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ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561โดยให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  
โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           ยึด
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น และจุดเน้นของโรงเรียน พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
พุทธศักราช 2565 จัดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
แข่งขัน  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามลักษณะส าคัญของ
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส าหรับจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็น
หลักสูตรของโรงเรียนส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้
และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท างาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน 
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2.4 มีสาระเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล คือ วิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้(Knowledge Inquiry) โดยใช้
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  

                   2.4.1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation)  
                   2.4.2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Searching for 

Information)  
                   2.4.3 การสรปุองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
                   2.4.4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective 

Communication)  
                   2.4.5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ(Public Service) 
  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก าหนดให้ผู้เรียนได้  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study : 
IS) จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

              IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

              IS 2- การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด 
ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธกีารน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                        IS 3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็น
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียน น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิด
บริการสาธารณะ (Public Service) 
  2.5 ก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้ เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้อง
ใช้ส าหรับการประเมิน ตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะ ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และ
มีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และ 
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เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการ วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  
ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มี คุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตามการ
ท างานเป็นทีม และการท างานตามล าพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์  
วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  เป็นหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นขอบข่ายในการจัดท า    จึง
ท าให้หลักสูตรของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
และความส าเร็จทางการ เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  รักความเป็น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  อาเซียนและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาตามศักยภาพ
จนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุขในสถานศึกษาด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
         1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ ตรงตามมาตรฐานสากล มีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
              หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รักความเป็นไทย  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    

6.  มีความเป็นผู้น า รักความเป็นไทย  เรียนรู้อาเซียนศึกษา  มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คือ คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
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 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  หมายถึง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง  ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง  ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง  รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ความเป็นพลโลก โดยเชื่อมโยงกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทักษะในศตวรรษที่  
21 (3R8C) ได้แก่ 
  R1. Reading      - อ่านออก 
  R2. (W) Riting     - เขียนได้  
  R3. (A) Rithmatic - มีทักษะในการค านวณ 
  C1. Critical Thinking  and  Problem Solving  :  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
  C2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  C3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
  C4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ 
  C5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
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  C6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่
จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม  
  C7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
  C8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทย จ าเป็นต้องมีทักษะการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้การแก้ปัญหา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
คือ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  

ค่านิยม 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และ พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลนครปฐม 
“โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
 
โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประถมศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)  เน้นพัฒนาเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุล โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2.  สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเ รียนอนุบาลนครปฐม  
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 
  2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

   
  



 
8 

 

  3.1  กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

3.2 กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  การ
ท างานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
        3.2.2  กิจกรรมชมรม  
  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 4. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทยและมีศักยภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร  คอมพิวเตอร์  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  (Independent Study) สัทอักษรจีน  ไวยากรณ์จีน 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ Science และ Intensive English และจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 
สุนทรียนาฏดนตรี คณิตศาสตร์เสริม วัฒนธรรมจีน และ Reading and Writing 

หมายเหตุ    

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 5 G ประกอบด้วย 
 G1. สุขภาพที่ดี (Good Health) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 G2. คุณธรรมที่ดี (Good Moral) ให้ความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่มี
ความส าคัญกับผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต 
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 G3. ทักษะชีวิตที่ดี (Good Life Skill) พัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัยสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
 G4. ทักษะการคิดที่ดี (Good Thinking& Technology) ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบโครงการ Project  Approach BBL       DLP ในโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Three Model จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 G5. ทักษะทางภาษาที่ดี (Good Language) พัฒนาผู้เรียนทางด้านด้านสติปัญญาด้านภาษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

(ภาคปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้   

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 40 40 40 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 4400 - -  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 200 240 240 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,120 1,120 1,120 1,160 1,160 1,120 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
สุนทรียนาฎดนตร ี 40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,240 1,240 1,200 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 
    5. รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พลังสบิ เรียนในระดับช้ันป.4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

(ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : GS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย - - - 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - - 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - - 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 80 80 80 
ศิลปะ - - - 80 80 80 
การงานอาชีพ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - - 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน - - - 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted Math) - - - 80 80 80 
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) - - - 80 80 80 
คอมพิวเตอร ์ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication) - - - 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - - 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม - - - 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว - - - 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - - 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร - - - 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร - - - 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด    1,360 1,400 1,360 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4.  ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา    
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

หลักสูตร English Program (ภาค EP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์/ Mathematics 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา/Health 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ/Art 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ/Occupation 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ/English 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
Science 80 80 80 40 40 40 
คอมพิวเตอร/์Computer 40 40 40 40 40 40 
Intensive English 120 120 120 120 120 120 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  280 280  280 240  280 240  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว/Guidance 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน/Club 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,240 1,240 1,240 1,200 1,240 1,200 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 160 160 160 240 240 240 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 80 80 80 
Reading & Writing  160 160 160 160 160 160 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 1,400 1,400 1,440 1,480 1,440 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                  

  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา                                    .               
.            5. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์   สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  Intensive English 
     Science  คอมพิวเตอร์  Reading and Writing  กิจกรรมแนะแนว และชมรม  รวม 18  ช่ัวโมง   
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

หลักสูตร Chinese Program  (ห้องเรียนCP)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย - - 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 80 80 80 80 
ศิลปะ - - 40 80 80 80 
การงานอาชีพ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   - - 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 
สัทอักษรจีน - - 120 80 80 80 
ไวยากรณ์จีน - - 80 80 80 80 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม   400 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว - - 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   1,360 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   40 80 80 80 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
วัฒนธรรมจีน  - - 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - 1,400 1,400 1,440 1,400 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา   
    5. ระดับชั้น ป.5, ป.6 เปิดสอนในปีการศึกษา2566 และ 2567  
    6. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แกว่ิชา สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สัทอักษรจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพื่อ

      การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมจีน รวม 11 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  1 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
(English for communication ) 

อ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 160  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงเรียน/

ปี 
หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ/Art ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ/ Occupation ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ/English อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 Science  ว 11202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร/์Computer  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 11202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว/Guidance 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม/Club 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  2 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health and Physical Education 

พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 12202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 12202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการEnglish Program (ภาคEP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 13202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

 7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

(English for communication ) 
อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 13203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว 14204 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)      

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ English Program(ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 14202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 14202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 14202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 14203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 80  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคปกติ)  

 
  

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 31 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 
2 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

15 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    16.1 กิจกรรมแนะแนว 
    16.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          16.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          16.2.2 กิจกรรมชมรม 
   16.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

17 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 15202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 15202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 

 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม - 37 1,480  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   14.1 กิจกรรมแนะแนว 
   14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 

 
 

40 
 

30 
40 
 

10 
 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                            รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6(Gifted Math) ค 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 16202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 16202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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ส่วนที่ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  
ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนั้นทุก
คนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ 
ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
และสาระท่ี 4 เทคโนโลยี มีสาระเพ่ิมเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ สาระโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนเป็น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ โดยจัด
เรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญท้ังทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ท่ีมุ่งหวงัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด จึงไดจ้ดัท าตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ข้ึน เพื่อให้สถานศึกษา ครูผูส้อน 

ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู สื่อประกอบการเรียน
การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
จัดท าขึ้นนี้ได้ปรับปรุง เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่าง
สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียมกับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
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สาระท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม      • สาระชีววิทยา      • สาระเคมี        • สาระฟิสิกส์  
                                • สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 

เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 
 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้ทั้ง
กระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้  

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้  
1.  เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  
2.  เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร์  
3.  เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
4.  เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
5.  เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

การด ารงชีวิต  
6.  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะ

ในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
7.  เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
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เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ

กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต    การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต  

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น  

✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

✧ เทคโนโลยี  
         ✧     การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

          ✧     วิทยาการค านวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1    เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2    เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะ 

                        ต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.3    เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร 
                         พันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย 
                         ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1    เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2    เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3    เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  
                       ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2    เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1     เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
                         และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน 
                         และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

✧ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว  
✧ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของ

วัสดุรอบตัว  
✧ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  
✧ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การ

เกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ลักษณะของหิน การจ าแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและ
ความส าคัญของอากาศ การเกดิลม ประโยชน์และโทษของลม  
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✧ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบด้วยการ
เขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

✧ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

✧ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
ก าหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  

✧ แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

✧ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
✧ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน

แหล่งที่อยู่ การท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
✧ เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร  การละลาย 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 
✧ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผล

ที่เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของ
เสียง และแสง  

✧ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

✧ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง หยาดน้ าฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล 
มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือน
กระจก  

✧ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

✧ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
ค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ วางแผนและ
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

✧ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  
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✧ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น  

✧ แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  

✧ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ  

✧ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
                      และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด 
                      พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ 
                      ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ 
                      ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1  1. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
     จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 2. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ 
     ด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

   - บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้
ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ า อาจพบพืชและสัตว์
หลายชนิดอาศัยอยู่ 
   - บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่าง
กัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมี 
ความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่
อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ า มีน้ าเป็นที่อยู่
อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมี
แหล่งอาหารของหอยและปลา บริเวณต้นมะม่วงมี
ต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมีอาหารส าหรับ
กระรอกและมด 
   - ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัย
อยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการด ารงชีวิตของ
พืชและสัตว์ 
 

ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5  1. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมี 
    ชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น 
    ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ 
    แหล่งที่อยู ่
 
 
   
 

   - สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ 
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก  
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ด ารงชีวิตและ 
อยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่อง
อากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ าได้ ต้นโกงกางที่
ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ าจุนท าให้ล าต้นไม่ล้ม 
ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ า 
 
 
 

  2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 
     สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง 
     สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ 
     การด ารงชีวิต 
 3. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของ 
     สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคใน 
     โซ่อาหาร 
 4. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ 
    การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วม 
    ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

   - ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน 
ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  
หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
   - สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกัน 
เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ท าให้สามารถ
ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภค 
 

ป.6 - - 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก 
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

 
ชั้น 

 
ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1   1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ 
     ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ 
     และพืช รวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ 
     ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ 
     ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่ 
     รวบรวมได้ 
  2. ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่าง ๆ 
     ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ 
     อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษา 
     ความสะอาดอยู่เสมอ 

   - มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่ 
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต เช่น 
ตามีหน้าที่ไว้มองดู โดยมีหนังตาและขนตา เพื่อ
ป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่รับฟังเสียง โดยมี
ใบหูและรูหู เพ่ือเป็นทางผ่านของเสียง ปากมีหน้าที่
พูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่าง แขน
และมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่
ขยับได้ สมองมีหน้าที่ควบคุมการท างานของ 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อยู่ในกะโหลกศีรษะ โดย
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะท าหน้าที่ร่วมกันในการท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
   - สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสม ใน
การด ารงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า 
แมว มีขา 4 ขา และมีเท้าส าหรับใช้ในการเคลื่อนที่ 
   - พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยทั่วไป ราก
มีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ท า
หน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรง
และมีกิ่งก้าน ท าหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบและดอก ใบมี
ลักษณะเป็นแผ่นแบน ท าหน้าที่สร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกที่มีสี รูปร่าง 
ต่าง ๆ ท าหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มี
เนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด ซึ่งสามารถงอกเป็น 
ต้นใหม่ได้ 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     - มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ 
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือ 
ในที่ท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจาก
อันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ 
 

ป.2  1. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ า เพื่อการ 
     เจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน 
     เชิงประจักษ์ 
 2. ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ า 
    และแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืช 
    ให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

   - พืชต้องการน้ า แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 

 3. สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต 
    ของพืชดอก 

   - พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี 
การสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด 
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโต
เป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต ออกดอกเพ่ือ
สืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก 
 

ป.3  1. บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และ 
     การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย 
     ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
  2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ า และ 
     อากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ 
     ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
  3. สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต 
     ของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต 
     ของสัตว์บางชนิด 

   - มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า และอากาศ เพ่ือ
การด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต 
   - อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 
น้ าช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างปกติ อากาศใช้ ในการ
หายใจ 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    4. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ท า 
     ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

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

ป.4   1. บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และ 
      ดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

   - สว่นต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่แตกต่างกัน 
       รากท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยัง 
 ล าต้น 
      ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าต่อไปยังส่วนต่าง ๆ 
ของพืช 
      ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างข้ึน 
คือ น้ าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
      ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร
เพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วน
ของดอกท าหน้าที่แตกต่างกัน 
 

ป.5 - - 
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ป.6  1. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ 
     สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ 
     ตนเองรับประทาน 
 2. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร 
     ให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่ 
     เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง 
     ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร  
    โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มี 
    สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
    กับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -  สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ า 
   - อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่ 
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
   - สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ 
วิตามิน และน้ า เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 
แก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 
   - การรับประทานอาหาร เพ่ือให้ร่างกาย
เจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศ
และวัย และมีสุขภาพดี จ าเป็นต้องรับประทาน 
ให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
และให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งต้องค านึงถึงชนิด
และปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร 
เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 4.  สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และ 
     บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย 
     อาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและ 
     การดูดซึมสารอาหาร 
 

   - ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก 
ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งท าหน้าที่
ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
    ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง
และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย ในน้ าลายมี
เอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  5. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อย 

    อาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแล 
    รักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างาน 
    เป็นปกต ิ 

    หลอดอาหารท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจากปาก 
ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร 
มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจาก
กระเพาะอาหาร 
    ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจากผนังล าไส้เล็กเองและ
จากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ผ่านการ
ย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอ 
ที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะถูก
ดูดซึมท่ีผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพ่ือล าเลียงไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน จะถูกน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนน้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะ
ช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 
     ตับสร้างน้ าดีแล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้ไขมัน
แตกตัว 
     ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่ เป็นบริเวณ
ที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมด เป็นกากอาหาร 
ซึ่งจะถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 
   - อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมีความส าคัญ 
จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ท างาน 
เป็นปกติ 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 - - 
ป.2  1. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ 

    สิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
   - สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีท้ังที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ 
เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ส่วน
สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

ป.3 - - 
ป.4  1. จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และ 

     ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
     ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่ 
     พืชและสัตว์ 
 
 

  - สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วย
ตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหารและ
เคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา 
จุลินทรีย์ 

 2. จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
     โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล  
     ที่รวบรวมได้ 

  - การจ าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
 

 3. จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
     และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี 
     กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่ 
     รวบรวมได้ 
 4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ 
     มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์ 
     สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
     กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  
     และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

  - การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง 
เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 
  - สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ซึ่งแต่ละกลุ่ม
จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ 

ป.5  1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ 
     ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และ 
     มนุษย์  
  2. แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถาม 
      ค าถามเก่ียวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ 
      ตนเองกับพ่อแม่ 

   - สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมี
การสืบพันธุ์เพื่อเพ่ิมจ านวนและด ารงพันธุ์ โดยลูก ที่
เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพ่อแม่ท าให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

      - พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
ลักษณะของใบ สีดอก 
    - สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สี
ขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
    - มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การห่อลิ้น 
ลักษณะของติ่งหู 
 

ป.6 - - 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  1. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท า 

    วัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลาย 
    ชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิง 
    ประจักษ์ 
 2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม 
     สมบัติที่สังเกตได้ 

   - วสัดุที่ใช้ท าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลายชนิด 
เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ 
วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม 
แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ 
   - สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัด
กลุ่มวัสดุได้ 
   - วสัดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบกัน เพื่อท า
เป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม ใช้ท าเสื้อ ไม้และ
โลหะ ใช้ท ากระทะ 

ป.2  1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุ 
     โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการ 
     น าสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไป 
     ประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน 

   - วสัดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ าแตกต่างกัน 
จึงน าไปท าวัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้
ผ้าที่ดูดซับน้ าได้มากท าผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่งไม่ดูด
ซับน้ าท าร่ม 

 2. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิด 
    จากการน าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐาน 
    เชิงประจักษ์ 
 
 

   - วสัดุบางอย่างสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้
สมบัติที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
เช่น แป้งผสมน้ าตาลและกะทิ ใช้ท าขนมไทย ปูน
ปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ท ากระปุกออมสิน ปูน
ผสมหิน ทราย และน้ าใช้ท าคอนกรีต 

  3. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ 
      เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม 
      วัตถุประสงค์ และอธิบายการน าวัสดุที่ใช้ 
      แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิง 
      ประจักษ์  
  4. ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้ 
      แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

   - การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้ว
อาจน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจ
น ามาท าจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ 
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ป.3  1. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน 
     ย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้ 
     และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้ 
     หลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ 
     ร้อนข้ึนหรือท าให้เย็นลง โดยใช้หลักฐาน 
     เชิงประจักษ์ 

   - วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้นมี 
ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อแยก 
ชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกัน  
สามารถน าชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุ 
ชิ้นใหม่ได้ เช่น ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อน 
ประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถน าก้อนอิฐจาก 
ก าแพงบ้านมาประกอบเป็นพ้ืนทางเดินได้ 
- เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อ  
 ลดความร้อนหรือท าให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด  
การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน 

ป.4 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้าน 
    ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน 
    และการน าไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐาน 
    เชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการน า 
    สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน า 
    ความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ 
    ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบ 
    ชิ้นงาน 
 2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการ 
    อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของ 
    วัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 

   - วสัดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน 
วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มีสภาพ 
ยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระท า 
และกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่น าความร้อนจะร้อน 
ได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน และวัสดุที่น าไฟฟ้าได้ จะ 
ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ ดังนั้นจึงอาจน าสมบัติต่าง ๆ 
มาพิจารณาเพ่ือใช้ในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

  3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สสถานะ 
     จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การ 
     ต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของ 
     สสาร  
 4. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของ 
     สสารทั้ง 3 สถานะ 

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

ตัวช้ีวัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อท า 

    ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน 
    เชิงประจักษ์ 

    - การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่ง
จะท าให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การหลอมเหลว และเมื่อเพ่ิมความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า 
การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง 
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การ
ควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การ
แข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็น 

 
 
 

ของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว 
เรียกว่า การระเหิดกลับ 

2. อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้ 
      หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

   - เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
กับน้ าทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียกสาร
ผสมที่ได้ว่าสารละลาย 

3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิด 
      การเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐาน 
      เชิงประจักษ์ 
 
 
 

   - เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมี
สมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอน
เกิดข้ึน หรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

  4. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ 
      ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ 
      ไม่ได ้

   - เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การ
ละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม 
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ป.6 1. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร   
    ผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้ 
    แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และ 
    การตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
    รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
    เกี่ยวกับการแยกสาร 

   - สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสม
กัน เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการที่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและ
สมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของสารผสม
เป็นของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุที่มีรู 
ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลาย
ในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง หรือการ
ตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง  

    การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง 
    ประจักษ์ 
 
 
 
 

   - การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระท าต่อวัตถุ 
แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจท าให้วัตถุเกิด
การเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนต าแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
   - การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่อยู่
นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุท่ีก าลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็น
เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ 

   2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัส
และ 
     แรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ 
     วัตถุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 
 

   - การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุ
หนึ่งกระท ากับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัส
หรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือ
การผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัส
กัน แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือ
ผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่
จ าเป็นต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 

  3. จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก 
      เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
  4. ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้น 
     ระหว่างขั้วแม่เหล็กเม่ือน ามาเข้าใกล้กัน 
     จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   - แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 
   - แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก กับสาร
แม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ 
ขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่าง
ชนิดกันจะดึงดูดกัน 

ป.4   1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก 
      หลักฐานเชิงประจักษ์ 
    

   - แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระท าต่อวัตถุ 
มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรง
ดึงดูดที่โลกกระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ ท าให้วัตถุ 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของ 

      วัตถ ุ
 3. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ 
      เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก 
      หลักฐานเชิงประจักษ์ 

  ตกลงสู่พื้นโลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก  วัดน้ าหนัก
ของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ าหนักของวัตถุข้ึนกับ
มวลของวัตถุ โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนักมาก 
วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมีน้ าหนักน้อย 
 - มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดท่ีประกอบกัน
เป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อย ดังนั้นมวล
ของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อท้ังหมดของวัตถุนั้น
แล้วยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นด้วย 

ป.5  1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย 
     แรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณี 
    ที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่ 
     อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อ 
     วัตถ ุ
 3. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อ 
    วัตถ ุ
 
 
 

   - แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ โดย
แรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระท าต่อวัตถุเดียวกันจะมี
ขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเม่ือแรงทั้งสองอยู่
ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แต่จะมีขนาด
เท่ากับผลต่างของแรงทั้งสอง เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนว
เดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
   - การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดงขนาด
ของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

 4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ 
     เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก 
     หลักฐานเชิงประจักษ์    
 5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง  
     ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ 

   - แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออก
แรงกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่ง 
ให้เคลื่อนท่ี แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุก าลังเคลื่อนที่ แรง 
เสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

ป.6  1. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิด 
    จากวัตถุที่ผ่านการขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิง 
    ประจักษ์ 

   - วัตถุ 2 ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อน าเข้าใกล้กัน
อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดข้ึนนี้เป็นแรงไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า 
ซึ่งประจุไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและ
ประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลัก
กัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
                     ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ 
                     ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1  1. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการ 
     เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   - เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีท าให้เกิดเสียง
เป็นแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหล่งก าเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 
 

ป.2  1. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก 
     แหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการมองเห็น 
    วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการ 
     มองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 
     อันตราย จากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ี 
     มีแสงสว่างไม่เหมาะสม 

   - แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทางเป็น
แนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้มองเห็น
วัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสง แสง
จากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่
ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสง
ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก 
ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพเมื่อจ าเป็น 
และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 
 

ป.3 1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็น 
    อีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

   - พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถ ใน
การท างาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงานกล 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และ
พลังงานความร้อน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือ
จนรู้สึกร้อน เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงาน
ความร้อน แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานอ่ืน 

 2. บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
     และระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า 
     จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
 3. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
     โดยน าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
     และปลอดภัย 

   - ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจาก
แหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น พลังงานจาก
ลม พลังงานจากน้ า พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ  
   - พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด และ
คุ้มค่าแล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย 
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ป.4  1. จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง 
     โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ การ 
     มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดย 
     ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   - เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมาก้ันแสง 
จะท าให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน 
จึงจ าแนกวัตถุที่มาก้ันออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท า
ให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงท าให้
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงท าให้
มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 

ป.5  1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจาก 
     หลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะ 
     และการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
 3. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะ 
    และการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
 4. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับ 
    เสียง 
 5. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง 
     โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและ 
     ลดมลพิษทางเสียง 

   - การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลาง
มายังหู 
- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยความถ่ีต่ าจะเกิดเสียงต่ า แต่
ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่
ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดย
เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียง
ดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิด
เสียงค่อย  
  - เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่
ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง  
เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.6  1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของ 
     แต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
     จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 2. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
 
 
 

   - วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ท า
หน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้า ท า
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

  



61 
  

 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  3. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ 
     เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ 
     การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
  4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 
     เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์     
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   5. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ 
      เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า 
      แบบอนุกรมและแบบขนาน 
   6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 
      หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
      โดยบอกประโยชน์ ข้อจ ากัด และการ 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

   - วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ท า
หน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้า ท า
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิด 
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
   - เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีก
เซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ท าให้มีพลังงาน
ไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด 
ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดหลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่าง
ได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอดไฟฟ 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5   
 

   - เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง  
เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง    

ป.6  1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของ 
     แต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
     จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 2. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
 
 
 

   - วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็น
ตัวน าไฟฟ้า ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

 3. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ 
     เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ 
     การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
  4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 
     เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์     
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   5. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ 
      เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า 
      แบบอนุกรมและแบบขนาน 
   6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 
      หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
      โดยบอกประโยชน์ ข้อจ ากัด และการ 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

   - วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็น
ตัวน าไฟฟ้า ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิด 
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
   - เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดย
ให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของ
อีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ท าให้มีพลังงาน
ไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือถอดหลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือ
ดับทั้งหมด ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่
เหลือก็ยังสว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอดไฟฟ 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบ

