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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  ด้าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ภารกิจ 
1. จัดท าค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุกระดับชั้นตาม

เวลาที่ก าหนดในโครงสร้างเวลาเรียน  โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. จัดท ารายวิชาซ่ึงประกอบด้วยสาระด้านความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. แบ่งแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนรู้และ

ประเมินผล 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ

ตนเองและสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาความรู้และการด ารงชีวิต 
3. มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก  ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( K knowledge - based society ) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการ
ท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยได้ก าหนดสาระส าคัญ
ไว้ดังนี้ 

 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่าย 
ทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 สารและสมบัติของสาร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

 แรงและการเคล่ือนท่ี   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 พลังงาน   พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระท่ี 1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1    เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ 

ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2    เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยี  ชีวภาพ
ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1    เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         
หาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชา ติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง

ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสาร 
ละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มี 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ 
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สาระท่ี 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่า งสาร และพลังงาน ผลของการ ใช้พลั งงาน ต่อชีวิ ตและ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
มีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่ มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
 เข้าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปของ

พลังงาน  
 เข้าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว 
 ต้ังค าถามเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว สังเกต 

ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง เขียน หรือวาดภาพ 
 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้ หรือตามความสนใจ 
 แสดงความกระตือรือร้น  สนใจที่จะเรียนรู้   และแสดงความซาบซ้ึงต่อสิ่งแวดล้อม

รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย์ จนเป็นผลส าเร็จ 

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 เข้าใจโครงสร้างและการท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
 เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการท าให้

สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจ าวัน การแยกสารอย่างง่าย 
 เข้าใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระท ากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้นของแรง

ลอยตัว สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 
 เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวง

อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
 ต้ังค าถามเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการด ารงชีวิต และการศึกษาความรู้

เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกย่อง 

และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 
 แสดงถึงความซาบซ้ึงห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้การดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

สาระท่ี 1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ 

ต่าง ๆของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1.  ๑ เปรียบเทียบควา มแตกต่างระหว่า ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต    
 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดย

สิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย 
หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์และตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

 2. ๒.  สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่
ของโครงสร้างภายนอกของพืชและ
สัตว์   

 

 โครงสร้างภายนอกของพืชได้แก่ ราก ล าต้น ใบ 
ดอกและผล แต่ละส่วนท าหน้าที่ต่างกัน 

 โครงสร้างภายนอกของสัตว์ ได้แก่ ตา หู จมูก 
ปาก เท้า และขา แต่ละส่วนท าหน้าที่แตกต่าง
กัน   

 3. สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่และ
ความส าคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ    

 อวัย วะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะ และ
หน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้ มีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิต จึงต้องดูแลรักษาและป้องกัน
ไม่ให้อวัยวะเหล่านั้นได้รับอันตราย 

ป.2 1. ทดลองและอธิบาย น้ า แสง เป็นปัจจัย
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืช    

 พืชต้องการน้ าและแสงในการเจริญเติบโตและ
การด ารงชีวิต 

 2. ๒. อธิบายอาหาร น้ า อากาศ เป็นปัจจัยที่
จ า เป็ นต่อการด า รงชีวิ ต และกา ร
เจริญเติบโตของพืชและสัตว์และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 พืชและสัตว์ต้องการอาหาร  น้ า  อากาศ  เพ่ือ
การด ารงชีวิตด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต 

 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพืชและ
สัตว์เพ่ือให้เจริญเติบโตได้ดี 

 3. ๓.  ส ารวจและอธิบาย พืชและสัตว์สามารถ
ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ  และการ
สัมผัส  

 พืชและสัตว์มีการตอบสนองต่อ แสง อุณหภูมิ    
และการสัมผัส 

 4. ทดลองและอธิบาย ร่างกายของมนุษย์
สามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และ
การสัมผัส  

 ร่างกายมนุษย์ สามารถตอบสนองต่อ  แสง  
อุณหภูมิและการสัมผัส 

 5. อธิบายปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของมนุษย์  

 มนุษย์ต้องการอาหาร น้ า อากาศ เพ่ือการด ารง 
ชีวิตและการเจริญเติบโต 

ป.3  - - 
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ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อ

ล าเลียงและ ปากใบของพืช   
 ภายในล าต้นของพืชมีท่อล าเลียง  เพ่ือล าเลียง

น้ าและอาหารและในใบมีปากใบท าหน้าที่คาย
น้ า 

 2. อธิบาย น้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แสงและคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่

จ าเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต
และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  

 ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตและ                    
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ได้แก่ น้ า             
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ 