ขนาน เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตาม
ต้องการ 

  7. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน 
     เชิงประจักษ์  
  8. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด 
      เงามืด เงามัว 

   - เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก 
รับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุท่ี
ท าให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนตกลง
บนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณท่ีไม่มีแสงตกลงบน
ฉากเลย 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
                       ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 
                       และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1  1. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน 
    และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
 2. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ ใน 
    เวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   - บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ซึ่ง
ในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจ
มองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถ
มองเห็นดาว 
   - ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ 
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว 
ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็นดวง
จันทร์เกือบทุกคืน 

ป.2 - - 
ป.3  1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของ 

     ดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การข้ึน 
     และตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน 
     กลางคืน และการก าหนดทิศ โดยใช้ 
     แบบจ าลอง 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดย 

   - คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น 
  ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน 
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 
   - โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย์ ท าให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็น
กลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็น 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต กลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์

ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้เป็นทิศ
ตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้าน
หนึ่ง ซึ่งก าหนดให้เป็นทิศตะวันตก และเม่ือให้ด้าน
ขวามืออยู่ทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศ
ตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และด้านหลังจะ
เป็นทิศใต้ 
   - ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

ป.4 1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก  
    ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 
 

- ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์ 
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็
หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบตัวเองของ
โลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวน 
เข็มนาฬิกาเมื่อมองจากข้ัวโลกเหนือ ท าให้มองเห็น
ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตก
ทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 

  2. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูป  
      การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของ 
      ดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ 
      ดวงจันทร ์
 
 
 
 
 
 

   - ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่าง 
ของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของ 
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดย
ในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวที่มี
ขนาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวง
อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ ากันทุก
เดือน 

  3. สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ 
     ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ 
     การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก 
     แบบจ าลอง 

   - ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์ 
แปดดวง และบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมี
ขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และ
ยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย 
ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ โคจรอยู่รอบดวง
อาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ เมื่อเข้ามาในชั้น
บรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ท าให้เกิด
เป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต  
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ป.5  1. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์ 
     และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง 
 
 
 
 
 

   - ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น
บริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลก มีท้ังดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสงจึง
สามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่
แหล่งก าเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสง
จากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อน
เข้าสู่ตา 

 2. ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทาง 
     การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
     และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก 
     ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

    - การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิด 
 จากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียง
กันที่ต าแหน่งคงท่ี และมีเส้นทางการขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏต าแหน่งเดิม การ
สังเกตต าแหน่งและการข้ึนและตกของดาวฤกษ์ และ
กลุ่มดาวฤกษ์ สามารถท าได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุ
มุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกต
สามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อ
สังเกตดาวในท้องฟ้า 

ป.6  1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด และ 
     เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ 
     จันทรุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของดวง
จันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะ
มองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคา ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคา
บางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน 
    - หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์
เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์มืด
ไป เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน
ดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 
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 2. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ 
     และยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมา 
     ใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน จากข้อมูลที่ 
     รวบรวมได้ 

    - เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
มนุษย์ในการส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 
กล้องโทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่งเพ่ือ
ส ารวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ และ
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพ่ือการ
สื่อสาร การพยากรณ์อากาศ หรือการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์วัดชีพจรและ
การเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1  1. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จาก 
     ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
 

   - หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว 
ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ าหนัก ความแข็ง และ
เนื้อหิน 

ป.2  1. ระบุส่วนประกอบของดิน และจ าแนก 
     ชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ 
     การจับตัวเป็นเกณฑ์  
 2. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูล 
     ที่รวบรวมได้ 

   - ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสม 
 อยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ าแทรกอยู่ตามช่องว่าง
ในเนื้อดิน ดินจ าแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และ 
ดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดิน 
ซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ าที่แตกต่างกัน 
   - ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน  
ตามลักษณะและสมบัติของดิน 

ป.3  1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยาย 
     ความส าคัญของอากาศ และผลกระทบ 
     ของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จาก 
     ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 2. ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ โดย 
     น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลด 
     การเกิดมลพิษทางอากาศ 
 3. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง 
    ประจักษ์ 
4. บรรยายประโยชน์และโทษของลม จาก 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
  
 

   - อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย 
แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ า และฝุ่น
ละออง อากาศมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมี
แก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณมาก อาจเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษทาง
อากาศ 
   - แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 
  - ลม คือ อากาศท่ีเคลื่อนที่ เกิดจากความแตกต่าง
กันของอุณหภูมิอากาศบริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดย
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และ
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไป
แทนที่ 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   
 

   - ลมสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ในการผลิตไฟฟ้า และน าไปใช้ประโยชน์ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลมเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงอาจท าให้เกิดอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

ป.4 - - 
ป.5  1. เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง 

    และระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถ 
    น ามาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่ 
    รวบรวมได้ 
 
 
 
 
 
 

   - โลกมีท้ังน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ า 
ต่าง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร 
บึง แม่น้ า และแหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าในดิน และน้ า
บาดาล น้ าทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ าเค็มประมาณ
ร้อยละ 97.5 ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ าอ่ืน ๆ 
และท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 2.5 เป็นน้ าจืด ถ้า
เรียงล าดับปริมาณน้ าจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ ธาร
น้ าแข็ง และพืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคง
ตัวและน้ าแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน 
ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ า และน้ าในสิ่งมีชีวิต 

 2. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอ 
     แนวทาการใช้น้ าอย่างประหยัดและ 
     การอนุรักษ์น้ า 

   - น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึง
ควรใช้น้ าอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ า 
 

 3. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ 
    หมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า 
 
 

   - วฏัจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าที่มีแบบรูป 
ซ้ าเดิม และต่อเน่ืองระหวา่งน้ าในบรรยากาศ น้ าผวิ
ดิน และน้ าใต้ดิน โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ
พืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ า 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 

     หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จาก 
     แบบจ าลอง 
 
 
 
 
 
 

   - ไอน้ าในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ โดย
มีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละอองเรณูของ
ดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ าจ านวนมาก
เกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ 
แต่ละอองน้ าที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า 
หมอก ส่วนไอน้ าที่ควบแน่นเป็นละอองน้ าเกาะอยู่บน
พ้ืนผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่า น้ าค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้
พ้ืนดินต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง น้ าค้างก็จะกลายเป็นน้ าค้าง
แข็ง 

  5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ 
    และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

  - ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ าฟ้าซึ่งเป็นน้ าที่มี
สถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน ฝนเกิดจากละออง
น้ าในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึง
ตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศระเหิดกลับเป็น
ผลึกน้ าแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ าหนักมากขึ้นจนเกินกว่า
อากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา  
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ าที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ าแข็งแล้ว
ถูกพายุพัดวนซ้ าไปซ้ ามาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาด
ใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วตกลงมาขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อน
น้ าแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6  1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี 
     หินตะกอน และหินแปร และ 
     อธิบายวัฏจักรหินจากแบบจ าลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจ าแนก
หินตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร 
   - หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหิน มี
ลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บาง
ชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน 
   - หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก
แรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อ
หินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อ
หยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะ
กันเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ า
โดยเฉพาะน้ าทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึง
เรียกอีกชื่อว่า หินชั้น 
   - หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่หิน
แปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่งอาจเป็นหิน
อัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการกระท าของ
ความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหิน
แปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บาง
ชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมี
ความแข็งมากงอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหิน
แปร โดยการกระท าของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแร่
เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางชนิดแซะออกเป็นแผ่น
ได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็งมาก 
  - หินในธรรมชาติทั้ง 3 ประเภท มีการเปลี่ยนแปลง
จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือประเภท
เดิมได้ โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักร 
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 2. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ 
   ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่ 
   รวบรวมได้ 
 
 

   - หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ 
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ใน
ชีวิตประจ าวันในลักษณะต่าง ๆ เช่น น าแร่มาท า
เครื่องส าอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ และน าหินมาใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ 
เป็นต้น 

 3. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดซาก 
    ดึกด าบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อม 
    ในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏ
อยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกด าบรรพ์ที่
หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย ปลา เต่า 
ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 
   - ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง 
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีตขณะ
เกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกด าบรรพ์ ของ
หอยน้ าจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็น
แหล่งน้ าจืดมาก่อน และหากพบซากดึกด าบรรพ์ของ
พืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน 
นอกจากนี้ซากดึกด าบรรพ์ ยังสามารถใช้ระบุอายุ
ของหิน และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

 4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล  
     และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมี 
     ชวีิตและสิ่งแวดล้อม จากแบบจ าลอง 
 
 
 
 
 
 

   - ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพ้ืนดิน 
และพ้ืนน้ า ร้อนและเย็นไม่เท่ากันท าให้อุณหภูมิ
อากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ าแตกต่างกัน จึงเกิด 
การเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ า 
ไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
   - ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิ่นที่พบบริเวณ
ชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ท าให้มี 
ลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลา
กลางวัน ท าให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 
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 5. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ 
     ประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

    - มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน 
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค ประเทศ
ไทยได้รับผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท า
ให้เกิดฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึง
กลางเดือนตุลาคมท าให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
เป็นช่วงเปลี่ยนเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนมรสุมและ
ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้ง
ตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน ท าให้
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อากาศจึง
ร้อนอบอ้าวท าให้เกิดฤดูร้อน 

  6. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม 
     การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว  
     สึนาม ิ
 7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ 
     ธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอแนวทางในการ 
     เฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย 
     ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดใน 
     ท้องถิ่น 

   - น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 
   - มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบตัิตนให้ปลอดภัย เช่น 
ติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เตรียมถุงยังชีพ ให้
พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามค าสั่งของ 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

 8. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด 
     ปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของ 
     ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต 
  9. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ 
     เรือนกระจก โดยน าเสนอแนวทางการ 
     ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส 
     เรือนกระจก 

   - ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อน
แล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้
อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
   - หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น 
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
แก๊สเรือนกระจก 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ  
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 

 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ 
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1  1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก 
    การเปรียบเทียบ 
 
 

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

 2. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการ 
    แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
    หรือข้อความ 
 

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

 3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
    หรือสื่อ 
 
 
 
 

   - การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
   - ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 
   - ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 
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 4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ 
    ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 
 

   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ 
บุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 

 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
    ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ 
    ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน 
    อย่างเหมาะสม 

   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ 
บุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
   - ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด 
 
 ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี   
    - การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง 
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 

ป.2  1. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการ 
    แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
    หรือข้อความ 

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

  2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
     หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
     โปรแกรม 
 
 
 
 
 

   - ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครท างานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ 
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 
   - การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
   - ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.o 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 
    ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม 
    วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

   - การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า 
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การ
เรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลค า โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมน าเสนอ 
   - การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่
ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะท าให้เรียกใช้ 
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
     ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ 
     ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน 
     อย่างเหมาะสม 

   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้น
ผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
   - ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด 
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
   - การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง 
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 
 

ป.3  1.  แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการ 
     แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
     หรือข้อความ 
 
 
 

   - อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
   - การแสดงอัลกอริทึม ท าได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
   - ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู 
เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร 
การท าความสะอาดห้องเรียน 
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 2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
    หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
    โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 

   - การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
   - ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ 
ตัวละครท างานซ้ าไม่สิ้นสุด 
   - การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
   - ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.or 

 3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ 
การติดต่อสื่อสารท าได้สะดวกและรวดเร็ว 
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน และการ
ด าเนินชีวิต 
   - เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ 
   - การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนดค าค้น 
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
   - ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีท าอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
(อาจเป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็นประเด็นที่
สนใจในช่วงเวลานั้น) 
   - การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ 
ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 

 4. รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล 
    โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 

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

 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
     ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
   - ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง เมื่อ 
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ท า
ให้ไม่สบายใจ 
   - การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
จะท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น 
ไม่ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ท าให้ผู้อ่ืน 
เสียหายหรือเสียใจ 
   - ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4  1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ 
     อธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
     จากปัญหาอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 
 

   - การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการ 
คาดการณ์ผลลัพธ์ 
   - สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
   - ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมท่ีมี 
การค านวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว 
และมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสารระหว่างกัน 
การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ 

  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
     โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา 
     ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ
โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
   - การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม ความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การท างานที
ละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ท า
การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

  
 
 
 
 
 
 

   - ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่มี 
การโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจ าวัน 
ภาพเคลื่อนไหว 
   - การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืน
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
   - ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

  3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน 
      ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 
 
 
 

   - การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะท าให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
   - การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 
ส านักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล การ
อ้างอิง 
   - เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง
น าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูลที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
   - การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูลจะต้อง 
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น าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการน าเสนอ  
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

 

ป.5 
 4. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ 
     สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
     เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

   - การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ 
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
   - การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ การหาผลรวม 
   - วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
   - การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน โปสเตอร์ 
โปรแกรมน าเสนอ 
   - การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์
สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างานเพ่ือประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหารส าหรับ  
5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอผลการส ารวจรายการ
อาหารที่เป็นทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 

 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
     เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ 
     ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ 
     บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เช่น ไม่
สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อ่ืน ไม่สร้าง ความ
เดือดร้อนต่อผู้อ่ืนโดยการส่งสแปม 
ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน 
ส่งค าเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ 
การบ้านของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น 
   - การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
   - การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลขประจ าตัว
ประชาชน 
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 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  
     การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ 
     ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 
 

   - การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ 
ผลลัพธ์ 
   - สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
   - ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม
ท านายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต 
ตามค่าข้อมูลเข้า การจัดล าดับการท างานบ้าน 
ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว 

  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ 
    เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
    ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

   - การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
   - การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
   - หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างาน 
ทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง 
ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
   - การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 
   - ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่
เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือส่วนสูง 
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมสั่งให้
ตัวละครท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
   - ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 
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   3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร 
      และท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือ 
      ของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาผลการค้นหา 
   - การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 
   - การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
   - การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างาน
ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแลของ
คร ู
   - การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจาก
หลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล 
   - ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

   5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี 
      มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
      เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ 
      พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

   - อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต 
   - มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
(บูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 

ป.6   1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ 
      ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบใน 
      ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา 
ในการแก้ปัญหา 
   - แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ า และเงื่อนไข 
   - การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการท างาน
แบบวนซ้ าหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วย 
ให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   - ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่ต้องการ
ให้เร็วที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบให้
ถูกภายใน ๒๐ ค าถาม การค านวณเวลาในการ
เดินทาง โดยค านึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 

 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
    เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา 
    ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 
 

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

  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
 

   - การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง และข้อมูล 

  
 
 
 
 
 
 
 

มีความสอดคล้องกัน 
   - การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ 
ตัวด าเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล 
หรือชนิดของไฟล์ 
   - การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม
ค้นหา 
   - การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 

  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน 
      อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 
      ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง 
      ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่ 
      เหมาะสม 

   - อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน 
   - วธิีก าหนดรหัสผ่าน 
   - การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
   - แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
   - อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บน    
อินเทอร์เน็ต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
รายวิชาเพิ่มเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนที่ 3   ค าอธิบายรายวิชา 
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ว11101 วิทยาศาสตร์  
รหัสวิชาพื้นฐาน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                              เวลา     ๘๐    ชั่วโมง 
 

 ศึกษาพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ในท้องถิ่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต  
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ ความส าคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง การดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ถูกต้อง 
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  สมบัติของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุ  ชนิดของวัสดุและการจัดกลุ่มวัสดุ การ
เกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน สาเหตุที่มองไม่
เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ การแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยการลองผิด ลองถูก ล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหา โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม  
 

 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สังเกต ส ารวจ 
ตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล ระบุ อธิบาย จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แก้ปัญหา แสดงล าดับขั้นตอน เขียนโปรแกรม ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะส าคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    น าเสนอรายงาน  หรือ
โครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Independent Study /IS1) โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
หลากหลายรูปแบบ (Independent Study /IS2) น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของโลกศตวรรษที่ 21 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตนเอง 
การสื่อสาร การรวมพลังท างานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.1  ป.1/1 ป.1/2  
ว 1.2  ป.1/1 ป.1/2 
ว 2.1  ป.1/1 ป.1/2 
ว 2.3  ป.1/1  
ว 3.1  ป.1/1 ป.1/2 
ว 3.2  ป.1/1  
ว 4.2  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5  

รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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ว12101 วิทยาศาสตร์  
รหัสวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                             เวลา    80   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต   สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการน าไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุใน
ชีวิตประจ าวัน  สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน  การน าสมบัติของวัสดุมาท าเป็นวัตถุ
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง
และการมองเห็นวัตถุ แนวทางป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม 
ส่วนประกอบของดินและชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน ขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ าย 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและหาข้อผิดพลาด  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและดูแลรักษาอุปกรณ์
เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสม  
สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส ารวจ ตรวจสอบ  สืบค้น
ข้อมูล อธิบาย อภิปราย ระบุ จ าแนก เปรียบเทียบ สร้างแบบจ าลอง รวบรวม  บรรยาย เสนอแนะ แสดงล าดับ   
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะส าคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  น าเสนอรายงาน  หรือโครงงานที่ เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม  โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Independent Study 
/IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ ( Independent Study /IS2) น า
องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังท างานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและ
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 
 ว 1.3 ป.2/1 
 ว 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
 ว 2.3 ป.2/1 ป.2/2 
 ว 3.2 ป.2/1 ป.2/2 
 ว 4.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด
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ว13101 วิทยาศาสตร์  
รหัสวิชาพื้นฐาน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                              เวลา   80  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของอาหาร น้ า และ
อากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์บางชนิด  คุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง วัตถุประกอบขึ้นจาก
ชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อ
ท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่
สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ ขั้วแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กัน  การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง 
การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์
และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์ สาเหตุ
การเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ โดยใช้
แบบจ าลอง ความส าคัญหรือประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบและความส าคัญของอากาศ 
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการเกิดมลพิษทางอากาศ  การเกิด
ลม ประโยชน์และโทษของลม อัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือ
ข้อความ โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส ารวจ ตรวจสอบ  
สืบค้นข้อมูล รวมรวมข้อมูล อธิบาย อภิปราย ยกตัวอย่าง จ าแนก เปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ทักษะส าคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   น าเสนอรายงาน  หรือโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยใช้
วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอ
สิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2) น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ส าคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะหลัก
ในด้าน การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังท างานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4                     ว 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 
 ว 2.1  ป.3/1 ป.3/2                                      ว 3.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 
 ว 2.2  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4                     ว 4.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 
 ว 2.3  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด
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 ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของพืช หน้าที่ของราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอก ความเหมือนและความ
แตกต่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์  และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ การจ าแนกพืชดอกและพืช
ไม่มีดอก  การจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลัง  สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน  และการน าไฟฟ้า การน า
สมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ เครื่องมือ
วัดมวลและปริมาตรของสสาร ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของ
วัตถุท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุท่ีเป็นตัวกลางโปร่งใส  โปร่งแสงและทึบแสง เส้นทาง
การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเปลี่ยนแปลงและการพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ปัญหาในการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  การ
รวบรวม ประเมินและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย  
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สังเกต ส ารวจ 
ตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย บรรยาย จ าแนก เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
ออกแบบ สร้างแบบจ าลอง โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะที่ส าคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    
มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงาน  การออกแบบและสร้างชิ้นงาน  ตระหนัก เห็น
ความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติ
และเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ส าคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะหลัก
ในด้าน การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังท างานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์  สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป.4/1 
 ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 2.3  ป.4/1 
 ว 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 



89 
  

 

ว15101 วิทยาศาสตร์  
รหัสวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                               เวลา   120  ช่ัวโมง 
 

 ศึกษา โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวในแต่ละแหล่งที่อยู่  เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิต ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ 
การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายน้ า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ การวัดแรงที่
กระท าต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง   
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง   การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง  ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตก
ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง และปริมาณน้ าที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ คุณค่า 
แนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า การหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การแก้ปัญหาในการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ การออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม  
สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส ารวจ ตรวจสอบ  สืบค้น
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย อภิปราย จ าแนก วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะส าคัญ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ภาษาเขียนที่
ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของ
ปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการ
ปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อ
การสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก ให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของโลก
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะหลักในด้าน การ
จัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังท างานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4                         ว 2.3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5  
ว 1.3 ป.5/1 ป.5/2                                           ว 3.1 ป.5/1 ป.5/2 
ว 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4                         ว 3.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
ว 2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5                ว 4.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด   
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ว16101 วิทยาศาสตร์  
รหัสวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                               เวลา   120   ชั่วโมง 
  

 ศึกษาสารอาหาร ประโยชน์และความส าคัญของสารอาหารแต่ละประเภท  การเลือกรับประทานอาหารให้
ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ วัยและปลอดภัยต่อสุขภาพ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ  การแยก
สารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน  วิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู ส่วนประกอบ
ของวงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ข้อจ ากัด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
เกิดเงามืดเงามัว การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  เทคโนโลยีอวกาศ และการน ามาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวัน การเกิดซากดึกด าบรรพ์และสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล ลม
มรสุมและผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย เช่น น้ าท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลต่อสิ่งมีชีวิต  การปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย   
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส ารวจ ตรวจสอบ  สืบค้น
ข้อมูล ระบุ บอก อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง สร้างแบบจ าลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะ
ส าคัญ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษา
เขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของ
ปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิง
บวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์
สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก ให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะหลักในด้าน การจัดการตน เอง การสื่อสาร 
การรวมพลังท างานเป็นทีม การคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ป.6/1 ป.6/2  ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5      
ว 2.1 ป.6/1 
ว 2.2 ป.6/1                    
ว 2.3 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 
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ว 3.1 ป.6/1ป.6/2             
ว 3.2 ป.6/1ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9 
ว 4.2 ป.6/1ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4     

รวมทั้งหมด   30  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

    รหัสวิชา  ว 11203                 ชื่อรายวิชา  คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     เวลา   40   ชั่วโมง 

 
 

 ศึกษา ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ลักษณะของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของ
ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ความหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
การควบคุมเมาส์ แป้นพิมพ์การวางมือบนแป้นพิมพ์  เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ โปรแกรม 
Paint แถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การก าหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ การ
ก าหนดขนาดกระดาษ   การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร 
 โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้        ความเข้าใจ 
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น มีจิตพอเพียงต่ อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

2. บอกความหมาย ประโยชน์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. บอกความหมาย การใช้งาน และการดูแลรักษาเมาส์อย่างง่าย 
4. บอกส่วนต่าง ๆ ของแป้นพิมพ์ การวางมือ และการใช้งานแป้นพิมพ์อย่างถูกต้อง 
5. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
6. อธิบายการใช้งานโปรรแกรม Paint บอกชื่อและหน้าที่ของแถบเครื่องมือ และใช้โปรแกรม Paint 
7. เห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงาน 

 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

    รหัสวิชา  ว 12203                 ชื่อรายวิชา  คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2     เวลา   40   ชั่วโมง 
 

  
ศึกษา ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูล ประเภทของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล 

ประโยชน์ของข้อมูล ความหมาย หลักการท างาน  ส่วนประกอบ หน้าที่ ประโยชน์ การดูแลรักษาของคอมพิวเตอร์ 
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ และเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร
ท างานตามที่ต้องการความหมาย ส่วนประกอบ และหน้าต่างโปรแกรมวินโดวส์ ความหมาย ประโยชน์และโทษ 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft Word ชื่อและหน้าที่ของแถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การ
ก าหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ  การก าหนดขนาดกระดาษ การบันทึกข้อมูล 
การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร 
 โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล คุณสมบัติ ประเภท วิธีการเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล 
2. บอกความหมาย หลักการท างาน ประโยชน์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ และเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร

ท างานตามที่ต้องการ 
5. บอกความหมาย ส่วนประกอบ และหน้าต่างโปรแกรมวินโดวส์ 
6. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต  วิธีการใช้งานเว็บไซต์ 
7. อธิบายการใช้งาน บอกชื่อ  หน้าที่ของแถบเครื่องมือ และใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์ขอ้ความ 
8. เห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงาน 

 
รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

    รหัสวิชา  ว 13203                 ชื่อรายวิชา  คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     เวลา   40   ชั่วโมง 
 
 

ศึกษา การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับ
ข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                              การ
ใช้โปรแกรม Microsoft word ในการจัดท าเอกสาร สร้างชิ้นงาน และประยุกต์ใช้โปรแกรมให้สอดคล้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการเขียนโปรแกรมสร้างล าดับของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
 โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้        ความเข้าใจ 
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น มีจิตพอเพียงต่ อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
3. อธิบายถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได ้
4. อธิบายถึงการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
5. บอกถึงอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 
6. บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดท าเอกสาร สร้างชิ้นงาน และประยุกต์ใช้โปรแกรมให้

สอดคล้องกับกลุ่มสาระต่าง ๆ 
8. เห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงาน 
9. เขียนโปรแกรมสร้างล าดับของค าสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ 

 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

    รหัสวิชา  ว 14203                 ชื่อรายวิชา  คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     เวลา   40   ชั่วโมง 
 
 

 
ศึกษาความหมายของข้อมูล  แหล่งข้อมูล   ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล รวบรวมข้อมูล   ชื่อ

และหน้าที่ของอุปกรณ์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง     ถูกวิธี  การใช้อินเทอร์เน็ต   
การใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint  ในการน าเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง  แทรกตารางและแผนภูมิในงานน าเสนอ  
น าเสนองานภาพนิ่ง   

โดยการสืบค้น  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  สามารถน าไปใช้     ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น 

นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลได้ 
2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี 
3. สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
4. ใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint  ในการน าเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่งได้ 
5. น าเสนองานภาพนิ่งได้ 
6. ประยุกต์เพ่ือใช้งานได้และเห็นความส าคัญของชิ้นงาน 
7. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
 
  



96 
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

    รหัสวิชา  ว 15203                 ชื่อรายวิชา  คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา   40   ชั่วโมง 

 
 
 
ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น   

โดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  สามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น  

นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
4.  สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
5. ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้นได้  
6. ประยุกต์เพ่ือใช้งานได้และเห็นความส าคัญของชิ้นงาน 
7. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

    รหัสวิชา  ว 16203            ชื่อรายวิชา  คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         เวลา   40   ชั่วโมง 

 
 
 
ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในอนาคต ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น   

โดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  สามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น  

นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
3. ยกตัวอย่างแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้ 
4. สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
5. ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้นได้  
6. ประยุกต์เพ่ือใช้งานได้และเห็นความส าคัญของชิ้นงาน 
7. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
 

Curriclum Structure for Science ( Additional Course ) 
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ว 11102  Science 
Additional courses                                                 Science  Department  

Grade 1                                                            Time   80   hours 
 

Study plants and animals that live in various areas in the local environment suitable for 
living.  Characteristics and functions of various parts of the human body, animals, and plants. The 
common functions of various parts of the human body. The importance of different parts of one's 
own body care of various parts of the body is correctly safe and always clean.  Properties of 
materials used to make objects.  Material type and material grouping.  Sound generation and 
direction of sound movement.  The stars that appear in the sky during the day and night.  The 
reason that most of the stars are not visible during the daytime.  The external characteristics of 
the rocks from the observed characteristics.   