 3. ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของ
พืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส   

 พืชมีการตอบสนองต่อแสง เสียงและการสัมผัส   
ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก 

 4. อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ท่ีตอบสนอง 
ต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 พฤติกรรมของสัตว์ เป็นการแสดงออกของ
สัตว์ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
เช่น แสง อุณหภูมิ การสัมผัส 

 น าความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้    
ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตของสัตว์ และเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ป.5 1. สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอก
และโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการ

สืบพันธุ์ของพืชดอก  

 ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก  เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 

 ส่วนประกอบของดอกที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับ
การสืบพันธุ์ ได้แก่ เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย  
รังไข่ ออวุล และเกสรเพศผู้  ประกอบด้วยอับ
เรณูและละอองเรณู 

 2. อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การ
ขยายพันธุ์พืช และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์  

 พืชดอกมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

 การขยายพันธุ์พืชเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ 
ของพืช ท าได้หลายวิธี โดยการเพาะเมล็ด  
การปักช า  การตอนก่ิง  การติดตา  การทาบ
ก่ิง  การเสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 3. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบาง
ชนิด             

 พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก  
ดอกได้รับการผสมพันธุ์กลายเป็นผล ผลมีเมล็ด  
ซ่ึงสามารถงอกเป็นต้นพืชต้นใหม่หมุนเวียน
เป็นวัฏจักร 

 4. อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์
ของสัตว์          

 สัตว์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบ 
พันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

ป.5 
(ต่อ) 

   การขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์
และการผสมเทียม ท าให้มนุษย์ไ ด้สัตว์ที่ มี
ปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการ 

 5. อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 สัตว์บางชนิด เช่น ผีเสื้อ ยุง กบ เม่ือไข่ได้รับ
การผสมพันธุ์จะเจริญเป็นตัวอ่อน และตัวอ่อน    
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุ์ได้ หมุนเวียนเป็นวัฏจักร 

 มนุษย์น าความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์   
มาใช้ประโยชน์มากมาย ทั้งทางด้าน
การเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ป.6 
 

1. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จาก
วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่  

 มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลง   ทางด้านร่างกายต้ังแต่แรกเกิด
จนเป็นผู้ใหญ่   

 2. อธิบายการท างานที่สัมพันธ์กันของ
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และ

ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  
 

 ระบบย่อยอาหาร ท าหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็น
สารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่
ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จาก
ระบบหายใจจะท าให้สารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกาย
น าไปใช้ได้ 

 3. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปราย
ความจ าเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ

สารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย  

 สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
แร่ธาตุ วิตามิน และน้ า มีความจ าเป็นต่อ
ร่างกาย  มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับสารอาหารใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพ่ือการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 

สาระท่ี 1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการ และความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ        
ต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่ น

และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะ
 สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นจะมีทั้งลักษณะที่เหมือนกัน  

และแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถน ามาจ าแนกโดย
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ภายนอกเป็นเกณฑ์ 
  

ใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 

ป.2 1. อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ใน
ท้องถิ่น     

 พืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในแง่ของ 
ปั จ จั ย สี่  คือ  เ ป็ น อ า ห า ร  ที่ อ ยู่ อ า ศั ย 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

ป.3 1. อภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ใกล้ตัว        

 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน 

 2. เปรี ย บ เที ยบแ ละระ บุ ลั ก ษณะ ที ่     
คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก  

 สิ่ง มีชีวิ ตทุกชนิดจ ะมีลั กษณะภา ยนอกที่
ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตชนิด
นั้น   

 3. อธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อ
แม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 ลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับ
ลูกเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 มนุษย์น าความรู้ที่ได้เก่ียวกับการถ่ายทอด   
ลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์        
ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ 

 4. สืบค้นข้อ มูลและอภิปราย เก่ีย วกับ
สิ่งมีชี วิตบางชนิดที่ สูญพันธุ์ไปแล้ ว 
และที่ด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน  

 สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะสูญพันธุ์ไป
ในที่สุด 

 สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้จะสามารถ
อยู่รอดและด ารงพันธุ์ต่อไป 

ป.4  - - 
ป.5 1. ส ารวจ เปรียบเทียบและระบุลักษณะ 

ของตนเองกับคนในครอบครัว  
 ลักษณะของตนเองจะคล้ายคลึงกับคนใน    

ครอบครัว 
 2. อธิ บ า ยกา รถ่า ยทอดลั กษณะทา ง

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น  
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็น      