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific processes. Observe, 
explore, inspect, search for information, specify, explain, group, compare, solve problems. 
Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, learning and determination to work 
appropriately. 
 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.1 Number 1, 2 
     Sc. 1.2 Number 1, 2 
     Sc. 2.1 Number 1, 2 
     Sc. 2.3 Number 1 
     Sc. 3.1 Number 1, 2 
     Sc. 3.2 Number 1 
     And Science Process Skills (Observing, Classifying, Interpreting and Making Conclusion) 
     Totals: 10 expected learning outcomes: 
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ว 12102   Science 
Additional courses                                                      Science  Department         
Grade 2                                                                          Time   80   hours 

Study the need for plants to receive water and light for growth.   Life cycle of flowering 
plants. Characteristics of living and non-living things.  Water absorption properties of materials and 
their application in everyday objects.  The observable properties of materials resulting from the 
mixing of materials.  The use of material properties to make objects for their intended use. 
Recycling used materials.  Motion of light from light source and object visibility Guidelines to 
prevent hazards from looking at objects in an area with inappropriate lighting.   Soil composition 
and soil type. Soil utilization.  

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific processes. Observe, 
explore, inspect, search for information, specify, explain, group, compare, solve problems. 
Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, learning and determination to work 
appropriately. 

 
 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.2  Number 1, 2, 3 
     Sc. 1.3  Number 1 
     Sc. 2.1  Number 1, 2, 3, 4 
     Sc. 2.3  Number 1 , 2 
     Sc. 3.2  Number 1 , 2 
     And Science Process Skills (Observing, Classifying, Interpreting and Making Conclusion) 
     Totals: 12 expected learning outcomes: 
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ว 13102   Science 
Additional courses                                                    Science  Department         
Grade 3                                                                          Time   80   hours 

Study the things that are essential to life. Human and animal growth. The benefits of food, 
water and air.  Taking care of yourself and your animals to receive these things properly.  The life 
cycle of animals.  Compare the life cycle of some animals.  The value of animal life without 
changing the life cycle of animals.  An object is made up of small parts that can be separated and 
assembled into a new object.  Changes in materials when heating or cooling down. Effect of force 
on changes in motion of an object. Contact force and non-contact force affecting the movement 
of objects.   Identify objects using magnetism and magnetism as criteria.  Magnetic poles and 
predicting the consequences between magnetic poles when brought closer together.  To convert 
one energy to another.  The operation of the generator and specify the energy source for electricity 
generation from the data collected.  Benefits and harms of electricity.   How to use electricity 
economically and safely.   The rise and set routes of the sun causes the rising and falling 
phenomenon of the sun.   The occurrence of day and night.  Direction by using the model.   The 
importance or benefit of the sun to living things. Components and importance of air.  The impact 
of air pollution on living organisms.  Practices to reduce air pollution. The occurrence of wind, the 
benefits and harm of the wind.   

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific processes. Observe, 
explore, inspect, search for information, specify, explain, group, compare, solve problems. 
Appreciate the value of using knowledge in daily life. Honest, learning and determination to work 
appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.2  Number 1, 2, 3, 4 
     Sc. 2.1  Number 1, 2 
     Sc. 2.2  Number 1 , 2 , 3 , 4 
     Sc. 2.3  Number 1 , 2 , 3  
     Sc. 3.1  Number 1 , 2 , 3 
     Sc. 3.2  Number 1 , 2 , 3 , 4  
    And Science Process Skills (Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Experimenting 
,Interpreting and Making Conclusion) 
    Totals: 20 expected learning outcomes: 
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ว 14102   Science 
Additional courses                                                     Science  Department         
Grade 4                                                                          Time   40   hours 

Study the parts of plants, functions of roots, stems, leaves and flowers of flowering plants.  
Similarities and differences in plant and animal and non-plant and animal organisms. Identification 
of Flowering Plants and Non- Flowering Plants.   Classification of vertebrates and invertebrates.  
Noticeable characteristics of vertebrates.   Physical properties, hardness, elasticity, thermal 
conductivity and electrical conductivity.   The use of material properties in everyday life through 
the design process.  Properties of all 3 states, measuring instruments, mass and volume of matter.  
The effect of gravity on an object using a spring scale to measure the weight of an object.   The 
mass of an object that changes the object's movement.   Object that is a transparent medium, 
translucent and opaque.   Moon rise and set route changes and forecasts of the moon's 
appearance.  The composition of the solar system.  Orbital period of various planets.   

Create knowledge by using the search for knowledge through scientific 
processes.   Observe, explore, examine, search for information, explain, discuss, lecture, classify, 
compare, exchange ideas, solve problems, design, create models by using technology in order to 
gain knowledge, ideas, and important skills. Communicate what is learned. There is a clear way of 
thinking. There are patterns of thinking and reasoning in decision making. Appreciate the value of 
using knowledge in daily life. Honest, learning and determination to work appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.2  Number 1 
     Sc. 1.3  Number 1, 2 , 3 , 4 
     Sc. 2.1  Number 1 , 2 , 3 , 4 
     Sc. 2.2  Number 1 , 2 , 3 
     Sc. 2.3  Number 1  
     Sc. 3.1  Number 1 , 2 , 3 
     And Science Process Skills (Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Experimenting 
,Interpreting and Making Conclusion) 
    Totals: 16 expected learning outcomes 
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ว 15102   Science 
Additional courses                                                     Science  Department         
Grade 5                                                                          Time   40   hours 

Study the structure and characteristics of living things.  Adaptation in each source to be 
suitable for living.   The relationship between living things and living things.  Living and non- living 
things.   Food chains and the role of organisms that are producers and consumers.  Environment. 
Environmental care that affects living things.   Genetic traits that are transmitted from parents to 
children of plants, animals and humans, similar characteristics of their own to parents.  Change in 
state of substance, water solubility, chemical change. Irreversible change and reversible changes. 
To find the net force of the same forces acting on an object.  Measuring the force exerted on an 
object.  Effect of friction on the change of motion of an object. Hearing through an intermediary.  
The occurrence of highs, lows, loudness, noise, gradually using sound level meter.  Avoiding and 
reducing noise pollution. Differences in planets and stars. Using a star map to identify the position 
and path of rise and fall of stars in the sky. The amount of water in each source and the amount 
of water that humans can use, benefit, ways to use water economically and conserve water.  
Water circulation in the water cycle, fog, dew and frost processes. Rain, snow and hailing processes. 

Create knowledge by using the search of knowledge through scientific processes. Explore, 
examine, search for information, describe, explain, discuss, classify, analyze, compare, to create 
knowledge, ideas, important skills, communicate what is learned. There is a clear way of thinking. 
There are patterns of thinking and reasoning in decision making.  Appreciate the value of using 
knowledge in daily life. Honest, learning and determination to work appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 

Sc. 1.1  Number 1, 2 , 3 , 4                  
Sc. 1.3  Number 1 , 2 

     Sc. 2.1  Number 1,  2,  3 , 4                 
     Sc. 2.2  Number 1,  2,  3 , 4 , 5   
     Sc. 2.3  Number 1,  2,  3 , 4 , 5            
     Sc. 3.1  Number 1,  2  
     Sc. 3.2  Number 1,  2,  3 , 4 , 5           
     And Science Process Skills  (Observing, Classifying, Formulating Hypotheses, Relationship of 
Space and Time  Experimenting ,Interpreting and Making Conclusion) 
     Totals: 27 expected learning outcomes 
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ว 16102   Science 
Additional courses                                                     Science  Department          
Grade 6                                                                          Time   40   hours 

Nutrient types Benefits and importance of each type of nutrients. Choosing food to get all 
nutrients in proportion to gender age and safe for health.  Functions and importance of organs in 
the digestive system.  Nutrient absorption, maintaining organs in the digestive system to function 
normally.   Separation of mixtures by picking, sifting, magnetism, pouring or decantation, filtering 
and sedimentation.  Solutions for daily problems with separation of substances.  The occurrence 
and effect of electric force caused by abrasive objects. Components of electrical circuits and easy 
electrical connections. Methods and effects of serial electric cell connection. Connection of series 
and parallel lamps.  Application of knowledge, limitations, and applications in daily life.  The 
shadow of the penumbra.  The occurrence of eclipses and lunar eclipses.  Space technology and 
use in daily life.  Igneous, sedimentary and metamorphic rocks, the rock cycle, utilization of rocks 
and minerals in daily life.  The formation of fossils and the past environment of fossils.  The 
occurrence of the sea breeze, the monsoon and the effect on life and the environment.   The 
nature and impact of natural disasters and disasters such as floods, coastal erosion, landslides, 
earthquakes, tsunamis, surveillance and safe conduct from natural disasters and local 
disasters.  The occurrence of the greenhouse effect and affecting organisms.  Actions to reduce 
activities that cause greenhouse gases.  

Create knowledge by using scientific inquiry to explore, examine, search for information, 
identify, explain, discuss, compare, give examples, create models in order to gain knowledge, 
ideas, important skills, communicate what is learned.  There is a clear way of thinking.  There are 
patterns of thinking and reasoning in decision making. Appreciate the value of using knowledge in 
daily life. Honest, learning and determination to work appropriately. 
Expected Learning Outcomes: 
     Sc. 1.1 Number 1, 2, 3, 4, 5                  
     Sc. 2.1 Number 1  
       Sc. 2.2 Number 1                                             
     Sc. 2.3 Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

     Sc. 3.1 Number 1, 2                         Sc. 3.2 Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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ค าอธิบายรายวิชาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
 

GS14201 อัจฉริยภาพวทิยาศาสตร์  
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                      เวลาเรียน     80    ชั่วโมง 

 

ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างปัจจยัส าคัญในการเจริญเติบโตของพืช  การน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาปลูก และบ ารุงรักษาพืชมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แยกแยะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การน าความรู้และหลักการเกี่ยวกับวัสดุและสสาร 
แรงและมวลน ามาสรา้งเป็นนวัตกรรมใช้ในชีวิตประจ าวัน พลังงานแสงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  การน าความรู้และหลักการ
เกี่ยวกับพลังแสงต่างๆ มาใช้ประดษิฐ์เป็นของเล่น ของใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  การก าเนิดจักรวาล  ระบบ
สุริยะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ      ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะ ดวงจันทร์ เช่น  สุริยุปราคา จันทรปุราคา น้ าขึ้น-น้ าลง การขึ้น
และตกของดวงจันทร์                 
     สร้างองค์ความรูโ้ดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู 
การอธิบาย การอภิปราย การจ าแนก การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้   การน าเสนอ
รายงาน  หรือโครงงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโลก  ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปญัหา ทกัษะการปฏิบตัิเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 
 เห็นคุณคา่ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์  สจุริต  ใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม จรยิธรรมและมุ่งมัน่ในการท างานอย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษา สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.  อธิบายและทดลอง  ปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโตของพืชได้    

          3.  การวางแผน  ออกแบบ   การสร้างสรรค์นวตักรรมหรือโครงงานท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในปลูกพืชได้ 
          4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของ พืช สัตว์ ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ในแตล่ะกลุ่มได้ 
          5.  วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์นวตักรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและสสารมาใช้ในชีวิตประจ าวนั พร้อมน าเสนอผลงาน 
          6.  วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์นวตักรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกมาในชีวิตประจ าวันพร้อมน าเสนอ
ผลงาน 
          7. ทดลอง รวบรวมข้อมูลและหลักการมาอธิบายปรากฏการณ์ของพลังงานแสงได้                                                                  
          8. วางแผน  ออกแบบสร้างสรรค์นวตักรรมหรือโครงงานท่ีน าพลังงานแสงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
          9.  สืบค้น รวบรวมและ วเิคราะห์ข้อมูลการก าเนิดจักรวาล และการก าเนิดระบบสุริยะได้      
         10. สามารถน าความรูม้าอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิด้                                                                                                 
         11. สืบค้น รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร ์
         12. วางแผนออกแบบ สร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุรยิะได้  
                 รวมท้ังหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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GS15201 อัจฉริยภาพวทิยาศาสตร์  
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                      เวลาเรียน     80    ชั่วโมง 

 

 ศึกษาวิเคราะห์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  พืชและสัตว์ต่างๆ การน าประโยชน์จากพืช  และ 
สัตว์มาใช้ในด้านอาหาร การเกษตร การอุตสาหกรรมและการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อม  แรงท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
ชีวิตประจ าวัน  การน าความรู้และหลักการเกี่ยวกับแรงต่างๆ มาใช้ประโยชน์  พลังงานเสยีง การน าความรู้   หลักการเกี่ยวกับ
พลังงานเสียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  สภาพแวดล้อมของโลกและการเปลี่ยนแปลงการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของโลกให้
น่าอยู่ 
   สร้างองค์ความรูโ้ดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู 
การอธิบาย การอภิปราย การจ าแนก การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้   การน าเสนอ
รายงาน  หรือโครงงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโลก  ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปญัหา ทกัษะการปฏิบตัิเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต  มีทศันคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขและสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต   ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ พร้อมท้ังจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
   1. ระบุ จ าแนกประเภทของพืชสัตว์ต่างๆในท้องถิ่นได ้
   2. วิเคราะห์เปรยีบเทียบความเหมือน ความแตกตา่งของพืช  สัตว์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มได้ 
   3. วิเคราะห์ ออกแบบการน าประโยชน์จากพืชและสตัว์มาใช้ในชีวิตประจ าวันในด้านอาหาร การเกษตร  
       การอุตสาหกรรมและการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและน าเสนอผลงานได้ 
   4. ระบุแรงที่เกิดขึ้นและเกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจ าวันได ้
   5. อธิบายหลักการเกี่ยวกับแรงต่างๆ และการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 
   6. วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรง  การใช้ประโยชน์จากแรง และน าเสนอผลงาน 
       ได้ 
   7. อธิบาย  วิเคราะห์  การเกิดเสียงและจ าแนกประเภทของเสยีงได้ 
   8. น าหลักการเกี่ยวกับการเกิดเสียงในลักษณะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
   9. วางแผน  ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน หรือช้ินงาน โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับพลังงานเสยีงและ 
       น าเสนอผลงานได ้
  10. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ 
  11. วางแผนหรือแนวทางในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกได้ 
  12. ออกแบบ  สร้างสรรค์ผลงานช้ินงาน  หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของ 
       โลกให้น่าอยู่และน าเสนอผลงานได ้
        รวมท้ังหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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GS16201 อัจฉริยภาพวทิยาศาสตร์  
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                        เวลาเรียน     80    ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ของสิ่งมีชีวิต พืช มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ การน า
ความรู้และหลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ความต้องการพลังงานของร่างกาย/การค านวณ
พลังงาน ที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆในร่างกาย มาใช้ในชีวิตประจ าวัน แหล่งทรัพยากรหิน,แร่,ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ สมบตัิ 
การจ าแนก และการเปลี่ยนแปลงของสาร การน าความรู้และหลักการเกี่ยวกับสมบัติของสารมาใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน 
พลังงานไฟฟ้า การน าความรู้ หลักการ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้น่าอยู่ 
 สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
การอธิบาย การอภิปราย การจ าแนก การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีวิธีการคิดที่
กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดใน
การเขยีนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและ
เจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 

เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ และอธิบายการเจริญ เติบโตและการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย ของสิ่งมีชีวิตได้ 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ  ความเหมือน ความแตกต่าง ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่างๆได้ 
 3. วิเคราะห์ออกแบบการน าประโยชน์จากการค านวณพลังงานมาใช้ในชีวิต ประจ าวัน ในด้าน 
              การรับประทานอาหารและการดูแลรักษาสุขภาพและน าเสนอผลงานได้ 
 4. ระบุ และจ าแนกประเภทของหิน และแร่ต่างๆได้ 
 5. เลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 6. สร้างสรรค์ ออกแบบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสารในชีวิตประจ า วัน การใช้ประโยชน์จากสมบัติ 
              ของสารและน าเสนอผลงานได้ 
 7. อธิบาย วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน 
             ไฟฟ้าได้ 
 8. น าหลักการเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 9. วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและ 
              น าเสนอผลงานได้ 
         10. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศได้ 
         11. วางแนวทางในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกได้ 
         12. ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงาน หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ช่วงรักษาสภาพแวดล้อม 
              ของโลกให้สมดุลและน่าอยู่ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานได้     
  รวมทั้งหมด   12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
 

ว14204 วิทยาศาสตร์พลังสิบ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                      เวลาเรียน     40    ชั่วโมง 

 

ปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
ของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดตี่อคณติศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ เช่น กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมทีเ่น้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ในสถานการณใ์หม่และสถานการณ์ในชีวิตจริงไดอ้ย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีคณุธรรม และสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก 

โดยจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบสืบเสาะให้นักเรียนฝึกน าความรู ้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการเรยีนรู้และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบข้ันตอน ลงมือปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์หาความสมัพันธ์
ของข้อมูลภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการตนเอง การคิดขั้นสงู การสื่อสาร การรวมพลัง
ท างานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยูร่่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

เน้นการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับบรบิท สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ผลการเรยีนรู ้
ผลการเรยีนรู ้
1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี จากกิจกรรมได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรมเพื่ออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 

น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคณุธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อคณติศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

                 รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
รหัสวิชา ว11101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
ปีการศึกษา 2565                                                 เวลา 80 ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 ร่างกาย
ของเรา 

ว 1.2 ป.1/1       
        ป.1/2 

 
 

 
 
 

    มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมใน
การด ารงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่ไวมองดู 
โดยมีหนังตาและขนตา เพ่ือป้องกัน
อันตรายใหกับตา หูมีหน้าที่ รับฟังเสียง 
โดยมีใบหูและรูหู เพ่ือเป็น ทางผ่านของ
เสียง ปากมีหน้าที่พูด กิน อาหาร มีชอง
ปากและมีริมฝปากบนล่าง แขนและมือ
มีหน้าที่ยก หยิบ จับ มีท่อนแขนและนิ้ว
มือที่ขยับได้ สมอง มีหน้าที่ควบคุมการ
ท างานของ สวนต่าง ๆ ของร่างกายเป็น
ก้อนอยู่ใน กะโหลกศีรษะ โดยส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายจะท าหน้าที่ร่วมกันใน
การท า กิจกรรม ในชีวิตประจ าวัน
สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยการสังเกต ส ารวจ 
สืบค้นข้อมูล เห็นคุณค่าการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้  มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม  

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

ส่วนที่ 4   โครงสร้างรายวิชา 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

2 สัตว์
และพืช
รอบ 
ตัวเรา 

ว 1.1ป.1/1 
        ป.1/2 

  
 
 

   สัตวมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วน 
ต่างๆ ที่มีลักษณะและ 
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือใหเหมาะสมใน
การด ารงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น 
สวนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขาและมีเทา
ส าหรับใช  ในการเคลื่อนที่ พืชมีส่วน
ต่างๆ ที่มีลักษณะและ หน้าที่แตกต่าง
กัน เพ่ือใหเหมาะสมในการด ารงชีวิต
โดยทั่วไป รากมีลักษณะ เรียวยาว และ
แตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ท าหน้าที่ดูด
น้ า ล าต้นมีลักษณะ เป็นทรงกระบอก
ตั้งตรงและมีกิ่งก้านท าหน้าที่ชูกิ่งก้าน
ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ท าหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืช
หลายชนิด อาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง 
ๆท าหน้าที่สืบพันธุ  รวมทั้งมีผลที่มี
เปลือก มีเนื้อ ห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด
ซึ่งสามารถงอก เป็นต้นใหม่ได้ บริเวณ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้
ต้นไม้ส่วนหย่อม แหล่ง น้ า อาจพบพืช
และสัตว์หลายชนิดอาศัย อยู่บริเวณที่
แ ตกต่ า ง กั น อ าจพบ พืชและสั ต ว์
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อม ของ
แต่ละบริเวณจะมี ความเหมาะสม 
ต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์  ที่
อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ ามี 

13 10 

  



110 
 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     น้ า เ ป็ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ขอ งหอย  ปลา 
สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมี แหล่ง 
อาหารของหอยและปลา บริเวณต้น
มะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่และมี
อาหารส าหรับกระรอกและมด  
ถาสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและ
สัตว์ อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมี
ผลต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์น้ า
เป็นที่อยู่อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย 
เป็นที่หลบภัยและมี แหล่ง อาหารของ
หอยและปลา สามารถสร้างองค์ความรู้
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ด้ วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
สังเกต สืบค้นข้อมูล การทดลอง เห็น
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

ทดสอบกลางภาค 1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

๓ วัสดุ
รอบตัว
เรา 

ว 2.ป.1/1        
      ป.1/2  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุที่ใชท าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใชมี
หลายชนิด เช่น ผา แกว พลาสติก ยาง 
ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละ
ชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ
ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ 
บิดงอได้ สมบัติที่สังเกตได้ของ วัสดุแต่
ชนิดอาจเหมือนกัน ซึ่งสามารถ น ามาใช้
เป็นเกณฑในการจัดกลุ่มวัสดุได้ วัสดุ
บางอย่างมารถน ามาประกอบกัน เพ่ือ
ท าเป็นวัตถุต่างๆ เช่น ผ้าและกระดุมใช
ท าเสื้อ ไม้และโลหะใชท า กระทะ 
สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ  
สืบค้นข้อมูล ระบุ อธิบาย จัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบ แก้ปัญหา เห็นคุณค่าการ
น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

10 8 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 เสียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

ว2.3ป 1/1    เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุที่ 
ท าใหเกิดเสียงเป็นแหล่งก าเนิดเสียง
ซึ่ งมี  ทั้ งแหล่ งก า เนิ ด เสี ยงตาม
ธรรมชาติและ แหล่งก าเนิดเสียงที่
มนุษย์สร้างขึ้น เสียงเคลื่อนที่ออก
จากแหล่งก าเนิดเสียง ทุกทิศทาง 
สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้การ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยการสังเกต 
สืบค้นข้อมูล การทดลองเห็นคุณค่า
การน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่ งมั่ น ในการท า งานอย่ า ง
เหมาะสม 

6 5 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 50 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

5 หิน ว 3.2 ป. 1/1  
 
 

 

หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย 
น้ าหนัก ความแข็ง และเนื้อหินสามารถ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหา
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์โดยการสังเกต ส ารวจ 
สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบเห็นคุณค่า
การน าความรู้ ไ ป ใช้ ป ระ โยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

6 5 

ทดสอบกลางภาค 1 5 
6 ท้องฟ้า

และดาว 
ว 3.1ป.1/1   
        ป.1/2 

  
 
 

   บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
และดาว  ในเวลากลางวันจะมองเห็นดวง
อาทิตย์และอาจมองเห็นดวงจันทร์บาง
เวลาในบางวันแต่ไม่สามารถมองเห็นดาว 
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสง
ของดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน 
สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยการสังเกต ส ารวจสืบค้น
ข้อมูล เห็นคุณค่าการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 

11 9 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

  

7 เทคโนโลยี ว4.2  ป.1/1      
        ป.1/2 
       ป.1/3 
      ป.1/4 
      ป.1/5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลอง
ผิดลองถูก การเปรียบเทียบ ล าดับ
ขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหา 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสมสามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้ งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

20 16 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 50 
รวม 2 ภาคเรียน 80 100 

หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคกับการสอบปลายภาค 35 : 15  
 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ50คะแนนน าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม100คะแนน 
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

รหัสวิชา ว12101        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2565                                          เวลา 80 ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 วัสดุและการ
ใช้ประโยชน์ 

ว 2.1ป2/1 
       ป.2/2 
       ป.2/3 
       ป.2/4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ า
แตกต่างกัน จึงน าไปท าวัตถุ เ พ่ือใช้
ประโยชน์ได้แตกต่าง บางอย่างสามารถ
น ามาผสมกันซึ่ งท า ให้ ได้ สมบั ติ ที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ  การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุใน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับ
สมบัติของวัสดุ วัสดุที่ ใช้แล้วอาจน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว 
อาจน ามาท าเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้
ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ  สามารถสร้างองค์
ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การอธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย 
จากแหล่งเรียนรู้ เห็นคุณค่าการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม 

22 18 

ทดสอบกลางภาค 1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

2. แสงและ
สิ่งมีชีวิต 

ว 2.3 ป.2/1 
        ป.2/2 

        

 
 

 
 
 

 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุก
ทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุ
มาเข้าตาจะท าให้มองเห็นวัตถุนั้น การ
มองเห็นวัตถุที่ เป็นแหล่งก าเนิดแสง 
แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง  
ส่ ว น ก า ร ม อ ง เ ห็ น วั ต ถุ ที่ ไ ม่ ใ ช่
แหล่ งก า เนิ ดแสง  ต้ อ งมี แสงจาก
แหล่งก าเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ 
เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึง
ต้องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรอง
แสงที่มีคุณภาพ  เมื่อจ าเป็น และต้อง
จัดความสว่างให้เหมาะสม  สามารถ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหา
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้  มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม 

15 12 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 50 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 ดิน ว3.2ป.2/1 
     ป.2/2 

 

 
 
 

    ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช 
ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศ
และน้ าแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดิน 
ดินจ าแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และ
ดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการ
จับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ าที่
แตกต่างกัน ดินแต่ละชนิดน าไปใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ตามลักษณะ
และสมบัติของดิน สามารถสร้างองค์
ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหาโดยตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา วางแผนการ
สังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง และของ
กลุ่ม เห็นคุณค่าการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างเหมาะสม 

20 16 

ทดสอบกลางภาค 1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 เทคโนโลยี ว4.2ป.2/1 
     ป.2/2 
    ป.2/3 
    ป.2/4 

 
 
 
 

 
 
 
 

   การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ท า
ได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครท างาน
ต า ม ที่ ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ก าหนด การใช้งานซอฟต์แวร์
เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจาก  
การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล  ปฏิบัติในการ
ใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น 
ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด
และใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีและอย่าง
เหมาะสม  โดยใช้กระบวนการสืบ
เ ส า ะห า ค ว า ม รู้   จ า ก ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลอง  อภิปราย   สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   เห็นคุณค่าการ
น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

17 14 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 50 
รวม 2 ภาคเรียน 80 100 

หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคกับการสอบปลายภาค 35 : 15  
               (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ50คะแนนน าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม100คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
รหัสวิชา ว13101        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา ๒๕๖5                                    เวลา 80 ชั่วโมง   

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแน

น) 
1 อากาศและ

ความส าคัญ
ของสิ่งมีชีวิต 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   อ า ก า ศ  ป ร ะก อบ ด้ ว ย  แ ก๊ ส
ไน โ ต ร เ จนแก๊ ส ออกซิ เ จ นแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์  แก๊ส อ่ืน  ๆ 
รวมทั้งไอน้ า และฝุ่นละออง อากาศมี
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต  ห า ก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ การปฏิบัติ
ตน เ พ่ือลดการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทาง
อากาศ  ลม เกิดจากความแตกต่าง
กันของอุณหภูมิอากาศที่อยู่ใกล้กัน 
โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ ากว่ าจะเคลื่อนเข้ าไป
แทนที่ สามารถน ามาใช้เป็นแหล่ง
พลั ง ง านทดแทน  และน า ไป ใ ช้
ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์  หากลมเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงอาจท าให้เกิดอันตราย
และความเสียหายต่อชีวิตและ 

12 10 
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หน่วยที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดั 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วดั 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     

ทรัพย์สินได้สามารถสร้างองค์ความรู้
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

2 การด ารงชีวิต
ของสัตว์ 

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

 
 
 

 
 
 
 

มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า 
และอากาศ เพ่ือการด ารงชีวิตและ
การเจริญเติบโต อาหารช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตน้ า
ช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างปกติ 
อากาศใช้ ในการหายใจ สัตว์เมื่อเป็น
ตั ว เต็ มวั ยจะสื บ พันธุ์ มี ลู ก  และ
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ 
มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและ
แตกต่างกัน สามารถสร้างองค์ความรู้
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เห็น
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์
สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อม
ทั้ ง จิ ตวิ ทยาศาสตร์  มี คุณธร รม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างเหมาะสม 

8 6 
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ทดสอบกลางภาค 1 5 
๓ การ

เปลี่ยนแปลง
ของวัตถุและ
วัสดุ 

ว 2.1ป.3/1 
       ป.3/2 

 
 

 วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้า
ด้วยกัน เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละ
ชิ้นออกจากกัน สามารถน าชิ้นส่วน
เหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่
ได้ เช่น ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ 
ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน และ
สามารถน าก้อนอิฐจากก าแพงบ้านมา
ประกอบเป็นพื้นทางเดินได้เมื่อให้
ความร้อนหรือท าให้วัสดุร้อนขึ้น และ
เมื่อลดความร้อนหรือท าให้วัสดุเย็นลง 
วัสดุจะเกิด การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น 
เปลี่ยนสี รูปร่าง โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ อธิบาย 
การทดลองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม 

9 7 

4 แรงสัมผัส ว 2.2ป.3/1 
       ป.3/2 

 
 

 การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรง
กระท าต่อวัตถุ มีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ท าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่
โดยเปลี่ยนต าแหน่งไป อาจท าให้วัตถุ
เคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลงหรือหยุดนิ่ง  

8 7 

  



122 
 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ การ
ดึงหรือการผลักเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุ
หนึ่งกระท ากับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุ
ทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน 
เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือ
ผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่ วัตถุต้องสัมผัส
กัน แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส 
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วย
กระบวนการทา งวิ ท ย าศ าส ตร์   
สามารถตั้งค าถาม ทดลอง สังเกต 
และส ารวจ  รวบรวม บันทึกผล  
วิเคราะห์และ สรุปผล เห็นคุณค่าการ
น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
แ ล ะมุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ท า ง า น อย่ า ง
เหมาะสม 

  

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 50 

5 แรงไม่
สัมผัส 

 

ว 2.2ป.3/3 
       ป.3/4 

 
 
 

 แรงแม่เหล็กดึงดูดหรือผลักเป็นแรงที่
เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จ าเป็นต้อง
สัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่
สัมผัส แม่เหล็กสามารถดึงดูดสาร
แม่เหล็กได้ แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่
เกิดข้ึนระหว่างแม่เหล็ก กับสาร 

6 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     
 
 
 

 

แม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้ว
ใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
ต่างชนิดกันจะดึงดูดกันโดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์   สามารถตั้ งค าถาม 
ทดลอง สังเกต และส ารวจ รวบรวม 
บันทึกผล  วิเคราะห์และ สรุปผลเห็น
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
แ ล ะ มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ท า ง า น อ ย่ า ง
เหมาะสม 

  

6 ดวงอาทิตย์
และ
ปรากฏการณ์
ของโลก 

ว 3.1ป.3/1 
       ป.3/2 
       ป.3/3 

 
 

 
 
 

   โลกกลมและหมุนรอบตัวเอง ขณะ
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ท าให้บริเวณของ
โลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลก
ด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็น
กลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับ
แสงจะเป็นกลางคืน  คนบนโลกจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้าน
หนึ่ง ซึ่งก าหนดให้เป็นทิศตะวันออก 
และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้าน
หนึ่ง ซึ่งก าหนดให้เป็นทิศตะวันตก 
และเม่ือให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศ  

6 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     ตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศ
ตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ 
และด้านหลังจะเป็นทิศใต้ ในเวลา
กลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ท า 
ให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้โดยใช้การ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดความรู้   
โดยการฟัง  การพูด  การอ่าน  การ
เขียน  เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างเหมาะสม 

  

ทดสอบกลางภาค 1 5 
7 พลังงานไฟฟ้า ว 2.3 ป.3/1 

       ป.3/2 
       ป.3/3 

 
 

 
 
 

   พลั งงานเป็นปริมาณที่ แสดงถึ ง
ความสามารถในการท างาน มีหลาย
แบบ เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า 
พลั งงานแสง พลั งงานเสียง และ
พลังงานความร้อน พลังงานสามารถ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่งได้  ไฟฟ้าผลิตจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแหล่ง
พลังงานธรรมชาติต่าง ๆ พลังงาน
ไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  

7 5 

  



125 
 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี 
ประหยัด  และคุ้ มค่ าแล้ ว  ยั งต้ อง
ค านึงถึงความปลอดภัยด้วย  
สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ด้วย กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยการสังเกต สืบค้น
ข้อมูล การทดลอง เห็นคุณค่าการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม 

  

8 วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาการแสดงอัลกอริทึม ท าได้
โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยใน
การเรียน และการด าเนินชีวิต การ
รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ
ข้ อ มู ล  โ ด ย ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ต า ม
วั ตถุ ป ระส งค์  ก า ร ใช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต จะท า 

18 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     ให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและ
ผู้ อ่ื น  ข้ อ ดี แ ล ะข้ อ เ สี ย ใ นก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เหมาะสม โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  จากการ อภิปราย 
สืบค้นข้อมูล เห็นคุณค่าการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้  มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม 

  

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 50 
รวม 2ภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคกับการสอบปลายภาค 35 : 15  
               (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ50คะแนนน าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม100คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว14101     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565                                       เวลา 120 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 สิ่งมีชีวิต ว 1.3ป.4/1 
      ป.4/2 
      ป.4/3 
      ป.4/4 

 
 
 
 

    การจัดกลุ่ มสิ่ งมี ชี วิ ต โดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะ
ต่างๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ 
และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์
กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ 
กลุ่มที่ ไม่ ใช่ พืชและสัตว์  เช่นเห็ด รา 
จุลินทรีย์ ถ้าใช้ดอกเป็นเกณฑ์ จะจ าแนก
ได้ เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การ
จ าแนกสัตว์ ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์  สามารถจ าแนกได้เป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง และ สัตว์มีกระดูกสันหลังยังแบ่งได้
หลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้ โดยใช้กระบวนสืบ
เสาะหาความรู้ การอธิบาย การทดลอง
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เห็นคุณค่าของ
ก า ร น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

15 16 
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

2 ส่วนต่างๆ
ของพืช
ดอก 

ว 1.2 ป.4/1   ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่แตกต่าง
กัน รากท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้น
ไปยังล าต้น  ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ า
ต่อไปยังส่วนต่างๆ ใบท าหน้าที่สร้าง
อาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ น้ าตาล
ซึ่ งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง ดอกท าหน้าที่
สืบพันธุ์ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกท า
หน้าที่แตกต่างกันโดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ การอธิบาย การทดลอง 
การจ าแนกจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์  สุจริต  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

12 12 

ทดสอบกลางภาค 1 10 
3 มวลและ

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

 
 
 

    แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่
โ ล กกระท า ต่ อ วั ตถุ  มี ทิ ศทา ง เ ข้ าสู่
ศูนย์กลางโลก ท าให้วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลก 
และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก วัดน้ าหนักของ
วัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ าหนักของ
วัตถุข้ึนกับมวลของวัตถุ มวล คือ ปริมาณ 

15 16 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     เนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็น
วัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ  
ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึง 
เนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้วยังหมายถึง 
การต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นด้วย โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ การส ารวจสืบค้นข้อมูล 
การทดลอง วิเคราะห์และสรุปผล สร้าง
แบบจ าลองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

  

4 ตัวกลาง
ของแสง 

ว 2.3 ป.4/1      เมื่อน าวัตถุต่างๆ มากั้นแสง จะท าให้
ลักษณะการมองเห็นสิ่ งนั้นๆ ชัดเจน
ต่างกัน จึงจ าแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น 
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท าให้มองเห็นสิ่งต่างๆ 
ได้ชัด เจน ตัวกลางโปร่ งแสง ท า ให้
มองเห็นสิ่ งต่ างๆ ได้ ไม่ชัด เจน และ
ตัวกลางทึบแสง ท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆ 
นั้น ขาว โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  การอธิบาย การทดลอง การ
จ าแนกจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เห็นคุณค่า 

15 16 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์  สุจริต  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรมและมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม 

  

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 30 
 รวมภาคเรียนที่ 1 60 100 
5 วัสดุและ

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

 
 
 
 

 
 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุแต่ละชนิด
จะแตกต่างกัน ได้แก่ สมบัติด้านความ
แข็ง  สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน 
การน าไฟฟ้าดังนั้นจึงอาจน าสมบัติ
ต่ า ง ๆ  ม า พิ จ า ร ณ า เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน วัสดุเป็นสสาร สสารมี 3 
สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว หรือ
แก๊ส โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจ อธิบาย เปรียบเทียบ 
การทดลองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต ใฝ่ เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียงมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

15 16 

ทดสอบกลางภาค 1 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

6 โลกและ
อวกาศ 

ว 3.1ป.4/1 
      ป.4/2 
      ป.4/3 

 
 
 

 
 
 

    ดว งจั นทร์ เป็ นบริ ว ารของ โ ลก 
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก โลก
หมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออก  ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  
เมื่อมองจากข้ัวโลกเหนือ ท าให้มองเห็น
ดวงจั นทร์ ปรากฏขึ้ นทางด้ านทิศ
ตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตก 
ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่
รูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือ
ปรากฏบนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่
ละวัน ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีบริวาร  
ประกอบด้วย ดาวเคราะห์แปดดวง 
และบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวง มี
ขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์
แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาว 
เคราะห์แคระ  ดาวเคราะห์น้อย ดาว
หาง  และ  วั ตถุ ขนาด เล็ ก  โดย ใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจอธิบาย จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียงมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

22 23 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

7 วิทยาศาสตร์
แลเทคโนโลยี 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   การใช้ เหตุผลเชิ งตรรกะในการ
แก้ปัญหา อธิบายการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้  และประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหา
ในชี วิ ต ป ร ะจ า วั น  ใ ช้ เ ทค โ น โลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ 
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม   โ ด ย ใ ช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จาก
การสร้างแบบ จ าลอง อภิปราย สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง เห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันมีความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

20 21 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 60 100 
รวม 2 ภาคเรียน 120 200 

หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30  
(ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ100คะแนน าคะแนน2ภาคเรียนมารวมกันเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว15101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
ปีการศึกษา 2565                                     เวลา 120 ชั่วโมง  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 แรงลัพธ์และ
แรงเสียดทาน 

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

 
 
 
 
 

 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท า
ต่อวัตถุ  แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่
กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกันและมี
ทิศทางเดียวกันจะมีขนาดเท่ากับ
ผลรวมของแรงทั้งสอง เมื่อแรงทั้งสอง
อยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้าม
กัน  จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรง
ทั้งสอง วัตถุที่อยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่ อ วั ตถุ มี ค่ า เ ป็ น ศู น ย์  ก า ร เ ขี ย น
แผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร หัวลูกศร
แสดงทิศทางของแรง และความยาว
ของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระท า
ต่อวัตถ ุแรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือต้านการ
เคลื่ อนที่ ข อ ง วั ตถุ  ท า ให้ วั ต ถุ นั้ น
เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งๆ สามารถ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้การสืบเสาะหา
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์  สามารถตั้ งค า ถ าม 
วางแผน สังเกต และส ารวจ รวบรวม 
บันทึกผล  วิเคราะห์และ สรุปผล เห็น 

8 8 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     

คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

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

 
 
 

 
 
 
 
 

     การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง 
โดยอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ
อากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู  
เสียงที่ ได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียง
ต่างกันขึ้นกับความถี่ของการสั่นของ
แหล่งก าเนิดเสียง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้
ยิ น ขึ้ น กั บ พ ลั ง ง า น ก า ร สั่ น ข อ ง
แหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิด
เสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียง
ดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย เสียงดัง
มาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงที่ก่อให้ เกิดความร าคาญเป็น
มลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่
บอกถึ งความดั งของเสียง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จาก
การส ารวจ  อธิบาย  จ าแนก  สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่ างๆ  เห็น
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

13 14 

ทดสอบกลางภาค 1 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 การ
เปลี่ยนแปลง
ของสาร 

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

  

 
 
 
 

      การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพ่ิม
ความร้อนหรือลดความร้อน สสารก็จะ
เปลี่ยนสถานะได้ เมื่อใส่สารลงในน้ า
แล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ า
ทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย
เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย เมื่อ
ผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้นมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือ
เ มื่ อ ส า ร ช นิ ด เ ดี ย ว  เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง นี้ เ รี ย ก ว่ า  ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อสารเกิดกา
เปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยน
ก ลั บ เ ป็ น ส า ร เ ดิ ม ไ ด้  เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เช่น การ
หลอมเหลว การกลายเป็นไอ การ
ละลาย แต่สารบางอย่ าง เกิดการ
เปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยน
ก ลั บ เ ป็ น ส า ร เ ดิ ม ไ ด้  เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น การ
เ ผ า ไ ห ม้  ก า ร เ กิ ด ส นิ ม   โ ด ย ใ ช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จาก
การส ารวจ  อธิบาย จ าแนก สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   เห็น
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

15 16 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 วัฏจักร ว 3.2ป.5/1 
       ป.5/2 
       ป.5/3 
       ป.5/4 
       ป.5/5 

 
 
 
 
 

 
 
 

     แหล่งน้ าบนโลกมีทั้งน้ าจืดและ
น้ าเค็มมีทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล 
มหาสมุทร บึง แม่น้ า และแหล่งน้ าใต้
ดิน เช่น น้ าในดิน และน้ าบาดาล น้ า
ทั้ ง หมดของ โลกแบ่ ง เป็ นน้ า เ ค็ ม
ประมาณร้อยละ97.5 อีกประมาณร้อย
ละ 2.5 เป็นน้ าจืด จืดที่มนุษย์น ามาใช้
ได้มีปริมาณน้อยมากจึงควรใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ า วัฏ
จักรน้ า  เปนการหมุนเวียนของน้ า
แบบต่อเนื่องระหว่างน้ าในบรรยากาศ 
น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน  ไอน้ าในอากาศ
จะควบแน่นเป็นละอองน้ า เล็ ก ๆ 
รวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดิน เรียกว่า 
เมฆ  ถ้าลอยอยู่ใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า 
หมอก ส่วนไอน้ าที่ควบแน่นเป็นละออง
น้ าเกาะอยู่บนพ้ืนผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน 
เรียกว่า น้ าค้างถ้าอุณหภูมิใกล้พ้ืนดิน
ต่ ากว่าจุดเยือกแข็งน้ าค้างก็จะ  

9 9 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     

กลายเป็นน้ าค้างแข็งฝน หิมะ ลูกเห็บ 
เป็นหยาดน้ าฟ้าซึ่งเป็นน้ าที่มีสถานะ
ต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จาก
การส ารวจ  อธิบาย จ าแนก  สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่ างๆ  เห็น
คุณค่า การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

4 วัฏจักร ว 3.1 ป.
5/1 
       ป.5/2 

 

 
 
 

 
 

       ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ใน
อวกาศซึ่ ง  มีทั้ งดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง
จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์
มองเห็นได้ เนื่ องจากแสงจากดวง
อาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา  การมองเห็นกลุ่มดาว
ฤ ก ษ์ มี รู ป ร่ า ง ต่ า ง  ๆ  เ กิ ด จ า ก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวที่
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละดวงจะเรียงกัน
ในต าแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้น 
ตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน  การสังเกต
ต าแหน่งและการขึ้น ตกของดาวฤกษ์ 
และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถท าได้โดยใช้
แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่ 

12 13 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     

กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้
มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อ
สั ง เ ก ต ด า ว ใ น ท้ อ ง ฟ้ า  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  จาก
การสร้างแบบจ าลอง  อภิปราย   สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   เห็น
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 60 100 

5 สิ่งมีชีวิต ว1.3  ป5/1 
       ป5/2 

 

 
 
 

 
 
 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโต
เต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวน
และด ารงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จาก พ่อแม่   ท า ให้ มี ลั กษณะทา ง
พันธุ ก ร รมที่ เ ฉพ า ะแตกต่ า ง จ า ก
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน พืชมีการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะ
ของใบสีดอก ของสัตว์ เช่น ลักษณะ
ของขน หู   มนุษย์  เ ช่ น  เชิ งผมที่
หน้าผาก ลักยิ้มลักษณะหนังตา การห่อ
ลิ้ น  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ติ่ ง หู  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การ
อธิบาย วิเคราะห์  อภิปราย  จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ   เห็นคุณค่าการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้  มีจิต
สาธารณะพร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างเหมาะสม 

18 20 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ทดสอบกลางภาค 1 10 
5 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ว1.1ป 5/1 
      ป 5/2 
      ป 5/3 
      ป 5/4 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
ซึ่ ง เป็น  ผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต เพ่ือให้ด ารงชีวิตและอยู่รอด
ได้  ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆสิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน  
เลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกิน
ต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่
อาหาร ท าให้สามารถระบุบทบาท
หน้าที่ ของสิ่ งมีชี วิตเป็นผู้ ผลิตและ
ผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
คว ามรู้ จ า กก า รส า ร วจ   อ ธิ บ าย 
อภิปราย สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เห็นคุณค่าการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

19 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 60 100 
รวม 2 ภาคเรียน 120 200 

หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30  
(ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ100คะแนน าคะแนน2ภาคเรียนมารวมกันเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม100 คะแนน) 