การถ่ายทอดลักษณะบางลักษณะจาก      
บรรพบุรุษสู่ ลูกหลาน ซ่ึงบางลักษณะจะเหมือน
พ่อหรือเหมือนแม่ หรืออาจมีลักษณะเหมือน ปู่ 
ย่า ตา ยาย 

 3. จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืชไม่
มีดอก       

 พืชแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ พืชดอกกับ
พืชไม่มีดอก  

 4. ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบ
เลี้ยงเ ด่ียวและพืช ใบเลี้ ยงคู่ โดยใช้
ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  

 พืชดอกแบ่งออกเป็น พืชใบเลี้ยงเด่ียวกับพืช
ใบเลี้ยงคู่  โดยสังเกตจาก ราก ล าต้น และใบ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     
     
 
 
 

ป.5 
(ต่อ) 

5. จ า แนกสั ตว์ ออก เป็ นกลุ่ ม โ ดย ใ ช้
ลั กษณะภา ย ใน บา งลั กษณะแล ะ
ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  
 

 การจ าแนกสัตว์เป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะ
ภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเป็น
เกณฑ์แบ่งออกได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกลุ่มปลา สัตว์
ครึ่งน้ าครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

ป.6  - - 

สาระท่ี 2   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ 

ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา 
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2  - - 
ป.3 1. ส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน

และอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม                                   

 สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีทั้ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมี 
ความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมทั้งกับสิ่งมีชีวิต
ด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต 

ป.4  - - 
ป.5  - - 
ป.6 1. ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของ

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ   
 

 กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ มี         
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่
อยู่ในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย  
แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน 

 2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่ง มีชี วิต ในรู ปของโ ซ่อา หา รและ
สายใยอาหาร  

 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูป   
ของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร ท าให้เกิด
การถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 

 3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง  การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  

 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละแหล่งที่อยู่จะมี   
โครงสร้างที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในแหล่ง
ที่อยู่นั้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แวดล้อมเพ่ือหาอาหารและมีชีวิตอยู่รอด 

  

สาระท่ี 2   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในระดับ

ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2  - - 
ป.3 1. ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและ

อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ในท้องถิ่น  
 

 ดิน หิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่าและแร่
จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ
มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือ   
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

 2. ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้ 
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

 มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย
จงึส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 3. อภิปรายและน าเสนอการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

 มนุษย์ต้องช่วยกันดูแลและรู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพ่ือให้มี
การใช้ได้นานและยั่งยืน 

ป.4  - - 
ป.5  - - 
ป.6 1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่
เป็นประโยชน์ต่อ การด ารงชีวิต  

 ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

 2. วิเคราะห์ผลของการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

 การเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากขึ้น เป็นผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง และสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป 

 3. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยน 
แปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ
และโดยมนุษย์    

 ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เป็นผล
ท าให้พืชและสัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์ 

 4. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง   
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกต้นไม้   
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 เพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษา   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่น  
 ร่วมจัดท าโครงการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย   

การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2  - - 
ป.3 1. ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เม่ือถูกแรง  
 เม่ือมีแรงมากระท า เช่น การบีบ บิด ทุบ ดัด 

ดึง ตลอดจนการท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง 
  กระท า หรือท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้ 

เย็นลง     
จะท าให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะหรือมีสมบัติแตกต่างไปจากเดิม 

 2. อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุ    

 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจน ามาใช้
ประโยชน์หรือท าให้เกิดอันตรายได้ 

ป.4  - - 
ป.5 

 
 - - 

ป.6 1. ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เม่ือ
สารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ  

 เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารละลาย
หรือเปลี่ยนสถานะ สารแต่ละชนิดยังคงแสดง
สมบัติของสารเดิม   

 2. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ที่ท าให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป      

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ท าให้มีสารใหม่เกิดขึ้นและสมบัติของสารจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 3. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่
ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม     

 การเปลี่ยนแปลงของสาร ทั้งการละลายการ
เปลี่ยนสถานะและการเกิดสารใหม่ ต่างก็มีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

สาระท่ี 4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม    

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ทดลองและอธิบายการดึงหรือ      

การผลักวัตถุ      
    

 การดึงและการผลักวัตถุ เป็นการออกแรง
กระท าต่อวัตถุ ซ่ึงอาจท าให้วัตถุเคลื่อนที่หรือ 
ไม่เคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรืออาจ
ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 

ป.2 1. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจาก
แม่เหล็ก          

 แม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหว่างแท่ง
แม่เหล็ก รอบแท่งแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็ก
และสามารถดึงดูดวัตถุที่ท าด้วยสารแม่เหล็ก 

 2. อธิบายการน าแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์               แม่เหล็กมีประโยชน์ในการท าของเล่น ของใช้
และน าไปแยกสารแม่เหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได้  

 3. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิดจาก
การถูวัตถุบางชนิด  

 เม่ือถูวัตถุบางชนิดแล้วน าเข้าใกล้กัน จะดึงดูด
หรือผลักกันได้แรงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าแรงไฟฟ้า
และวัตถุนั้นจะดึงดูดวัตถุเบา ๆได้  

ป.3 1. ทดลองและอธิบายผลของการออก
แรงที่กระท าต่อวัตถุ  
 

 การออกแรงกระท าต่อวัตถุแล้วท าให้วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยวัตถุที่หยุดนิ่ง
จะเคลื่อนที่และวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่จะ
เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุด
เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทาง 

 2. ทดลองการตกของวัตถุสู่พ้ืนโลก และ
อธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ     

 วัตถุตกสู่พ้ืนโลกเสมอเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
หรือแรงดึงดูดของโลกกระท าต่อวัตถุ  และ
แรงนี้คือน้ าหนักของวัตถุ 

ป.4  - - 
ป.5 1. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของ

แรงสองแรง ซ่ึงอยู่ในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ        

 แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระท าต่อวัตถุโดย
แรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันเท่ากับผลรวม
ของแรงทั้งสองนั้น 

 2. ทดลองและอธิบายความดันอากาศ    อากาศมีแรงกระท าต่อวัตถุ แรงที่อากาศ
กระท าต้ังฉากต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ เรียกว่า
ความดันอากาศ  

 3. ทดลองและอธิบายความดันของ
ของเหลว  
 

 ของเหลวมีแรงกระท าต่อวัตถุทุกทิศทาง แรงที่
ของเหลวกระท าต้ังฉากต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ 
เรียกว่า ความดันของของเหลว ซ่ึงมี
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความสัมพันธ์ กับความลึก 

 4. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลว การลอยตัว และการจมของ
วัตถุ  
 

 ของเหลวมีแรงพยุงกระท าต่อวัตถุที่ลอยหรือ
จมในของเหลว  การจมหรือการลอยตัวของ
วัตถุขึ้นอยู่กับน้ าหนักของวัตถุ และแรงพยุง
ของของเหลวนั้น 

ป.6  - - 

สาระท่ี 4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ  

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2  - - 
ป.3  - - 
ป.4  - - 
ป.5 1. ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์         
 แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของ

วัตถุ แรงเสียดทานมีประโยชน์ เช่น ในการเดิน 
ต้องอาศัยแรงเสียดทาน 

ป.6  - - 

สาระท่ี 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้  ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2 1. ทดลองและอธิบา ยได้ว่าไฟฟ้า เป็ น

พลังงาน      
 ไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่  สามารถ

ท างานได้ ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงาน 
 2. ส ารวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในบ้านที่เปลี่ย นพลัง งานไฟฟ้าเป็ น
พลังงานอ่ืน  

 พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอ่ืนได้ ซ่ึง
ตรวจสอบได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น   
พัดลม  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

ป.3 1. บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ ใช้ผลิต
ไฟฟ้า    
 

 การผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน

ธรรมชาติ ซ่ึงบางแหล่งเป็นแหล่งพลังงานที่มี 

 



16 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    จ ากัด เช่น น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ บางแหล่ง 

 เป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน เช่น  น้ า ลม    

 2. อธิบายความส าคัญของพลังงานไฟฟ้า
และ เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย  

 พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
เช่น เป็นแหล่งก าเนิดแสงสว่าง จึงต้องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด เช่น ปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน รวมทั้ง
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน 

ป.4 1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของ
แสงจากแหล่งก าเนิด  

 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดทุกทิศทาง และ
เคลื่อนที่เป็นแนวตรง 

 2. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของ
แสงที่ตกกระทบวัตถุ  

 แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนของแสง
โดยมีมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน 

ป.4 
(ต่อ) 

3. ทดลองและจ าแนกวัตถุตามลักษณะ
การมองเห็นจากแหล่งก าเนิดแสง  

 เม่ือแสงกระทบวัตถุต่างกัน จะผ่านวัตถุ แต่ละ 
ชนิดได้ต่างกัน ท าให้จ าแนกวัตถุออกเป็น 
ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และ     
วัตถุทึบแสง 

 4. ทดลองและอธิบายการหักเหของแสง
เม่ือผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด  

 เม่ือแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ ต่างชนิดกันทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการหักเห
ของแสง 

 5. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้าและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 เซลล์สุริยะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดมี
เซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องคิดเลข 