 
  



140 
 

 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว16101     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2565                                      เวลา 120 ชั่วโมง 
      

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 อาหารและ
ระบบการย่อย

อาหาร 

ว1.2ป.6/1 
      ป.6/2 
      ป.6/3 
      ป.6/4 
      ป.6/5 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

    สารอาหารที่อยู่ ในอาหารมี  6 
ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ า 

    อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วย
สารอาหารที่แตกต่างกัน สารอาหารแต่
ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย การ
รับประทานอาหารจ าเป็นต้องให้ ได้
พลังงานเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย และให้ได้สารอาหารครบถ้วน 
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ วัย และ
ค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ 
ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะ
ต่ า ง  ๆ  ได้ แก่  ปาก  หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 
ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งท าหน้าที่
ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
มีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมด 
เป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกก าจัดออกทาง
ทวารหนัก อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อย
อาหารมีความส าคัญ จึงควรปฏิบัติตน 
ดูแลรักษาอวัยวะให้ท างานเป็นปกติโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การ
อธิบาย   วิเคราะห์  อภิปราย  จาก 

16 17 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
 

    
 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ   เห็นคุณค่าการน า
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ท า ง า น อย่ า ง
เหมาะสม 

  

2 สารและการ
แยกสาร 

ว 2.1ป.6/1 
 

  ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการ
รินออก การกรอง หรือการตกตะกอน 
ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จาก
การส ารวจ  จ าแนก  ทดลอง  อธิบาย  
วิเคราะห์  สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่ างๆ   เห็นคุณค่าการน า
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ท า ง า น อย่ า ง
เหมาะสม 

8 8 

ทดสอบกลางภาค 1 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 หินและซาก
ดึกด าบรรพ์ 

ว3.2ป.6/1 
      ป.6/2 
      ป.6/3 
      ป.6/4 
      ป.6/5 
      ป.6/6 
      ป.6/7 
      ป.6/8 
      ป.6/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    หินเป็นวัสดุแข็ง เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่ง
ชนิดขึ้นไป สามารถจ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
หินแต่ละประเภท มีการเปลี่ยนแปลง
จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภท
หนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูป
คงท่ีและต่อเนื่องเป็นวัฏจักร หินและแร่
แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน  มนุษย์ ใช้ ประ โยชน์ จ ากแร่ ใน
ลักษณะต่าง ๆซากดึกด าบรรพ์เกิดจาก 
การทับถมหรือการประทับรอยของ
สิ่งมีชีวิตในอดีตจนเกิดเป็นโครงสร้าง
ของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่
ปรากฏอยู่ ในหิน ซึ่งสามารถใช้ เป็น
หลักฐานอธิบายสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่ในอดีต ใช้ระบุอายุของหิน และ
เป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ จากการส ารวจ  อธิบาย  จ าแนก  
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่ างๆ   
เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

15 16 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 ปรากฏการณ์
ของโลกและ
ภัยธรรมชาต ิ

ว 3.2ป6/4 
       ป.6/5 
      ป.6/6 
      ป.6/7 
      ป.6/8 
      ป.6/9 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจาก
พ้ืนดินและพ้ืนน้ า  ร้อนและเย็น ไม่
เท่ ากันท า ให้ อุณหภูมิอากาศเหนือ
พ้ืนดินและพ้ืนน้ าแตกต่างกัน ลมบกเกิด
ในเวลากลางคืน ท าให้มีลมพัดจาก
ชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดใน
เวลากลางวัน ท าให้มีลมพัดจากทะเล
เข้าสู่ชายฝั่ง มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิด
บริเวณเขตร้อนของโลก ประเทศไทย
ได้รับผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ น้ าท่วม
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมแตกต่างกัน มนุษย์ควร
เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เมื่อเกิด
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ธ ร ณี พิ บั ติ ภั ย
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊ส 
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก
กักเก็บความร้อนแล้ว คายความร้อน
บางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้อากาศ บน
โ ล ก มี อุณ ห ภู มิ เ ห ม า ะส ม ต่ อ ก า ร
ด ารงชีวิต หากปรากฏการณ์ เรื อน
กระจกรุนแรงมากขึ้นจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมนุษย์จึง
ควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจกโดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ จากการส ารวจ  อธิบา 

18 19 



144 
 

 

  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     

ย  จ าแนก  สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เห็นคุณค่าการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

  

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 60 100 

5 เงา อุปราคา 
และ

เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว3.1 ป.6/1 
       ป.6/2 

 
 

 
 
 

เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ใน
แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์
ในระยะทางที่เหมาะสม ท าให้ดวง
จันทร์บังดวงอาทิตย์  เงาของดวง
จันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืด
ไป เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมี
ทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคา
บางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน 

  หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ใน
แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ 
แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก
จะมอง เห็ นดว งจั นทร์ มื ด ไป  เ กิ ด
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ่ งมีทั้ ง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคา
บางส่ วน  โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  จากการสร้าง 

15 
 
 
 
 
 

16 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     แบบจ าลอง  อภิปราย   สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   เห็นคุณค่าการ
น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งม่ันในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

ทดสอบกลางภาค 1 10 
6 แรงไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้า 
ว 2.2ป.6/1 
ว 2.3ป.6/1 
       ป.6/2 
       ป.6/3 
      ป.6/4 
      ป.6/5 
      ป.6/6 
      ป.6/7 
     ป.6/8 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ 2 ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อ
น าเข้าใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน 
ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่าง
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้ามี 2 
ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุ
ไฟฟ้าลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้ามกัน
ดึ ง ดู ด กั น ว ง จ ร ไฟ ฟ้ า อย่ า ง ง่ า ย
ประกอบด้วย แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่ อน า เซลล์ ไฟฟ้ า
หลายเซลล์มาต่อเรียงกันเป็นการต่อ
แบบอนุกรม ท าให้มีพลังงานไฟฟ้า
เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วน
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ 
 
 

22 24 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     ขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออกหลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่าง
ได้  การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ตาม
ต้องการ เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสง
จะเกิดเงาบนฉาก  เงามีรูปร่างคล้าย
วัตถุที่ท าให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่
มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืด
เป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้
จากการทดลอง  อธิบาย  สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เห็นคุณค่าการ
น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะพร้อมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมุ่งมั่นในการท างานอย่างเหมาะสม 

  

7 วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

ว 4.2ป.6/1 
       ป.6/2 
      ป.6/3 
      ป.6/4 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการออกแบบโปรแกรม
สามารถท าได้โดยเขียนเป็นข้อความ
ห รื อ ผั ง ง า น เ พ่ื อ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม  การใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

20 20 
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หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30  

(ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ100คะแนน าคะแนน2ภาคเรียนมารวมกันเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม100 
คะแนน) 

 
 
 
  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

     เป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความ
ต้ อ งการ ใน เ วล าที่ ร ว ด เ ร็ ว  จ าก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง 
และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน  การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่
ไม่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  ใช้เหตุผล ออกแบบ 
เขียนโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อสื่อสาร ใช้ เทคโนโลยี  
รวบรวมและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
เ ห็ น คุ ณ ค่ า ก า ร น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างเหมาะสม 

  

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 60 100 
รวม 2 ภาคเรียน 120 200 
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โครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์  สาระเพิ่มเติม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. ข้อมูลน่ารู้  
 

 1.บอกความหมาย
ของข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ลักษณะ
ของข้อมูล วิธีการเก็บ
รักษาข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

1.บอกความหมาย
ของข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ลักษณะ
ของข้อมูล วิธีการเก็บ
รักษาข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล 
 - การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัว 
อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 
และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืน
ยกเว้นผู้ปกครองหรือ
ครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ใช้งาน 

4 10 

2. มารู้จักกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 2.บอกความหมาย 
ประโยชน์ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้อง ชื่อและหน้าที่

2.บอกความหมาย 
ประโยชน์ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่าง

5 12 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

ของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 

ถูกต้อง ชื่อและหน้าที่
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
3. การดูแลรักษาเมาส์  

 
 3.บอกความหมาย 

การใช้งาน และการ
ดูแลรักษาเมาส์อย่าง
ง่าย 

3. บอกความหมาย 
การใช้งาน และการ
ดูแลรักษาเมาส์อย่าง
ง่าย 
   - ข้อปฏิบัติในการ
ใช้งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่
ขีดเขียนบนอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 
 

4 10 

4. การใช้งาน
แป้นพิมพ์ 

 
 

 4 .บอกส่ วนต่ า ง  ๆ 
ของแป้นพิมพ์ การ
วางมือ และการใช้
งานแป้นพิมพ์อย่าง
ถูกต้อง 
 

4.บอกส่วนต่าง ๆ ของ
แป้นพิมพ์ การวางมือ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ง า น
แ ป้ น พิ ม พ์ อ ย่ า ง
ถูกต้อง 
 ข้อปฏิบัติในการใช้
งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่
ขีดเขียนบนอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

5 12 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 6 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

5. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
 

 
 

 5.เขียน
โปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ 
 

 5. การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา ท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ 
หรือใช้สัญลักษณ์ 
   - ปัญหาอย่างง่าย เช่น 
เกมเขาวงกต เกมหาจุด 
แตกต่างของภาพ การจัด
หนังสือใส่กระเป๋า 
 - การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
   - ตัวอย่างโปรแกรม 
เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อ
ขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 
   - ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้
ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บั ตรค าสั่ งแสดงการ
เขียนโปรแกรม, Code.org 

10 24 

6 โปรแกรม Paint  
 

 6. อธิบายการใช้
งานโปรรแกรม 
Paint บอกชื่อ
และหน้าที่ของ
แถบเครื่องมือ 
และใช้โปรแกรม 
Paint 
- เห็นคุณค่า 
ความส าคัญของ
ชิ้นงาน 

6 . อ ธิ บ า ย ก า ร ใ ช้ ง า น
โปรแกรม Paint บอกชื่อ
แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง แ ถ บ
เครื่ อ งมื อ  และ ใช้ ง าน
โปรแกรม Paint 
เห็นคุณค่า ความส าคัญ
ของชิ้นงาน 

8 20 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 6 
รวม 40 100 

หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
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โครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์  สาระเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. ข้อมูลน่ารู้  
 

 1. บอก
ความหมาย
ของข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 
คุณสมบัติ 
ประเภท 
วิธีการเก็บ
รักษาข้อมูล 
ประโยชน์ของ
ข้อมูล 

1. ความหมาย 
ประเภท วิธีการเก็บ
รักษา และ
ประโยชน์ของข้อมูล 

4 10 

2. คอมพิวเตอร์  
 

 2. บอก
ความหมาย 
หลักการท างาน 
ประโยชน์ ชื่อ
และหน้าที่ของ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

2. ความหมาย 
หลักการท างาน 
ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ชื่อ 
และหน้าที่ของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

5 12 

3. การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 3.บอกวิธีการดูแล
รักษาคอมพิวเตอร์ 
และประโยชน์ของ
การดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. วิธีการดูแลรักษา 
และประโยชน์ของ
การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ 

5 12 

4.  การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายในการ
แก้ปัญหา 

 
 

 4. แสดง
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดย
การเขียน บอก

4. แสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา ท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า 

4 10 
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เล่า วาดภาพ 
หรือใช้
สัญลักษณ์ และ
เขียนโปรแกรม
สั่งให้ตัวละคร
ท างานตามที่
ต้องการ 
 

วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ และเขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัว
ละครท างานตามที่
ต้องการ และ
ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้
ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ก าหนด 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 6 
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5. ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส ์

 
 

 5. บอกความหมาย 
ส่วนประกอบ และ
หน้าต่างโปรแกรม
วินโดวส ์

5. ความหมาย ประโยชน์
และโทษของ
อินเทอร์เน็ต และ
วิธีการใช้งานเบื้องต้น 

4 10 

6. อินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น 

 
 

 6. บอกความหมาย 
ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ต  
วิธีการใช้งานเว็บไซต์ 

6. ความหมาย 
ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ต และ
วิธีการใช้งานเบื้องต้น 

6 14 

7. โปรแกรม 
Microsoft Word 

 
 
 

 7. อธิบายการใช้งาน 
บอกชื่อ  หน้าที่ของ
แถบเครื่องมือ และใช้
โปรแกรม Microsoft 
Word พิมพ์ข้อความ 
8. เห็นคุณค่า 
ความส าคัญของ
ชิ้นงาน 

7. การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft 
Word 

8 20 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 6 
รวม 40 100 

 
หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
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โครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์  สาระเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. ข้อมูล  
 

 1. ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ขั้ นตอนและน า เสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 

 

1. ค้นหาข้อมูล
อย่างมีขั้นตอนและ
น าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ 

4 10 

2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 2. บอกความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ อมู ลกั บ เทค โน โ ลยี
สมัยใหม่ 

 

2. บอกความหมาย
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล
กับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 

4 10 

3. องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

 3 .อธิบายถึง
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ได้ 

 
 

3. อธิบายถึง
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ได้ 
 

5 12 

4.  การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

 4. อธิบายถึงการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ได้ 
 

4. การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

5 12 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 6 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วั
ด 

ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

5. อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 5.  บอกถึง อุปกรณ์รับ
ข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล
ข้อมูล 

5. บอกถึงอุปกรณ์
รับข้อมูล อุปกรณ์
แสดงผลข้อมูล 

4 10 

6. การดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 6.  บอกวิ ธี ดู แลรั กษา
อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

6. บอกวิธีดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 10 

7. โปรแกรม 
Microsoft Word 

 
 

 7. ใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Word ใน
การจัดท าเอกสาร สร้าง
ชิ้นงาน และประยุกต์ใช้
โปรแกรมให้สอดคล้อง
กับกลุ่มสาระต่าง ๆ 
8. เห็นคุณค่า
ความส าคัญของชิ้นงาน 

7. การใช้งาน
โปรแกรม 
Microsoft Word 

5 12 

9. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 

 9. แสดงอัลกอริทึม ท า
ได้โดยการเขียน บอก
เล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ และเขียน
โปรแกรมสร้างล าดับ
ของค าสั่ง ให้
คอมพิวเตอร์ท างาน 

 

9. แสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา ท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ และ
เขียนโปรแกรมสั่งให้
ตัวละครท างาน
ตามท่ีต้องการ และ
ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้
ไขให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีก าหนด 

5 12 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 6 
รวม 40 100 

หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
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โครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์  สาระเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. ข้อมูลน่ารู้  
 

 1. บอกความหมายของ
ข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ประเภทของข้อมูล
ประโยชน์ของข้อมูล และ
รวบรวมข้อมูลได้ 

1. ความหมายของข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ลักษณะของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรักษาข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูลความหมาย 
ลักษณะ และแหล่งข้อมูล 
 

9 22 

2. รู้จักคอมพิวเตอร์  
 

 2. บอกชื่อและหน้าที่ของ
อุปกรณ์  องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์และใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกวิธี 

2. ชื่อและหน้าที่ของ
อุปกรณ์องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์การใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
 
 
 
 
 

9 22 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 6 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

3. เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 3.สืบค้นข้อมูลโดยใช้
อินเทอร์เน็ตได้ 

 

3.การสืบค้นข้อมูลโดยใช้
อินเทอร์เน็ต 

5 12 

4. โปรแกรมน าเสนอ
งาน 

 
 

 4.ใช้งานโปรแกรม Ms 
PowerPoint  ในการ
น าเสนอ จัดรูปแบบ 
ภาพนิ่งได้ 
 

3. การใช้งานโปรแกรม  
Ms PowerPoint ในการ
น าเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง 

 

5 12 

5. 
 
 
 
 

การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย  
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหา 
 ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

5.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหา 
 ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 

8 20 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 6 

รวม 40 100 

 
หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
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โครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์  สาระเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. เทคโนโลยี
สารสนเทศน่ารู้ 

 
 
 

 
 

1. บอกความหมาย 
บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 

1. ความหมาย บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

5 12 

2. อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 2. บอกชื่อและหน้าที่ของ
อุปกรณ์และองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ได้ 

2. ชื่อและหน้าที่ของ
อุปกรณ์และองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ 
 

5 12 

3 โปรแกรมตาราง
ท างานเบื้องต้น 

 
 
 

 
 

3. ใช้งานโปรแกรม Ms 
Excel เบื้องต้นได้ 

3. การใช้งานโปรแกรม 
Ms Excel เบื้องต้น  

 ส่วนประกอบ
หน้าต่างโปรแกรม Ms 
Excel 

 การใช้เมนูและแถบ
เครื่องมือ 

 การบันทึกแฟ้ม ปิด
แฟ้มและออกจากโปรแกรม 
 
 
 
 
 

8 20 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 6 
4. อินเตอร์เน็ต 

 
 

 
 

 
 

4. บอกความหมาย 
ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ตและสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 

4. บอกความหมาย 
ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตได้ 

9 22 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

 

5. การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น 

 
 
 

 
5.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย  
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

5.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 
 

9 22 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 6 

รวม 40 100 

 
หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
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โครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์  สาระเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. เทคโนโลยี
สารสนเทศน่ารู้ 

 
 
 

 
 

1. บอกความหมาย 
บทบาทและประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ 

1. ความหมาย บทบาทและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

5 12 

2. รู้จักคอมพิวเตอร์  
 

 2. บอกชื่อและหน้าที่ของ
อุปกรณ์และองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ได้ 

2.ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์
และองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 
 

5 12 

3 โปรแกรมตาราง
ท างาน 

 
 

 
 

3. ใช้งานโปรแกรม Ms 
Excel เบื้องต้นได้ 

3.การใช้งานโปรแกรม Ms 
Excel เบื้องต้น  

 ส่วนประกอบ
หน้าต่างโปรแกรม Ms 
Excel 

 การใช้เมนูและแถบ
เครื่องมือ 

 การบันทึกแฟ้ม ปิด
แฟ้มและออกจากโปรแกรม 

 สูตรในการค านวณ
เบิ้องต้น 
 

8 20 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 6 
  



161 
 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

4. ท่องโลก
อินเตอร์เน็ต 
 

 
 

 

 
 

4. บอกความหมาย 
ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ตและสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
5. ยกตัวอย่างของ
แนวโน้มของการใช้
เทคโนโลยีในอนาคต 
6. สืบค้นข้อมูลโดยใช้
อินเทอร์เน็ตได้ 

4.บอกความหมาย 
ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ตและสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 

- ยกตัวอย่างของแนวโน้ม
ของการใช้เทคโนโลยีใน
อนาคต 
- สืบค้นข้อมูลโดยใช้
อินเทอร์เน็ตได้ 

9 22 

5. การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 

 
 
 

 
7.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

5.ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 
 

9 22 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 6 

รวม 40 100 

 
หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20 
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Curriculum Structure of Science  
Grade 1, Time 80 hours, Score 50 points 

Science Structure, Term 1 
Grade 1, time 40 hours, score 100 points 

Learning 
Areas 

Unit 
name 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

1  Ourselves Sc. 1.2  
No. 1/1  
No. 1/2 

1. Specify the name, description, and 
function of different parts of the 
human body, animals and plants, and 
describing their functions. Joint of 
different parts of the human body. In 
doing activities from the information 
compiled. 
2. Realize the importance of various 
parts of one's own body by taking care 
of different parts. Correctly to be safe 
and maintain always clean. 

8 7 

2 
 
 
 
 
 
 

Animals 
And 
Plant 

 
 
 
 
 

Sc. 1.1 
No. 1/1  
No. 1/2  

 

Humans, animals, and plants have 
different parts that have different 
characteristics and functions. To be 
suitable for living Humans use 
different parts of the body in doing 
various activities. Should use different 
parts of the body correctly, safely, and 
always keep clean. 

13 10 

  MIDTERM  EXAM 1 1 5 
 
Science Structure, Term 1 
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Grade 1, time 40 hours, score 100 points 

 

 

  

Learning 
Areas 

Unit 
Name 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

3 Materials Sc. 2.1  
No. 1/1  
No. 1/2 

There are many kinds of materials 
used in making toys as well as 
different properties, such as soft, 
hard, rough, smooth, clear, clear, 
stretchable, can be bent. The 
observed properties of each material 
may be the same, which can be used 
as a basis for grouping materials. 
Some materials can be combined to 
make objects such as fabrics and 
buttons, used to make wooden and 
metal shirts, used to make pants. 

10 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sound 
 
 
 
 

Sc. 2.3  
No. 1/1 

The sound is caused by the vibration 
of objects. Sound-producing objects 
are sources of sounds, which has 
both natural sound sources and man-
made sound sources. Sound moves 
out of the sound source in all 
directions. 

6 5 

FINAL EXAM     SEMESTER 1 2 15 

TOTAL TERM 1 40 50 
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Structure of Science Subject: Semester 2 
Grade 1, time 40 hours, score 50 points 

Learning 
Areas 

Unit name 
Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

5 Rocks Sc. 3.2 
 No. 1/1 

Rocks in nature have unique 
characteristics that can be observed 
such as color, pattern, weight, 
hardness, and stone texture. 

6 5 

                 MIDTERM   EXAM 1 5 
6 Day Sky 

and Night 
Sky 

Sc. 3.1  
No. 1/1  
No. 1/2 

In the sky there are sun, moon, and 
stars in the daytime to see the sun. 
And may see the moon from time to 
time on certain days 
but can't see the stars because the 
sun is brighter and it covers the light 
of the stars. At night, the stars and the 
moon can be seen almost every 
night. 

11 9 

8 Skills -  - 20 16 

 FINAL EXAM     SEMESTER 2 2 15 
 TOTAL TERM 1 40 50 
 Total 2 semesters 80 100 

 
Note: The ratio of points between studying and the exam 70: 30 (use the full score of 
100 points per semester. Bring together the scores for 2 terms. The average is a full 
score of 100 points) 
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Grade 2, Time 80 hours, Score 100 points 
Science Structure, Term 1 
Grade 2, time 40 hours, score 50 points 

Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

1 Materials Sc. 2.1  
No. 2/1 
No. 2/2 
No. 2/3 

   No. 2/4 

Each material has different water 
absorption properties. Therefore, be 
used to make objects for different uses 
Some things can be mixed together to 
produce appropriate properties to use 
as needed. The use of materials to 
make objects for use according to the 
purpose of the material. Used 
materials may be recycled, such as 
used paper. May be used to make 
paper rockets, artificial flower bag case 
13 

22 18 

 MIDTERM SEMESTER 1 1 5 
2 Light Sc. 2.3    

No. 2/1  
No.  2/2 

Light moves from a light source in all 
directions in a straight line. When light 
from the object enters the eye, it will see 
that object. Seeing an object as a light 
source. The light from that object will 
enter the eye directly. As for seeing 
objects that are not light sources, must 
have light from the light source to hit the 
object and reflect into the eye. If very 
bright light enters the eye, it may be 
harmful to the eyes. Therefore, must 
avoid looking or using a quality filter 
when necessary and have to adjust the 
brightness appropriately. 

5 4 
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Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

3 Plants Sc. 1.2  
No. 2/1 
No. 2/2 
No. 2/3 

Plants need light, water, for growth. 
Flowering plants when grown and have 
flowers. Flowers will reproduce as a 
result; the fruit has seeds. When the 
seeds germinate the sapling or embryo 
inside the seed will grow into a new 
plant. New plants will grow. Flowering 
for reproduction, has another effect, 
can continue to circulate continuously 
as a plant life cycle. 

5 4 

4 Living 
things 
and  
non-
living 
things 

Sc. 1.3  
No. 2/1 

Things that surround us are both living 
things and 
non-living things. Organisms need food, 
respiration, growth, excretion, 
movement and response to stimuli 
and reproduce young that are similar 
to parents as for inanimate beings, it 
does not have these characteristics. 

5 4 

 
FINAL EXAM SEMESTER 1 2 15 

            TOTAL TERM 1 40 50 
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Science Structure, Term 2 
Grade 2, time 40 hours, score 50 points 

Learning 
Areas 

Unit name 
Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

5 Soil Sc. 3.2  
No. 2/1 
No. 2/2 

Soil consists of rock fragments, 
fossils, animal remains, mixed in 
the soil. There is air and water 
penetrating in the gaps in the soil. 
The soil is classified as loam, clay 
and sandy soil according to the soil 
texture and soil coagulation which 
affects the water holding capacity 
differently. Each type of soil can be 
utilized differently according to the 
characteristics and properties of the 
soil. 

20 16 

  
MIDTERM SEMESTER 2 1 5 

6 Skills - - 17 14 

 FINAL EXAM SEMESTER 1 2 15 
 

Semester 2 40 50 
 

Total 2 semesters 80 100 

 
Note: The ratio of points between studying and the exam 70: 30 (Use the full score of 
100 points per semester brings the scores for 2 semesters together. The average is a full 
score of 100 points) 
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Grade 3, Time 80 hours, Score 100 points 
Science Structure, Term 1 
Grade 3, time 40 hours, score 50 points 

Learning 
Areas 

Unit 
Name 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

1 Air Sc. 3.2     
No. 3/1 
No. 3/2 
No. 3/3 
No. 3/4 

The air consists of nitrogen gas, oxygen 
gas, carbon dioxide gas, other gases, 
including steam and dust. Air is 
important to living things. If the air 
component is not suitable it is classified 
as air pollution. Actions to reduce air 
emissions, such as sharing vehicles or 
choose to use technology that reduces 
air pollution. Wind is caused by 
differences in air temperatures that are 
close to each other. In which the air at 
high temperature areas will rise higher 
and the air in the lower temperature 
area will move in instead can be used as 
a renewable energy source and used to 
benefit from doing human activities. If 
the wind moves at high speed, it may 
cause danger and damage to life and 
property. 

12 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Basic 
needs of 
humans 
and 
animals  
Life 
cycles 

Sc. 1.2  
No. 3/1 
No. 3/2 
No. 3/3 
No. 3/4 

Humans and animals need food, water 
and air for life and growth. Food helps 
the body stay healthy and grow water. 
Water helps the body to function 
normally. The air is used to breathe 
animals. And circulating continuously 
into the life cycle of each animal such 
as butterflies, frogs, chickens. Humans 
have a specific and different life cycle. 
 

8 6 

 MIDTERM SEMESTER 1 1 5 
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Learning 
Areas 

Unit 
Name 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

3 Materials Sc. 2.1  
No. 3/1 
No. 3/2 

Objects may be made up of small 
pieces of similar characteristics to be 
assembled together. When separating 
each of the small pieces apart Those 
parts can be assembled into new 
objects, such as the walls of a house. 
There are many bricks assembled 
together. And can take bricks from the 
house wall to assemble into a 
walkway. When heating or heating the 
material and when reducing the heat 
or cooling the material, the material 
can change such as change the color, 
shape. 

9 7 

4 
 

 
 

Forces 
and 
Motion 
(Contact 
force) 

Sc. 2.2 
No. 3/1 
No. 3/2 
  
 

Pulling or pushing is the force exerted 
on an object Affecting the movement 
of objects Causing the object to move 
by changing its position May make the 
object move faster Slow down or 
stand still or change the direction of 
movement. Pulling or pushing is the 
force caused by one object acting on 
another. Which both objects may 
touch or not touch each other, such 
as exertion by pulling the hand or 
pushing the table to move Objects 
must touch each other. This force is 
therefore a contact force The 
magnetic force attracts or pushes, the 
force produced by the magnet does 
not need to touch each other. This 
magnetic force is therefore a non-

8 7 
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Learning 
Areas 

Unit 
Name 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(50) 

contact force Magnets can attract 
magnetic substances. The magnetic 
force is the force that occurs between 
the magnets with magnetic 
substances or magnet and magnet. 
There are 2 poles, the north pole and 
the south pole. The same type of 
magnetic poles will push together. 
Different types will attract each other. 

 
 
 
 
 

  
FINAL EXAM SEMESTER 1 2 15 
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Science Learning Structure, Term 2 
Grade 3, time 40 hours, score 50 points 

Learning 
Areas 

Unit 
Name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

4 Forces 
and 
Motion 
(Non -
Contact 
force) 

Sc. 2.2  
 No. 3/3 
 No. 3/4 
  
 

Pulling or pushing is the force exerted 
on an object Affecting the movement of 
objects Causing the object to move by 
changing its position May make the 
object move faster Slow down or stand 
still or change the direction of 
movement. Pulling or pushing is the 
force caused by one object acting on 
another. Which both objects may touch 
or not touch each other, such as 
exertion by pulling the hand or pushing 
the table to move Objects must touch 
each other. This force is therefore a 
contact force The magnetic force 
attracts or pushes, the force produced 
by the magnet does not need to touch 
each other. This magnetic force is 
therefore a non-contact force Magnets 
can attract magnetic substances. The 
magnetic force is the force that occurs 
between the magnets with magnetic 
substances or magnet and magnet. 
There are 2 poles, the north pole and 
the south pole. The same type of 
magnetic poles will push together. 
Different types will attract each other. 

6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 The Sun Sc. 3.1  
No. 3/1 
No. 3/2 
No. 3/3 

The earth is round and revolving. While 
revolving around the sun causing areas 
of the earth to receive unidentified 
sunlight. The side of the earth that 
receives light from the sun will be 

6 5 
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Learning 
Areas 

Unit 
Name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

daytime and the opposite side that 
does not receive light will be night time. 
People on Earth will see the sun appear 
on one side which is defined as the east 
and see the sun sets on the other side 
which is designated as the west and 
when the righthand side is to the east 
on the left is the west side. The front is 
north and the back is south. In the 
daytime the earth will receive light and 
heat energy from the sun. Allowing 
living organisms to survive 

 MIDTERM SEMESTER 2 1 5 
5 
 
 
 
 

 
 
 

Energy 
Electricity 
 

Sc. 2.3     
No. 3/1 
No. 3/2 
No. 3/3 

Energy is a quantity that represents the 
ability to work in many forms such as 
mechanical energy, electric power, light 
energy, sound energy, and heat energy. 
Energy can be changed from one energy 
to another. Electricity is produced from 
electric generators that use energy from 
various natural energy sources. Electrical 
energy is important to daily life. 
Electricity usage, aside from having to be 
used correctly, economical and 
worthwhile, must also consider safety. 
 

7 5 
 
 

 
 

6 Skills - - 18 15 
 FINAL EXAM SEMESTER 2 2 15 
 Semester 2 40 50 
 Total 2 semesters 80 100 
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Grade 4, Time 40 hours, Score 100 points 
Science Structure, Term 1 
Grade 4, time 20 hours, 100  score  points 

Learning 
Areas 

Unit name 
 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Classification 
of Living  
things 
 
 
 
 
 

Sc. 1.3 
No. 4/1 
No. 4/2 
No. 4/3 
No. 4/4 

Grouping organisms by using similarities 
and differences in characteristics such as 
plant groups to create their own food. 
And cannot move by himself an animal 
group that eats other organisms for food 
and is mobile. Non-plant and animal 
groups, such as fungi, microbes 
Classification in using spine as a criterion 
Can be classified as vertebrates and 
invertebrates, and vertebrates can also 
be divided into many groups in which 
each group has specific characteristics 
that can be observed 
 

4 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Plants 
 

Sc. 1.2  
No. 4/1 

Different parts of the flowering plants 
perform different functions. The root 
is responsible for absorbing water and 
nutrients up to the trunk. The trunk 
or stem is responsible for transporting 
water to various parts. Leaf acts to 
create food. The food that plants 
create is sugar, which turns into 
starch. The flowers are responsible for 
reproduction, consisting of sepals, 
flower petals, male stamens and 
female stamens. In which each part 
of the flower has a different function 
 

4 12 

 MIDTERM SEMESTER 1 1 10 
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Learning 
Areas 

Unit name 
 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

3 Gravitational 
Force 

Sc. 2.2  
No. 4/1  
No. 4/2 
No. 4/3 

Gravity is the gravitational force that 
the world acts on an object. With the 
direction to the center of the world 
Causing the object to fall to the earth 
and make the object weigh The 
weight of an object can be measured 
using a spring scale. The weight of an 
object depends on the mass of the 
object. Mass is the amount of 
material in all matter that 
Make up the object Which affects the 
difficulty in changing the motion of 
the object Therefore, the mass of an 
object not only refers to the whole 
body of the object, it also means 
resistance to the change of 
movement of that object. 

5 16 

4 Light  Sc. 2.3  
No. 4/1 

When objects are used to block the 
light, it will cause the appearance of 
that thing. Distinct Therefore classify 
the objects that are separating into a 
transparent medium which makes 
things clearly visible. Making things 
difficult to see and the medium is 
opaque Making it impossible to see 
things that are white 

4 16 

 FINAL EXAM SEMESTER 1 2 30 
 TOTAL TERM 1 20 100 

 
Science Structure, Term 2 
Grade 4, time 20 hours, score 100 points 
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Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materials  
 
 
 
 
 

Sc. 2.1  
No. 4/1  
No. 4/2 
No. 4/3 
No. 4/4 

The physical properties of 
each material are different, 
including hardness, elasticity 
and thermal conductivity. 
Electrical conductivity, 
therefore may bring various 
properties into 
consideration for use in the 
design process of work 
pieces for daily use Material 
is a substance. There are 3 
states: solid, liquid or gas. 

5 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

 MIDTERM SEMESTER 2 1 10 
6 Solar 

system 
Sc. 3.1  
No. 4/1 
No. 4/2 
No. 4/3 

The moon is a satellite of 
the earth. Spinning around 
itself while orbiting the 
Earth The world revolves 
around itself from west to 
east. In a counterclockwise 
direction When viewed from 
the North Pole Make you 
see the moon appear on 
the east side and fall on the 
west side. The moon is a 
spherical object. But the 
shape of the moon that is 
visible or visible in the sky 
varies from day to day. The 
solar system is a sun-
centered system with a 
satellite consisting of Eight 
planets and their satellites, 

6 23 
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Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

each of which differ in size 
and distance from the Sun. 
It also contains dwarf 
planets, asteroids, comets 
and other small objects. 
Which when entering the 
earth's atmosphere Cause 
shooting stars or ghosts and 
meteorites 

7 Skills - - 6 21 
 FINAL EXAM SEMESTER 2 2 30 
 Semester 2 20 100 
 Total 2 semesters 40 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

Grade 5, Time 40 hours, Score 100 points 
Structure of Science Semester 1 
Grade 5, time 20 hours, full score of 100 

Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

1 Forces Sc. 2.2  
No. 5/1 
No. 5/2 
 No. 5/3 
No. 5/4 
 No. 5/5 
 

The net force is the sum of the forces 
acting on the object. The net forces of two 
forces acting on an object in the same 
direction and in the same direction are 
equal in magnitude to the sum of the two 
forces. When the two forces are in line but 
in opposite directions is going to be the 
same magnitude as the difference of the 
two forces. At rest, the net force acting on 
it is zero. Diagrams of forces acting on 
objects can be written using arrows. With 
the arrowhead showing the direction of the 
force and the length of the arrow indicates 
the magnitude of the force acting on the 
object. Friction is the force that occurs 
between the surfaces of an object. To 
resist the movement of objects. This will 
cause the object to slow or freeze. 

3 8 

2 Sound  Sc. 2.3  
No. 5/1 
No. 5/2 
No. 5/3 
No. 5/4 
No. 5/5 

Hearing the sound requires an 
intermediary. It can be solid, liquid, or air. 
Sound is delivered through the medium to 
the ear. The sound heard has a high and 
low pitch of the sound, depending on the 
frequency of vibration of the sound source. 
The noise that is heard depends on the 
vibration energy of the sound source. 
When the sound source vibrates with a lot 
of energy, it produces a loud noise, but if 
the sound source vibrates with little 

5 14 
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Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

energy, it will produce a very low and low 
noise, harmful to hearing, and a nuisance 
sound is a noise pollution. Decibel is a unit 
of sound. 

 
 

 MIDTERM SEMESTER 1 1  10 
3 Changes 

in 
Matter 

Sc. 2.1 
No. 5/1 
No. 5/2 
No. 5/3 
No. 5/4 

The change in the state of matter is a 
physical change. When adding heat or 
reducing heat Matter can change its state. 
When the substance is added to the water, 
it is homogeneous with all parts of the 
water. Showing that the substance was 
dissolved called a mixture that in a 
solution when two or more substances are 
mixed, a new substance is formed. Has 
properties different from the original 
substance or when a single substance a 
change occurs and a new substance is 
formed. This change is called chemical 
change, when the substance is changed 
substances can be converted back to their 
original substances. It is a reversible change 
such as melting, vaporization, dissolution, 
but some substances change. Then cannot 
change back to the original substance. It is 
an irreversible change such as burning and 
rusting. 

3 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Water  Sc. 3.2  
No. 5/1 
No. 5/2 
No. 5/3 
No. 5/4 
No. 5/5 

Continuously between atmospheric, 
surface and groundwater, the water vapor 
in the air condenses into small droplets of 
water, floating high above the ground, 
known as a cloud. Water settles on the 
surface of an object near the ground called 

3 9 



179 
 

 

Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

dew.  If the temperature near the ground is 
below freezing Dew becomes frost, rain, 
snow, hail, precipitation, which is the state 
of water that falls from the sky to the 
ground. Using the process of searching for 
knowledge from surveys, explaining, 
classifying, searching for information from 
various learning sources and lead to the 
development of cognitive skills, compiling 
and compiling information from learning 
can be linked to convey knowledge and 
understanding by explaining reports, writing 
summaries, and applying the knowledge 
gained to develop creativity, work or other 
useful things. Making human beings realize 
the value, benefits and impacts that may 
occur due to the change as well as find 
ways to solve problems. To develop and 
improve the quality of life, environment 
and natural resources. 

5 
 
 
 

Stars  Sc 3.1  
No. 5/1 
No. 5/2 

The eyes of the constellations in various 
shapes are created by the observer's 
imagination. Each constellation that 
appears in the sky is arranged in a fixed 
position. And there is a path to rise Falling 
along the same path every night Observing 
the position and fall of stars and 
constellations. This can be done using the 
star map, which specifies the direction and 
elevation angles at which the constellation 
appears. Observers can use their hands to 

3 13 
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Learning 
Areas 

Unit 
name 

 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

estimate the elevation angle when 
observing stars in the sky. 

 FINAL EXAM SEMESTER 1 2 30 
 Semester 1 20 100 
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Structure of Science Semester 2 
Grade 5, time 20 hours, full score of 100 

Learning 
Areas 

Unit 
name 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of 

Hours 

Weight 
score 
(100) 

6 Heredity Sc1.3 
No. 5/1 
No. 5/2 

Plant, animal and human organisms, when 
fully grown, will reproduce to multiply and 
sustain in which children are born inherited 
from their parents making them have a 
specific genetic trait that is different from 
other organisms. Plants are inherited such as 
leaves, flower color of animals such as 
human ears, hair such as widows peak, 
dimple, eyelid appearance, tongue rolling, 
earlobe appearances. 

6 20 

 Mid-Term Exam 2 1 10 
7 Living 

Things 
and 
the  
Environ
ment 

Sc 1.1  
No. 5/1 
No. 5/2 
 No. 5/3 
  No. 5/4 

Both plant and animal organisms have 
structures and characteristics suitable for each 
source as a result of organism adaptation in 
order to survive and survive in one source, life 
forms and relationship each other and in 
relation to inanimate things for the benefit of 
living such as relationships cannibalism as a 
habitat. Take refuge and raise young. Use air 
to breathe. Living things are cannibalism by 
eating together in deep fries in the form of 
food chains. This makes it possible to identify 
the role and function of living beings as 
producers and consumers. 

6 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Skills - - 5 20 
 Final exam for semester 2 2 30 
 Total Semester 2 20 100 
 Total 2 semesters 40 200 
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Grade 6, Time 40 hours, Score 100 points 
Science Course Structure Semester 1 
Grade 6, time 20 hours, points 100 

Learning 
Areas 

Unit name 
 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

1 Food, 
Nutrition 
and 
digestion 

Sc 1.2  
 No. 6/1 
 No. 6/2 
 No. 6/3 
 No. 6/4 
 No. 6/5 

There are six types of nutrients in food: 
carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins 
and water. Each food contains different 
nutrients. Each nutrient is beneficial for the 
body. Eating is essential to provide the body's 
energy needs. And provide complete nutrition in 
proportion to the sex and age and taking into 
account the health safety. The digestive system 
is made up of organs - the mouth, esophagus, 
stomach, small intestine, colon, rectum, liver 
and pancreas - that work together for the 
digestion and absorption of nutrients. There is 
digested or undigested food as food waste, 
which is eliminated through the rectum. The 
organs in the digestive system are important. 
Therefore, should behave while maintaining 
organs to function normally. 

5 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Separation 
Techniques 

Sc 2.1  
No. 6/1 

Mixture consists of two or more substances 
mixed together. The optimal method for 
separating mixtures depends on the nature and 
composition of the mixtures. If a solid is a solid 
of a distinct size. It may be picked up or sifted 
through perforated material. If any of these 
substances are magnetic, a magnetizing method 
may be used. If the element is a solid insoluble 
in liquid Pouring, filtration, or sedimentation may 
be used. Which methods of separating 
substances can be used in daily life. 
 

2 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mid-Term Exam Term 1 1 10 
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Learning 
Areas 

Unit name 
 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

3 Rocks                               Sc 3.2 
No. 6/1 
No. 6/2 
 No. 6/3 
 No. 6/4 
No. 6/5              
No. 6/6 
No. 6/7 
No. 6/8 
 No. 6/9 

Rock is a naturally occurring hard material 
consisting of one or more minerals. Rocks can 
be classified according to the process of birth 
into 3 types: igneous, sedimentary and 
metamorphic rocks of each type. There is a 
transition from one type to another. Or the 
original type with a constant and continuous 
cycle Each rock and mineral have different 
characteristics and properties. Humans take 
advantage of the mineral in nature. Fossils 
arise from the deposition or imprint of life in 
the past. Until the formation of remains or 
traces of life that appear in the rock This can 
be used as evidence to describe the 
environment of the area in the past. Used to 
indicate the age of the stone and it is used to 
study the evolution of living things, breeze, 
sea breeze and monsoons arising from land 
and water. Hot and cold are not the same, 
causing the temperature difference above the 
ground and the water. The wind is born at 
night, causing. 

5 16 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wind and 
Monsoons 
Natural 
Disasters 
and  
Green 
house 
Effect 

Sc 3.2  
No. 6/4 
 No. 6/5 
No. 6/6 
No. 6/7 
No. 6/8 
No. 6/9 

The wind blows from the coast to the sea. As 
for the sea breeze in the daytime Causing the 
wind to blow from the sea into the coast 
Monsoons are the seasonal winds that occur 
in the tropics of the world. Thailand was 
affected by the northeast monsoon. And 
southwest monsoons, floods, coastal erosion, 
landslides, earthquakes and tsunamis have 
different effects on life and the environment. 
Humans should learn how to behave safely. 

11 19 



184 
 

 

Learning 
Areas 

Unit name 
 

Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

 When there are natural disasters and natural 
disasters. The greenhouse effect is caused by 
the greenhouse gases in the Earth's 
atmosphere, heat trapping. It exits some heat 
back to the Earth's surface, giving the air on 
Earth a suitable temperature for life. If the 
more severe greenhouse effect will affect 
global climate change, human beings should 
work together to reduce the activities that 
cause greenhouse gases. 

 Final exam for semester 1 2 30 
 Total Semester 1 20 100 
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Science Course Structure for Semester 2 
Grade 6, time 20 hours, points 100 

Learning 
Areas 

Unit name 
Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

5 Eclipses and 
Space 

Technology 

Sc 3.1  
No. 6/1 
 No. 6/2 

When the earth and the moon 
Orbiting in a straight line with the 
sun at a reasonable distance. Make 
the moon block the sun. The 
shadows of the moon leads to the 
earth. The observer in the shadow 
area will see the sun is dark A solar 
eclipse occurs. With a total solar 
eclipse Partial solar eclipse and the 
annular solar eclipse. If the Moon 
and the Earth are in a straight line 
with the Sun. Then the moon 
moves through the shadow of the 
earth. Will see the dark moon. The 
phenomenon of a lunar eclipse 
which contains both a full lunar 
eclipse and partial lunar eclipse. 

5 16 

 Mid-Term Exam 2 1 10 
6 Static 

electricity  
and 
Electric 
Circuits 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sc 2.2  
No. 6/1 

Sc 2.3  
No. 6/1 
No. 6/2 
No. 6/3 
No. 6/4 
 No. 6/5 
 No. 6/6 
 No. 6/7 
  No. 6/8 

2 objects that have been scrubbed 
When brought close to each other, 
they may attract or push each 
other. Which is a force not touch. It 
occurs between an electrically 
charged object. There are two types 
of electric charge: positive electric 
charge and negative electric charge. 
Objects with the same electric 
charge repel Opposite types attract 
each other. A simple electrical 
circuit consists of Power sources, 
electric cables and appliances or 
electrical equipment. When several 

7 24 
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Learning 
Areas 

Unit name 
Expected 
Learning 

Outcomes 
Concepts 

Number 
of Hours 

Weight 
score 
(100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

electric cells are connected 
together in series making electric 
energy suitable for electrical 
appliances. Connecting a lamp in 
series when one of the lamps is 
removed causes the rest of the 
lamp to go out. Parallel lamp 
connection section when removing 
any one of the electric bulbs. The 
rest of the light bulb will still light. 
Each lamp connection can be 
utilized as needed. When an 
opaque object is blocked from light, 
a shadow will appear on the scene.  
A shadow is shaped like an object 
that makes a shadow. The 
penumbra is where some light falls 
on the scene. The shadow is an 
area where there is no light falling 
on the scene. 

 
 
 
 
 
 

7 Skills - - 5 20 
 Final exam for semester 2 2 30 

 Total Semester 2 20 100 

 Total 2 semesters     40 200 

 

Note: Score ratio between study and exam 70: 30 (full score of 100 per semester Bring 
the points for 2 semesters together. Average is 100 full marks) 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
 

โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 4   ภาคเรียนที่ 1                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

 

 

  

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

          ผลการเรยีนรู ้                   สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

1 ความมหัศจรรย ์
ของสิ่งมีชีวิต 

1. ทดลองและอธิบาย  ปัจจัย 
   ส าคัญในการเจริญเติบโต 
   ของพืชได้                                         
2. สืบค้น รวบรวมข้อมลู การ 
   ปลูกไฮโดรพอนิกสไ์ด้         3. 
การวางแผน  ออกแบบ  
   การสร้างสรรค์ช้ินงานหรือ 
   โครงงานท่ีสามารถ 
   ประยุกต์ใช้ในปลูกพืชได้  

- ปัจจัยส าคญัในการเจริญเติบโต 
ของพืช                                                                      
- การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์              
-  การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปลกู และ  
บ ารุงรักษาพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิต        
ประจ าวัน                
           
 

19.30 35 

2 ธรรมชาติน่าคิด 1. สืบค้นและรวบรวมข้อมลู 
   วิเคราะห์สภาพเดินปัจจุบัน 
   ได้                                      
2. วิเคราะหส์าเหตุที่ท าให้  
   ดินเสียและสามารถวางแผน 
   หรือแนวทางแก้ไข  
3. เสนอความคิด ออกแบบ 
 ช้ินงานหรือโครงงานท่ีช่วยท า 
   ให้ดินสมบูรณ์สามารถปลูก 
   พืชได้ 

- วิเคราะหส์ภาพดินปจัจุบัน                                                 
- การท าปุ๋ยชีวภาพและดูแลรักษาดิน           
- การน าเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มาพัฒนาบ ารุงรักษาดินใหด้ินสมบรูณ์
สามารถใช้ปลูกพืชได ้

19.30 35 

 สอบปลายภาคเรียนที่     1 1 30 
 รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 4   ภาคเรียนที่ 2                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

3 พลังงานรอบตัว 1. ทดลอง รวบรวมข้อมูลและ 
  หลักการมาอธิบายปรากฏการณ ์
   ของพลังงานแสงได้                              
2. น าประโยชน์ของพลังงานแสงมา 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้                     
3. วางแผน  ออกแบบ สร้างสรรค ์
   ช้ินงานหรือโครงงานท่ีน า 
   พลังงานแสงมาใช้ประโยชน์ใน 
   ชีวิตประจ าวันได ้

- พลังงานแสงท่ีเกี่ยวข้องกบั
ชีวิตประจ าวัน                                        
- การน าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
พลังแสงต่าง ๆ มาใช้ประดิษฐ์เป็นของ
เล่น ของใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน                                      
    

19.30 35 

4 
 
 

รักษ์โลก 1.  สืบค้น     รวบรวมและ  
    วิเคราะห์ข้อมูลการก าเนดิ  
    จักรวาล และการก าเนิดระบบ 
    สุริยะได้                    
2. สามารถน าความรูม้าอธิบาย 
   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้                       
3. วางแผนออกแบบ สร้าง 
    แบบจ าลองเพื่ออธิบายลักษณะ 
    ของระบบสุริยะได ้
 

- การก าเนิดจักรวาล                          
- ระบบสุรยิะ                                    
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ี 
  เกี่ยวข้องกับระบบสุรยิะ เช่น  
  สุริยุปราคา จันทรุปราคา 
  น้ าขึ้น-น้ าลง 
 

19.30 35 

                                                           สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
                                                                รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
                                                                รวม  2  ภาคเรียน  80 200 

                                                               
หมายเหตุ :   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรยีนละ 100  คะแนน   
                น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 5   ภาคเรียนที่ 1                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความมหัศจรรย์ของ
สิ่งมีชีวิต 

1. ระบุ  จ าแนกประเภทของพืช 
   สัตว์ต่างๆในท้องถิ่นได ้
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
   ความเหมือน ความแตกต่าง 
   ของพืช  สัตว์ต่างๆ ในแต่ละ 
   กลุ่มได ้
3. วิเคราะห์ ออกแบบการน า 
   ประโยชน์จากพืชและสัตว์มา 
   ใช้ในชีวิตประจ าวันในด้าน 
   อาหาร การเกษตร การ 
   อุตสาหกรรมและการดูแล 
   รักษาสภาพแวดล้อมและ 
   น าเสนอผลงานได ้
 

- ความหลากหลายของ 
สิ่งมีชีวิต  พืชและสัตวต์่างๆ 
- การน าประโยชน์จากพืชและ 
สัตว์มาใช้ในด้านอาหารการเกษตร 
การอุตสาหกรรมและการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม 

19.30 35 

2 ธรรมชาติน่าคิด 1.ระบุแรงท่ีเกิดขึ้นและเกีย่วข้อง 
   กับชีวิตประจ าวันได ้
2. อธิบายหลักการเกีย่วกับแรง 
   ต่างๆ และการน าไปใช้ 
   ประโยชน์ได ้
3.วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค ์
   ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรง   
   การใช้ประโยชน์จากแรง และ 
   น าเสนอผลงานได ้

- แรงท่ีเกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ แรงดันอากาศ  แรงดัน
ของเหลว  แรงพยุง แรงเสียดทาน  
และแรงโนม้ถ่วง  
- การน าความรู้และหลักการ 
เกี่ยวกับแรงต่างๆมาใช้ 
ประโยชน์  โดยการประดิษฐ ์
เป็นของเล่น  ของใช้  หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

19.30 35 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 5   ภาคเรียนที่ 2                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 พลังงานรอบตัว 1. อธิบาย  วิเคราะห์  การเกดิ 
   เสียงและจ าแนกประเภทของ 
   เสียงได ้
2. น าหลักการเกีย่วกับการเกดิ 
   เสียงในลักษณะต่างๆ มา 
   ประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน 
   ชีวิตประจ าวันได ้
3.วางแผน ออกแบบ  
   สร้างสรรค์ ผลงาน หรือช้ินงาน 
   โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับ 
   พลังงานเสียงและน าเสนอ 
   ผลงานได ้

- พลังงานเสียง 
- การน าความรู้  หลักการ 
  เกี่ยวกับพลังงานเสียง  
   มาใช้ประโยชน์ใน 
   ชีวิตประจ าวัน 

19.30 35 

4 รักษ์โลก 1. วิเคราะหส์ภาพ 
   การเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
   ปัจจุบันได ้
2. วางแผนหรือแนวทางใน 
   การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
   ของโลกได ้
3. ออกแบบ  สร้างสรรคผ์ลงาน 
   ช้ินงาน  หรือโครงงาน 
   วิทยาศาสตร์ที่ช่วยรักษา 
   สภาพแวดล้อมของโลกให ้
   น่าอยู่และน าเสนอผลงานได ้

-  สภาพแวดล้อมของโลก 
   และการเปลี่ยนแปลง 
-  การดูแลรักษาสภาพ 
   แวดล้อมของโลกให้น่าอยู ่

19.30 35 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
รวม 2 ภาคเรียน  80 100 

 
หมายเหตุ :   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน )  
                 น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6   ภาคเรียนที่ 1                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 ความมหัศจรรย์  
ของสิ่งมีชีวิต 

 

1. วิเคราะห์ และอธิบายการเจริญ 
   เติบโตและการเปลี่ยนแปลง 
  ทางด้านร่างกาย ของสิ่งมีชีวิตได ้
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
   ความเหมือน ความแตกต่าง 
   ของเซลล์พืชและเซลลส์ัตว ์
   ต่างๆได ้
3. วิเคราะห์ออกแบบการน า 
   ประโยชน์จากการค านวณ 
   พลังงานมาใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
   ในด้านการรับประทานอาหาร 
   และการดูแลรักษาสุขภาพและ 
   น าเสนอผลงานได ้

- การเจรญิเติบโตและการเปลีย่นแปลง
ทางด้านร่างกาย ของสิ่งมีชีวิต พืช มนุษย์ และ
สัตว์ต่างๆ  
- การน าความรู้และหลักการเกี่ยวกับการ
ท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ความต้องการ
พลังงานของร่างกาย/การค านวณพลังงาน ที่
ใช้ในการท ากจิกรรมตา่งๆในร่างกาย มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
 

19.30 35 

2 ธรรมชาติน่าคิด 
 

1. ระบุ และจ าแนกประเภทของ 
    หิน และแร่ต่างๆได ้
2. เลือกใช้สารแตล่ะประเภทได ้
    อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. สร้างสรรค์ ออกแบบผลงานท่ี 
   เกี่ยวข้องกับสารในชีวิตประจ า 
   วัน การใช้ประโยชน์จากสมบตั ิ
   ของสาร และน าเสนอผลงานได ้

- ทรัพยากรหิน,แร่,ปโิตรเลยีม และแก๊ส
ธรรมชาติ (น้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ) 
- สมบัติ การจ าแนก และการเปลีย่นแปลงของ
สาร  
- การน าความรู้และหลักการเกี่ยวกับสมบัติ
ของสารมาใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน 

19.30 35 

  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 30 
  รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6   ภาคเรียนที่ 2                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

 
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด สาระส าคญั เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

3 พลังงาน
รอบตัว 

 

1. อธิบาย วิเคราะห์ ความสัมพันธ์  
   ระหว่างความต่างศักยไ์ฟฟ้า 
   กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน 
   ไฟฟ้าได ้
2. น าหลักการเกีย่วกับการต่อหลอด 
   ไฟฟ้าแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ 
   ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค ์
   ผลงาน หรือช้ินงาน โดยอาศัย 
   หลักการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
   และน าเสนอผลงานได ้

- พลังงานไฟฟ้า 
- การน าความรู้ หลักการ เกีย่วกับ
พลังงานไฟฟ้า มาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

19.30 35 

4 รักษ์โลก 1. วิเคราะหส์ภาพการเปลี่ยนแปลงที่ 
   เกิดขึ้นในปัจจุบันของโลก  
   ดาราศาสตร์ และอวกาศได ้
2. วางแนวทางในการดูแลรักษา 
   สภาพแวดล้อมของโลกได ้
3. ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน 
   ช้ินงาน หรือโครงงานวิทยาศาสตร ์
   ที่ช่วงรักษาสภาพแวดล้อมของโลก 
   ให้สมดุลและน่าอยู่ พร้อมทั้ง 
   น าเสนอผลงานได ้

 - สภาพแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร ์
และอวกาศ  
- การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โลกให้น่าอยู ่
  
 

19.30 35 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
รวม 2 ภาคเรียน  80 100 

 
หมายเหตุ :  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน   
                น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์พลังสิบ   ภาคเรียนที่ 1                      

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  20  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 
 

 

 

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

          ผลการเรยีนรู ้                   สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

1  
มหัศจรรย์ของแสง 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรม
เพื่ออธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่
ดีต่อคณติศาสตร์และเทคโนโลย ี

การน าความรู้เรื่องการเดินทางของแสง
และการสะท้อนของแสงไปประดษิฐ์
อุปกรณ์หรือเครื่องมือจากหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และการสะท้อนกลบัหมด    

3 11 

2 เรขาคณิตแปลง
ร่าง 
 
 
 
 
 
 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากกิจกรรมได ้
3. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่
ดีต่อคณติศาสตร์และเทคโนโลย ี

การน ารูปเรขาคณิต 6 แบบมาศึกษา
ลักษณะและความสมัพันธ์แล้วต่อเป็นรูป
ต่างๆตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วย
เสรมิสร้างสติปญัญาทางคณิตศาสตร์ 
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนคณิตศาสตร ์
 

2 7 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์พลังสิบ      ภาคเรียนที่ 1                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  20  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

3 ออกลายมาเลย 1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติ
เพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได ้
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรมเพื่อ
อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง น าไปใช้ในสถานการณจ์ริงได้
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส่งเสริมความเข้าใจทางเรขาคณิต
เกี่ยวกับสมบตัิและแกนสมมาตรของ
รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกิดการนึกภาพทาง
คณิตศาสตร์ผ่านการพับและย้อมส ี

4 15 

4 
 
 

การผจญภัยของ
เจ้าตัวเล็ก 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติ
เพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได ้
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรมเพื่อ
อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง น าไปใช้ในสถานการณจ์ริงได้
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

สร้างภาพเคลื่อนไหวตามที่ก าหนดโดย
การเขยีนโปรแกรม Scratch 
ตรวจสอบ และแกไ้ขข้อผิดพลาดของ
การเขียนโปรแกรม ส่งเสริมการคดิ
เป็นขั้นตอน 

3 11 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์พลังสิบ      ภาคเรียนที่ 1                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

5 app ที่ใช่ style 
ที่ชอบ 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติ
เพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได ้
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรมเพื่อ
อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง น าไปใช้ในสถานการณจ์ริงได้
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

เป็นการเลือกใช้ application 
ความรู้และสื่อบันเทิงออนไลน์ให้
ครอบคลมุและเหมาะสมกับความ
ต้องการของตนเองภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนด 

3 11 

6 
 
 

แมลงวันจอม
ป่วน 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติ
เพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได ้
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรมเพื่อ
อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง น าไปใช้ในสถานการณจ์ริงได้
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

การน าความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
สัตว์ มาใช้ในการออกแบบเครื่องดัก
แมลงวันให้ไดจ้ านวนมาก 

4 15 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์พลังสิบ      ภาคเรียนที่ 2                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  20  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 

  
  

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

          ผลการเรยีนรู ้                   สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

1 ของเล่นแม่เหล็ก 1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรม
เพื่ออธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่
ดีต่อคณติศาสตร์และเทคโนโลย ี

น าความรูส้มบัติของแมเ่หล็กข้ัวแม่เหล็ก 
และสมดลุแม่เหล็ก ไปประดิษฐ์ของเล่น 
เช่นลูกข่างดินสอ 

2 7 

2 ห้าสหายหลาย
รูปร่าง 
 
 
 
 
 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากกิจกรรมได ้
3. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่
ดีต่อคณติศาสตร์และเทคโนโลย ี

การน ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั 5 รูป มาเรียง
ต่อกันในลักษณะต่างๆ ได้ 12 แบบไม่ซ้ า
กันเรียกว่าเพนโทมิโน ส ารวจลักษณะ
เพนโทมิโนทั้ง 12 แบบเช่ือมโยงสูค่วามรู้
ทางเรขาคณติพร้อมน าเพนโทมิโนทั้ง 12 
แบบมาต่อให้เป็นรูปสีเ่หลี่ยมมุมฉาก
แบบต่างๆ หรือรปูอ่ืนๆตามที่ก าหนด  
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาทาง
คณิตศาสตร์ ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนคณติศาสตร ์

3 11 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์พลังสิบ      ภาคเรียนที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  40  ชั่วโมง                   คะแนน  100   คะแนน 

 
 
  

ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

          ผลการเรยีนรู ้                   สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

3 My little tale 1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรม
เพื่ออธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่
ดีต่อคณติศาสตร์และเทคโนโลย ี

สร้างนิทานตามความสนใจของนักเรียน 
โดยการเขียนโปรแกรม Scratch 
ตรวจสอบ และแกไ้ขข้อผิดพลาดของ
การเขียนโปรแกรม ส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา 

6 22 

4 Oh my 
sunshine  
 
 
 
 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรม
เพื่ออธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 

การน าความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ การต่อวงจรไฟฟ้า การ
เลือกใช้วัสดุตามสมบัติของวัสดเุพือ่
ออกแบบบ้านท่ีสามารถใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งสามารถท าให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านท างานได ้

4 15 
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ที ่
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระส าคญั เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
(100) 

5 เกษตรกรน้อย
ร้อยล้าน 

1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติ
เพื่อหาค าตอบด้วยตนเองได ้
2. สรุป และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จากกิจกรรมได ้
3. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกิจกรรมเพื่อ
อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง น าไปใช้ในสถานการณจ์ริงได้
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

น าความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของพืช มาใช้ในการวางแผนการ
ปลูกพืชในพื้นที่ท่ีก าหนดเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตและขายได้ราคาสูง ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนด 

4 15 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 100 

 

 
หมายเหตุ :   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน )  
                 น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ส่วนที่ 5 
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใน
มาตรา 22 (2) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ให้ความส าคัญของการบูรณา
การความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์นั้น ต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
            ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ 
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภท 
ต่าง ๆ  

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา   
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของผู้สอนและ 
การเรียนของผู้เรียน กล่าวคือลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่าและบรรยาย เป็นการวางแผน 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่ส าคัญ คือ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมการสังเกต การตั้งค าถาม การวางแผน
เพ่ือการทดลอง การส ารวจตรวจสอบ (investigation) ซึ่งเป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีการที่
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หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย  และการ
สื่อสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม 
คือ ร่วมวางแผนการเรียน  
การวัดผลและประเมินผล และต้องค านึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน 
ลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้น
ได้  เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของปัญหาหรือค าถามต่าง ๆ ในที่สุดเป็นการสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าวต้องพัฒนาผู้เรียนให้เจริญพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิด ลง
มือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งการท ากิจกรรมภาคสนาม การสังเกต 
การส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุตยภูมิ 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงวุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์เดิม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่างกันที่นักเรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียน 
การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมการเรียนเหล่านั้น
จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และคาดหวังว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะท าให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถ
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือจิตวิทยาศาสตร์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นในตัวนักเรียน
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ มีดังนี้ 

- ความสนใจใฝ่รู้ 
- ความซื่อสัตย์ 
- ความอดทนมุ่งม่ัน 
- การมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- มีความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ 
- ยอมรับเมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายและปรัชญาของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการและผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด แล้วพิจารณาเลือกน าไปใช้ออกแบบกิจกรรมที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เหมาะกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน   แหล่งความรู้ของท้องถิ่น 
และที่ส าคัญคือศักยภาพของผู้เรียนด้วย  ดังนั้น ในเนื้อหาสาระเดียวกัน ผู้สอนแต่ละโรงเรียนย่อมจัดการ
เรียนการสอนและใช้สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างกันได้ 

การจักการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  และครอบคลุมถึงเรื่อง
ของความตระหนักและผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย   การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
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วิทยาศาสตร์ในทุกระดับจึงต้องด าเนินการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่สมบูรณ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการที่ผู้เรียนเป็นผู้
คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย  กิจกรรมที่จะจัดให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีหลากหลาย เช่น  

-  กิจกรรมภาคสนาม  
-  กิจกรรมแก้ปัญหา  
-  กิจกรรมการสังเกต  
-  กิจกรรมส ารวจตรวจสอบ  
-  กิจกรรมการทดลอง  
-  กิจกรรมสืบค้นข้อมูล ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล  เอกสารในห้องสมุดหรือ 

หน่วยงานในท้องถิ่น จนถึงการสืบค้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
-  กิจกรรมศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   
-  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
-  กิจกรรมอภิปราย  

ฯลฯ  
 
กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   การพัฒนาความคิดและความสามารถโดยอาศัย
ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม  ท าให้บุคคลด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขใน
สังคม  ดังนั้นก่อนที่ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอน  จะต้องตระหนักว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของ
ผู้เรียนเอง  การเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้เดิม ฉะนั้นประสบการณ์ของนักเรียนจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่า
ของครูหรือนักเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่าง ๆ  ที่มีผู้บอกให้เท่านั้น  กระบวนการที่นักเรียนจะต้อง
สืบค้นเสาะหา  ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิด
การรับรู้ความรู้นั้นอย่างยาวนาน  สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า  ดังนั้นการที่
นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ ได้จึงต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry  process ) 
 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
  กระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดของตนเอง  สามารถเสาะหาความรู้
หรือวิเคราะห์ข้อมูลได ้
  การจัดการให้นักเรียนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  อาจท าเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ  ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
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ภายในกลุ่ม  เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว  เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม  ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา  ใน
กรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ  ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็น
ขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามท่ีครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา 

เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษาจึงร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการ
รวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นที่
จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางท่ีใช้ในการตรวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

2) ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะ
ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว  ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้าง
สถานการณ์จ าลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว  จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปรผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง การค้นพบในขั้นนี้
อาจเป็นไปได้หลายทาง  เช่น สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ได้ก าหนดไว้  แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใด ก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4) ขั้นขยายผลความรู้ (elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์
อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และ
ท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 

5) ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใดจากข้ันนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ในเรื่อง 
อ่ืน ๆ 
  การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืน ๆ จะน าไปสู่
ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัดซ่ึงจะก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป  ท า
ให้เกิดเป้นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่า inquiry  cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี  ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ  เพ่ือให้ได้
ความรู้ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะใช้กระบวนการดังกล่าวแล้ว อาจใช้วิธีในการ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยรูปแบบอื่น ๆ อีก ดังนี้ 
   การค้นหารูปแบบ (pattern  seeking) โดยที่นักเรียนเริ่มด้วยการสังเกตและบันทึก
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  หรือท าการส ารวจตรวจสอบโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้ แล้วคิดหา
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รูปแบบจากข้อมูล  เช่น จากการสังเกตผลฝรั่งในสวนจากหลายแหล่ง พบว่าฝรั่งที่ได้รับแสงจะมีขนาดโตก
ว่าผลฝรั่งที่ไม่ได้รับแสง นักเรียนก็สร้างรูปแบบและสร้างความรู้ได้ 
  การจ าแนกประเภทและการระบุชื่อ (classification and identification) เป็นการจัด
ประเภทของวัตถุหรือเหตุการณ์เป็นกลุ่ม หรือการระบุชื่อวัตถุหรือเหตุการณ์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม เช่น 
เราจะแบ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหล่านี้ได้อย่างไร วัสดุใดน าไฟฟ้าได้ดีหรือไม่ดี สารต่าง ๆ เหล่านี้จ าแนก
อยู่ในกลุ่มใด 
  การส ารวจและค้นหา (exploring) เป็นการสังเกตวัตถุหรือเหตุการณ์ในรายละเอียด หรือท า
การสังเกตต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ไข่กบมีการพัฒนาการอย่างไร เมื่อผสมของเหลวต่างชนิดกันเข้า
ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้น 
 การพัฒนาระบบ (developing  system) เป็นการออกแบบ ทดสอบและปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์
หรือระบบ 

-  ท่านสามารถออกแบบสวิตซ์ความดันส าหรับวงจรเตือนภัยได้อย่างไร 
-  ท่านสามารถสร้างเทคนิคหรือหามวลแห้งของแอปเปิลได้อย่างไร 

การสร้างแบบจ าลองเพื่อการส ารวจตรวจสอบ (investigate  models) เป็นการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ืออธิบาย เพ่ือให้เห็นถึงการท างาน เช่น สร้างแบบจ าลองระบบนิเวศ 
  กระบวนการแก้ปัญหา (problem  solving  process) 
  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายประการหนึ่ง คือ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง 
ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบ ผลที่ได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการ ความรู้ ทักษะต่าง ๆ 
และความเข้าใจในปัญหานั้นมาประกอบกันเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เข้าใจได้ตรงกันถึงความหมายที่แท้จริงของปัญหา ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  “ ปัญหา ”  หมายถึง สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสิ่งที่พบแล้วไม่สามารถจะใช้วิธีการใดวิธีการ
หนึ่งแก้ปัญหาได้ทันที หรือเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนแล้วไม่สามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขได้ทันที 
   “ แบบฝึกหัด ”  หมายถึง  สถานการณ์  เหตุการณ์ หรือสิ่งที่พบแล้วสามารถแก้ไขหรือเลือก
วิธีแก้ไขได้ทันที  หรือมองเห็นได้ชัดเจนว่ามีวิธีแก้ไขท่ีแน่นอน 
  การแก้ไขปัญหาอาจท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา  ความรู้และประสบการณ์
ของผู้แก้ปัญหานั้น 
  กิจกรรมการคิดและปฏิบัติ (Hands-on  Mind-on Activities) 
 นักการศึกษาวิทยาศาสตร์แนะน าให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ  เมื่อ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือได้ท าการทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดความคิดและค าถามที่
หลากหลาย ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ 

-  น าแม่เหล็กเข้าใกล้วัสดุต่าง ๆ แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น 
-  ใช้วัตถุต่าง ๆ ถูกับผ้าชนิดต่าง ๆ แล้วน ามาแขวนไว้ใกล้กัน หรือน ามาแตะชิ้น 

กระดาษ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
-  ต่อหลอดไฟฟ้าหลายหลอดกับถ่านไฟฉาย  สังเกตและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นใช้ 
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กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต  สังเกตและเปรียบเทียบเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
-  เป่าลมหายใจลงไปในน้ าปูนใส  สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

   เมื่อนักเรียนได้ท ากิจกรรมลักษณะนี้แล้ว จะท าให้สังเกตผลที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จะน าไปสู่การถามค าถาม การอธิบาย การอภิปราย หาข้อสรุปและการศึกษาต่อไป กิจกรรม
ลักษณะนี้จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและฝึกคิด น ามาสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยความ
เข้าใจและเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative  Learning) 
  การเรียนรู้แบบร่วมใจ  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมวิธีหนึ่ง  เนื่องจากขณะนี้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม  นักเรียนจะได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม และการที่แต่ละคนมีวัยใกล้เคียงกัน  ท าให้สามารถสื่อสาร
กันได้เป็นอย่างดี  แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีรูปแบบหรือมีการจัดระบบ
อย่างดี  นักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง  เพ่ือจะน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย 
 
การพัฒนาความสามารถและทักษะท่ีส าคัญของผู้เรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ นั้น นอกจากมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนแล้ว  ยังมุ่งหวังให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ  พัฒนาความคิดชั้นสูงและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย 
   

ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision  Making) 
  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ครูควรจัดสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกตัดสินใจ เช่น  กิจกรรม
การแก้ปัญหา  การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ การสืบเสาะหาความรู้ หรืออาจจัดกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมุติ โดยสร้างสถานการณ์ขึ้นเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของบ้านเมือง  เช่น  การสร้างเขื่อน  การสร้างโรงงานไฟฟ้า
นิวเคลียร์ การแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชน การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองนั้น
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างมีเหตุผลและส่งผลดีต่อส่วนรวม  เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งนี้จะต้องพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
  การพัฒนาความคิดขั้นสูง ( Higher- ordered  Thinking ) 
  การคิดขั้นสูงเป็นความสามารถทางสติปัญญาประการหนึ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดในขณะที่นักเรียน
เข้ามาอยู่ในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้เนื้อหาและหลักการ รวมทั้งแนวคิดในวิชาต่าง ๆ  ความคิดข้ันสูง
ประกอบด้วยความคิดในด้านต่าง ๆ คือ 

1. ความคิดวิเคราะห์  คือความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าแนก  รวบรวมเป็นหมวดหมู่   
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รวมทั้งการจัดประเด็นต่างๆ เช่น  การจ าแนกชนิดของหิน  โดยพิจารณาลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  การ
จ าแนกใบไม้โดยพิจารณารูปร่างของใบ  ขอบใบ และเส้นใบเป็นเกณฑ์ 

2. ความคิดวิพากษ์วิจารณ์  คือความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งในด้านบวกหรือ 
ลบอย่างมีเหตุผล  โดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างเพียงพอ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ซึ่งเป็น
ประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ คือเรื่อง GMOs ผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมีผลให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืช
หรือสัตว์ มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์เดิมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

3. ความคิดสร้างสรรค์  คือความคิดที่แปลกใหม่  ยืดหยุ่นและแตกต่างจากผู้อ่ืน  
เช่นให้นักเรียนท ากิจกรรมคิดออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ก าเนิดเสียงแทนการใช้กระดิ่งไฟฟ้าหรือออด
ไฟฟ้า หรือออกแบบวงจรเตือนภัยโดยใช้เซนเซอร์ความร้อน 

4. ความคิดอย่างมีเหตุมีผล  คือความสามรถที่จะคิดในเชิงเหตุผลของเรื่องราว 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนเรื่องการสร้างเขื่อน หรือการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็น
โต้แย้งทางสังคมที่ไม่อยู่บนข้อมูลหรือประจักษ์พยานที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์  จึงควรให้นักเรียนได้
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการโต้แย้งหรือสนับสนุน ไม่ใช่ใช้ความรู้สึกหรือใช้อารมณ์ใน
การตัดสินว่าควรด าเนินการพัฒนาหรือไม่  อย่างไร 

5. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์  คือความคิดที่ใช้ในการพิสูจน์และส ารวจตรวจสอบ 
หาข้อเท็จจริง  เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน การดองผักด้วยน้ าซาวข้าวหรือน้ ามะพร้าว 
หรือการใส่พริกสดลงในน้ ากะทิเพ่ือกันบูดได้ 

โดยทั่วไปแล้วความคิดขั้นสูงด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจน  ต้อง
พัฒนาไปพร้อม ๆ กันและอาจรวมทั้งพัฒนาไปพร้อมกับความสามารถด้านอ่ืน ๆ ด้วยโดยไม่จ าเป็นต้อง
เน้นว่าจะต้องพัฒนาเรื่องใดก่อนหรือหลัง  การพัฒนาความคิดขั้นสูงนี้จะท าได้มากในกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการแก้ปัญหา 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ทักษะในการสื่อสาร หมายถึงการแสดความคิดหรือ

แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการท ากิจกรรมหลากหลาย  การ
สังเกต  การทดลอง  การอ่านหรืออ่ืนๆ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบที่ชัดเจนและมีเหตุผลด้วยการพูดหรือการ
เขียน 
  การพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารความรู้และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์เป็น
เป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทุกระดับ  ความสามารถ
ในการสื่อสารเป็นคุณลักษณะที่ต้องฝึกซ้ า เพื่อให้เกิดทักษะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  สามารถฝึกทักษะการสื่อสารได้ ดังต่อไปนี้ 

1. การเล่าหรือการเขียนสรุปเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่อ่านจากหนังสือพิมพ์  
วารสาร  หนังสือต่าง ๆ จากการดูโทรทัศน์หรือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยมอบหมายให้
นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วน ามาเล่าหรือเขียนให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารที่ดีวิธีหนึ่ง  
กิจกรรมนี้อาจใช้เวลาครั้งละ 10 นาที ก่อนที่จะมีการสอนตามปกติก็ได้ 
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2. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษา หรือการศึกษาภาคสนาม  ในโอกาสที่ 
นักเรียนกลับมาจากทัศนศึกษาหรือการศึกษาภาคสนามแล้วให้เขียนรายงานสรุปถึงความรู้ ความคิดใน
บางเรื่องที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง 

3. การจัดแสดงผลงาน ในกรณีท่ีนักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงการ 
อ่ืน ๆ ควรก าหนดให้มีวันที่แน่นอนเพ่ือจัดแสดงผลงานให้เพ่ือน ๆ ในชั้นหรือทั้งโรงเรียนได้ชมและถ้า
เป็นไปได้ควรเชิญบุคคลในชุมชนมาชมด้วย 

4. การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยมนุษย์ 
ในการท างานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า  วิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็น
รากฐานส าคัญต่อการพัฒนาความคิดและจิตนาการ อันจะน าไปสู่การแปลงรูปจากจินตนาการมาเป็น
ชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์มากมายล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เข้าไปร่วมด้วย  ท าให้ระบบการท างานต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น 
 

ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ 
1. ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดในการสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ

เป้าหมาย  ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา  กระบวนการเรียนรู้และธรรมชาติของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือจะได้สนับสนุน 

-  งบประมาณในการจัดซื้อสื่อต่าง ๆ 
-  อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นภายนอก 

โรงเรียน 
-  ช่วยเสนอแนะแหล่งวิทยาการและแหล่งเรียนรู้ 
-  นิเทศ  ติดตามผลการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
-  ให้ก าลังใจทั้งครูและนักเรียน 

2. ครูผู้สอน เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการที่จะแปลมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่เป็น
ตัวหนังสือให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม น่าสนใจ และมีกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธีอย่าง
อิสระ ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง 

-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

-  มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างดี   

รวมถึงรู้วิธีการเรียนรู้ มีความสามรถในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา 
-  มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนักเรียน  พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ พร้อม ๆ กับ 

นักเรียน 
-  เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  เพ่ือน ามาปรับปรุง 

พัฒนาตนเอง 
-  มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  มีการใช้ 

สื่อการเรียนการสอนหลากหลายและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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-  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมในอาชีพครูในฐานะครูวิชาชีพ 
-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพ่ือนครูในโรงเรียนและชุมชน  เพ่ือจะหาความร่วมมือ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. ผู้เรียน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน  ผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ  สติปัญญา ความถนัด  ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่างกาย  ผู้เรียนควรมี
โอกาสร่วมคิด  ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน  และมีโอกาสเลือกวิธีเรียนได้อย่างหลากหลาย 
ตามความเหมาะสมภายใต้การแนะน าของครูผู้สอน 

4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทางวิชาการ เช่น จัดห้องชวนคิด ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
จัดระบบนิเวศจ าลอง จัดบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา ธรณีวิทยา ฯลฯ มีการดัดแปลง
ห้องเรียนให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดี และจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย 
 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  เพ่ือที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด  
จ าเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในอดีตการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการใช้ข้อสอบซึ่งไม่สามารถสนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิด  ลงมือ
ปฏิบัติด้วยกระบวนการหลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้  ดังนั้น ผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกัน และจะต้องวางแผนไปพร้อม ๆ กัน  
   

แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนการสอนที่วางไว้ได้  ควร
มีแนวดังต่อไปนี้ 

1. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามรถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ   
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 

2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
3. ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้

ข้อมูลที่มีอยู่ 
4. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องน าไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปที่

สมเหตุสมผล 
5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัดโอกาสของ

การประเมิน 
 

จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผล 
1. เพ่ือวินิจฉัยความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรมและ

ค่านิยมของผู้เรียน และเพ่ือซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 
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3. เพ่ือใช้ข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู้ 
  การวัดและประเมินผลจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านตามที่กล่าวมาแล้วจึงต้องวัดและประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic  
assessment) 

การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น  กิจกรรมส ารวจภาคสนาม  กิจกรรมการส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
อย่างไรก็ตาม ในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละ
คนจึงอาจท างานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกัน  เมื่อผู้เรียนท า
กิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึกและรวบถึงทักษะปฏิบัติต่าง 
ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท าและ
ผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกัน เพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้
ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียนได ้
  ลักษณะส าคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

1. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง มีลักษณะที่ส าคัญคือ ใช้วิธีการประเมินกระบวนการที่
ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของเรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิต 
มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 

2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วนที่
ควรจะแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ  ความสนใจและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล 

3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของเพ่ือน
ร่วมห้อง  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง  เชื่อมั่นในตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองได้ 

4. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ  ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่
ละบุคคลได้หรือไม่ 

5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
6. ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
เพ่ือให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  ผลการประเมิน

อาจจะได้มาจากแหล่งข้อมูลและวะการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
2. ชิ้นงาน  ผลงาน  รายงาน 
3. การสัมภาษณ์ 
4. บันทึกของผู้เรียน 
5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู 
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยแฟ้มผลงาน 

การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment) 
  ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง ๆ เป็น
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา
หรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจากกระบวนการท างาน กระบวนการคิดโดยเฉพาะความคิดขั้นสูงและ
ผลงานที่ได้ 
  ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการท างาน  
ผลส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน  การ
ประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียนท าได้หลายแนวทางต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  
สภาวการณ์ และความสนใจของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. มอบหมายงานให้ท า  งานที่มอบให้ท าต้องมีความหมาย  มีความส าคัญ  มีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตร  เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผู้เรียน  ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการปฏิบัติงานที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซ้ึง 

2. การก าหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการท างาน และเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

3. ก าหนดตัวอย่างชิ้นงานให้ แล้วให้ผู้เรียนศึกษาชิ้นงานนั้น และสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะของการ
ท างานได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม 

4. สร้างสถานการณ์จ าลองที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน  โดยก าหนดสถานการณ์แล้วให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 

 

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment) 
แฟ้มผลงาน คืออะไร 

  เมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนหรือ
นอกห้องเรียนก็ตาม ก็จะมีผลงานที่ได้จากการท ากิจกรรมเหล่านั้นปรากฏอยู่เสมอ  ซึ่งสามารถจ าแนก
ผลงานออกตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
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  1. การฟังบรรยาย  เมื่อผู้เรียนฟังการบรรยายก็จะมีสมุดจดค าบรรยาย  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
บันทึกอย่างละเอียดหรือบันทึกแบบย่อ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความชอบและความเคยชินของผู้เรียน
ในการบันทึกค าบรรยาย 

2. การท าการทดลอง  ผลงานของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง อาจประกอบด้วยการวาง
แผนการทดลองทั้งในรูปของบันทึกอย่างเป็นระบบหรือบันทึกอย่างย่อ  การบันทึกวิธีการทดลอง  ผลการ
ทดลองและปัญหาที่พบขณะท าการทดลอง  การแปรผล  สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง และผลงาน
สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง คือ การรายงานผลการทดลองท่ีผู้เรียนอาจท าเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ 
  3. การอภิปราย  ผลงานของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการอภิปราย  คือ  วางหัวข้อและข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในการอภิปราย  ผลที่ได้จากการอภิปรายรวมทั้งข้อสรุปต่าง ๆ 
  4. การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  จัดเป็นผลงานที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้เรียนที่เกิดจากการได้รับ
มอบหมายจากครูผู้สอนให้ไปค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ก าลัง
ศึกษา  ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมอาจอยู่ในรูปของรายงาน  การท าวิจัยเชิงเอกสารหรือบันทึก
ประเด็นส าคัญซึ่งอาจน ามาใช้ประกอบการอภิปรายในชั่วโมงเรียนก็ได้ 

5. การศึกษานอกสถานที่  การศึกษานอกสถานที่จัดเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี 
ประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ก าลังศึกษา  ผลงานที่ ได้อาจประกอบด้วยการบันทึกการสังเกต การตอบ
ค าถามหรือปัญหาจากใบงาน การเขียนรายงานสิ่งที่ค้นพบ 

6. การบันทึกรายวัน  เป็นผลงานประการหนึ่งของผู้เรียนที่อยู่นอกเหนือจากผลงานที่แสดง 
ถึงการเรียนรู้โดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ประเมินได้เข้าใจในประเด็นหรือสิ่งที่ผู้เรียนนึกคิดเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย 

นอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความสามรถอ่ืน ๆ อีกด้วย  เช่น การสื่อสาร  ผลงานเหล่านี้ถ้าได้รับการเก็บ
รวบรวมอย่างมีระบบด้วยตัวผู้เรียนเองตามช่วงเวลา  ทั้งก่อนและหลังท ากิจกรรมเหล่านี้  โดยได้รับ
ค าแนะน าจากครูผู้สอน และผู้เรียนฝึกท าจนเคยชินแล้ว จะถือเป็นผลงานที่ส าคัญยิ่งที่ใช้ในการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนต่อไป 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
1. บทบาทส าคัญของสื่อต่อการเรียนรู้ 

  การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และต้องจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนตลอดเวลา  สื่อการเรียนการสอน
จึงมีบทบาทส าคัญยิง่อีกประการหนึ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นให้ใช้จาก
สื่อใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นส าคัญ  และสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่โลกไร้พรมแดน  
การใช้สื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทข้ึนด้วย 

2. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
  สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายประเภท ทั้งที่ เป็นสื่อของจริง  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย  สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
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ความสนใจ  ติดตามบทเรียนและสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์การทดลอง  ซึ่งมีท้ังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  เช่น  กล้องจุลทรรศน์  
เครื่องชั่ง  มัลติมิเตอร์  เครื่องแก้วและอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ประกอบการทดลองบางการทดลอง 

2. สื่อสิ่งพิมพ์  ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แผ่นภาพ แผนภาพ โปสเตอร์ วารสาร  
จุลสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ สิ่งเหล่านีจ้ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งที่เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. สื่อโสตทัศนูปกรณ์  ได้แก่  แผ่นภาพโปร่งใส  วีดีทัศน์  สไลด์  เทป 
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ สื่อประเภท CAI  CD- ROM โครงข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์

ทดลองที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง 
6. อุปกรณ์ของจริง  ได้แก่  ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต  ตัวอย่างหิน แร่และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

  เนื่องจากมีสื่ออยู่หลากหลายดังได้กล่าวแล้ว  ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้และสามารถในการ
วิเคราะห์  วินิจฉัยและตัดสินใจเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  คุ้มค่า และประหยัด  ทั้งนี้ครูผู้สอนอาจ
จัดท าหรือจัดหาวัสดุทดแทนในท้องถิ่นเพ่ือใช้แทนสื่อราคาแพง หรือใช้สื่อเพ่ือช่วยประหยัดเวลาใน
การศึกษา หรือใช้สื่อแทนกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจเกิดอันตราย  เช่น  การทดลองที่มีการระเบิด
อย่างรุนแรง 

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 หน้าที่หลักประการหนึ่งของครูผู้สอน  คือ  การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนการสอน  ซึ่ง
จะต้องวางแผนจัดท าและจัดหาสื่อพร้อม ๆ กับการเตรียมแผนการเรียนรู้  แนวทางในการพัฒนาสื่อควร
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ว่าแต่ละกิจกรรมควรใช้สื่อประกอบหรือไม่ และควรเป็นสื่อ

ประเภทใด  ถ้าเป็นไปได้ต้องให้ใช้สื่อที่เป็นของจริงหรือมีอยู่ตามธรรมชาติให้มากท่ีสุด 
3. เมื่อเลือกชนิดของสื่อท่ีจะใช้แล้ว ก็พิจารณาคุณภาพของสื่อที่จะน ามาใช้เพ่ือให้สื่อนั้นท าหน้าที่

ได้อย่างคุ้มค่า  กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  สอนให้เข้าในเนื้อหาที่จะเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้าเป็นอุปกรณ์การทดลองก็ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวท างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

4. ในกรณีของสื่อประเภทเอกสาร  อาจพัฒนาในรูปของชุดกิจกรรม โดย 
-  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ  

กระบวนการเจตคติ ค่านิยมและคุณธรรม ทั้งนี้ภายใต้กรอบมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
-  ออกแบบกิจกรรม  โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งเอกสารภายในประเทศ  

และต่างประเทศ ( ถ้ามี) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม โดยต้องค านึงสิ่งส าคัญ คือ  นักเรียนต้อง
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง หรือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

-  การสอนที่เป็นเนื้อหาสาระ  ครูจะต้องศึกษาค้นคว้าจากสื่ออ่ืน ๆ โดยไม่ยึดต ารา 
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หรือหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเพียงเล่มเดียว แล้วแนะน าให้นักเรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าบันทึกสรุป หรือในกรณี
ที่นักเรียนมีความพร้อมก็อาจแนะน าให้ค้นหาทางอินเทอร์เน็ต 

-  กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  ควรออกแบบเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนมีอิสระในการคิดแก้ปัญหา  หรือคิดพัฒนาชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยความคิดของนักเรียน
เอง 

-  การออกแบบกิจกรรม  ต้องค านึงถึงการให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบ  
Cooperative อย่างแท้จริง กล่าวคือ ทุกคนมีบทบาทส าคัญเท่าเทียมกันในกลุ่มและต้องเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงออกถึงความสามารถตนเองอย่างเต็มที่  ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อ
กลุ่มหรือไม่ร่วมมือกับกลุ่ม 

-  กิจกรรมการเรียน ควรบูรณาการวิชาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ภาษา  ศิลปะ  สังคม และอ่ืน ๆ 
5. ในกรณีของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการท ากิจกรรมซึ่งไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ 

ส าเร็จรูป แต่จ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นใช้เอง ก็ควรขอความร่วมมือกับครูฝ่ายอื่น ๆ โดยเฉพาะครูช่าง เพ่ือช่วย
ในการพัฒนาอุปกรณ์ได้ส าเร็จตามต้องการ หรืออาจให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยกันสร้างอุปกรณ์ด้วยก็จะเป็น
การดีมาก  ทั้งนี้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง   

6. ควรมีการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายระหว่างครูในท้องถิ่น  เพ่ือแลกเปลี่ยนสื่อการ    
เรียนการสอนกันก็จะเป็นการประหยัดเวลาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

7. ควรส ารวจแหล่งสื่อในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นแหล่งอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์  อาจเป็นร้านของเล่นในตลาดหรือในห้างสรรพสินค้าก็ได้ ถ้าครูสามารถพิจารณา  วิเคราะห์
และเลือกใช้อย่างเหมาะสม ก็จะเกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้ได้ 

8. การพัฒนาหรือการใช้สื่อการเรียนรู้  จะต้องวิเคราะห์ไปกับการประเมินผลการใช้งาน เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนไปใช้สื่อประเภทอ่ืนแทน 

 
แหล่งการเรียนรู้ 

  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลา  ทุกสถานที่ และเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  แหล่งเรียนรู้ส าหรับวิชา
วิทยาศาสตร์ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือจากหนังสือ
เรียนเท่านั้น  แต่จะรวมถึงแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ดังนี้ 

-  สื่อสิ่งพิมพ์  เช่น หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านประกอบ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ มัลติมีเดีย CAI วีดิทัศน์ และรายการวิทยาศาสตร์ที่ผ่านสื่อวิทยุ

โทรทัศน์ CD- ROM  อินเทอร์เน็ต 
-  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เชน่ ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนธรณีใน

โรงเรียน ห้องสมุด 
-  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัยในท้องถิ่น 
-  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย 
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  ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรจะพิจารณาใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ เจตคติ คุณธรรมและค่านิยม จากแหล่งเรียนรู้เหล่านั้น อันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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อภิธานศัพท์ 
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อภิธานศัพท์ 
ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 ก าหนดปัญหา define problem ระบุค าถาม ประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีเป็นข้อสงสัยเพ่ือ

น าไปสู่การแก้ปัญหาหรืออภิปรายร่วมกัน 
2 แก้ปัญหา solve problem หาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้ 

วิธีการมาก่อน ทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
โดยตรงและปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้เทคนิคและ 
วิธีการต่างๆ 

3 เขียนแผนผัง/วาด
ภาพ 

construct diagram/ 
illustrate 

น าเสนอข้อมูลหรือผลการส ารวจตรวจสอบด้วยแผนผัง 
กราฟหรือภาพวาด 

4 คาดคะเน predict คาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่
สังเกตได้และประสบการณ์ที่มี 

5 ค านวณ calculate หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้ หลักการ ทฤษฎี หรือ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ 

6 จ าแนก classify จัดกลุ่มของสิ่งต่างๆ โดยอาศัยลักษณะที่เหมือนกันเป็น
เกณฑ์ 

7 ตั้งค าถาม ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพ่ือให้ได้มาซึ่งการค้นหา 
ค าตอบที่ต้องการ 

8 ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบของค าถาม หรือปัญหาในการ
ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
ตัวแปรและวางแผนด าเนินการเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

9 น าเสนอ present แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือความคิด เพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
หรือพิจารณา 

10 บรรยาย describe ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอกหรือเขียน 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
11 บอก tell ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อ่ืนด้วยการพูด หรือเขียน 
12 บันทึก record เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพ่ือช่วยจ า หรือเพ่ือเป็น

หลักฐาน 
13 เปรียบเทียบ compare บอกความเหมือน และ/หรือความแตกต่าง ของสิ่งที่ 

เทียบเคียงกัน 
14 แปลความหมาย interpret แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานที่ปรากฏ 

เพ่ือลงข้อสรุป 
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15 ยกตัวอย่าง give examples ให้ข้อมูลเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ เพื่อแสดงความ
เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

16 ระบุ identify ชี้บอกสิ่งต่างๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ 
17 เลือกใช้ select พิจารณา และตัดสินใจน าวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ หรือ

วิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
18 วัด measure หาขนาด หรือปริมาณ ของสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ 

ที่เหมาะสม 
19 วิเคราะห์ analyze แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบจัดล าดับ จัดจ าแนก 

หรือเชื่อมโยงข้อมูล 
20 สร้างแบบจ าลอง construct model น าเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ในรูปของแผนภาพ 

ชิ้นงานสมการ ข้อความ ค าพูดและ/หรือใช้แบบจ าลอง
เพ่ืออธิบายความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ 

21 สังเกต observe หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่เหมาะสม
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ ประสบการณ์เดิมของ
ผู้สังเกต 

22 ส ารวจ explore หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคท่ี
เหมาะสม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ 

23 สืบค้นข้อมูล search หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่ง
ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ 

24 สื่อสาร communicate น าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือผลจาก
การส ารวจตรวจสอบ ด้วยวิธทีี่เหมาะสม 

25 อธิบาย explain กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูล หรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง 

26 อภิปราย discuss แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือค าถามอย่างมีเหตุผล 
โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ ของผู้อภิปรายและ
ข้อมูลประกอบ 

27 ออกแบบการทดลอง design experiment ก าหนด และวางแผนวิธีการทดลองให้สอดคล้องกับ 
สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 
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ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 
 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การใช้ลิขสิทธิ์ของ

ผู้อื่น 
โดยชอบธรรม 

fair use การน าสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น 
   1) น าไปใช้ในการศึกษา หรือการค้า 
   2) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือบันเทิง 
   3) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือคัดลอกจ านวนมาก 
   4) ท าให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน มาก
น้อยเพียงใด 

2 การตรวจและแก้ไข 
ข้อผิดพลาด 

debugging กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
เพ่ือแก้ไขให้ท างานได้ถูกต้อง 

3 การประมวลผล
ข้อมูล 

data processing การด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ความหมาย และมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น 

4 การรวบรวมข้อมูล data collection กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

5 ข้อมูลปฐมภูมิ primary data ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดย
อาจใช้วิธีการสังเกต การทดลองการส ารวจ การ
สัมภาษณ์ 

6 เทคโนโลยี technology สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความ
ต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถในการท างานของ
มนุษย์ 

7 แนวคิดเชิงค านวณ computational 
thinking 

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาใน
รูปแบบที่สามารถน าไปประมวลผลได้ 

8 แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction การพิจารณารายละเอียดที่ส าคัญของปัญหา 
แยกแยะสาระส าคัญออกจากส่วนที่ไม่ส าคัญ 

9 ระบบทางเทคโนโลยี technological 
system 

กลุ่มของส่วนต่างๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป ประกอบ
เข้า 
ด้วยกัน และท างานร่วมกัน  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
โดยในการท างานของระบบทางเทคโนโลยีจะ
ประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ  



219 
 

 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
   (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน  

นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

10 เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือ 
แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี 
 

11 เหตุผลวิบัติ logical fallacy การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ไม่อยู่บนพื้นฐานของความ
จริง ไม่มีน้ าหนักสมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือชี้น า

ข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ 
12 อัตลักษณ์ Identity ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลส าคัญที่บ่งบอกถึงความ

เป็นตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อบัญชี
ผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ 

13 อัลกอริทึม algorithm ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการท างาน โดยมีล าดับ
ของ 
ค าสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจนที่คอมพิวเตอร์สามารถ
ปฏิบัติตามได้ 

14 แอปพลิเคชัน software 
application 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ท างานบนคอมพิวเตอร์  
สมาร์ตโฟน แทบ็เล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ืนๆ 
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