  
 6. ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบ  

ด้วยแสงสีต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 แสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายของแสง
เป็นแสงสีต่าง ๆ  น าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติ เช่น การเกิดสีรุ้ง 

ป.5 1. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและ
การเคลื่อนที่ของเสียง  

 เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียงและ
เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง
โดยอาศัยตัวกลาง 

 2. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ า       

 แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ าจะเกิด
เสียงต่ า แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง   

 3. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย                 แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะท าให้
เกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ส ารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้น

เม่ือฟังเสียงดังมาก ๆ   
 เสียงดังมาก ๆ จะเป็นอันตรายต่อการได้ยิน 

และเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ เรียกว่า
มลพิษทางเสียง 

ป.6 1. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย   

 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า  

 2. ทดลองและอธิบายตัวน าไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า  

 วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นตัวน าไฟฟ้า ถ้า
กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้า 

 3. ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์             

 เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อเรียงกัน โดยขั้วบวก
ของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีก
เซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ท าให้มี
กระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเพ่ิมขึ้น 

 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อเซลล์ 
ไฟฟ้าในไฟฉาย 

ป.6 
(ต่อ) 

4. ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
ทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  จะมีกระแส 
ไฟฟ้าปริมาณเดียวกันผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละ
หลอด 

 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจะ
แยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ เช่น การต่อหลอดไฟฟ้า
หลายดวงในบ้าน 

 5. ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม 
แม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนาม 
แม่เหล็กรอบสายไฟ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เช่น การท าแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ส ารวจ ทดลองและอธิบาย

องค์ประกอบ และสมบัติทางกายภาพ
 ดินประกอบด้วย เศษหิน  ซากพืช ซากสัตว์ 

โดยมีน้ าและอากาศแทรกอยู่ในช่องว่างของเม็ด
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของดินในท้องถิ่น            

 
ดิน 

 ดินในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติทางกายภาพ
แตกต่างกันในด้านของสี เนื้อดินการอุ้มน้ าและ 
การจับตัวของดิน 

ป.2 1. ส ารวจและจ าแนกประเภทของดิน
โดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 ดินจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ดิน
ร่วน ดินเหนียวและดินทราย ตามลักษณะที่
แตกต่างกันในด้านของสี เนื้อดิน การอุ้มน้ าและ
การจับตัวของดิน ซ่ึงน าไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกันตามสมบัติของดิน 

    
ป.3 1. ส ารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพ 

ของน้ าจากแหล่งน้ าในท้องถิ่น และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 น้ าพบได้ทั้งที่เป็นของเหลว ของแข็งและแก๊ส 
น้ าละลายสารบางอย่างได้น้ าเปลี่ยนแปลง
รูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ และรักษาระดับใน
แนวราบ 

 คุณภาพของน้ าพิจารณาจาก  สี  กลิ่น  ความ
โปร่งใสของน้ า 

 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อ
ชีวิต ทั้งในการบริโภค อุปโภค จึงต้องใช้อย่าง
ประหยัด 

 2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วนประกอบ 
ของอากาศและความส าคัญของอากาศ   

 อากาศประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน แก๊ส          
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊ส อ่ืน 
ๆ รวมทั้งไอน้ า และฝุ่นละออง 

 อากาศมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต  สิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดต้องใช้อากาศในการหายใจ และอากาศ
ยังมีประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 3. ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศ
ที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ  

 อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไปยัง
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า โดยอากาศที่เคลื่อนที่
ในแนวราบท าให้เกิดลม 

ป.4 1. ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน   ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว์  
 2. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืช

ในท้องถิ่น  
 

 ดินมีส่วนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ น้ า 
และอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันท าให้เกิดดิน
หลายชนิด พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีในดิน
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปลูกพืชจึงควรเลือกใช้
ดินให้เหมาะสม 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. ส ารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ  

หมอก น้ าค้าง ฝน และลูกเห็บ  
 

 ไอน้ าในอากาศที่ควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ 
ท าให้เกิดหมอกและเมฆละอองน้ าเล็ก ๆที่
รวมกันเป็นหยดน้ าจะท าให้เกิดน้ าค้างและฝน 

 หยดน้ าที่กลายเป็นน้ าแข็งแล้วถูกพายุพัดวนใน
เมฆระดับสูงจนเป็นก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วตกลงมาท าให้เกิดลูกเห็บ 

 2. ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ า 
 

 วัฏจักรน้ าเกิดจากการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง   
ระหว่างน้ าบริเวณผิวโลกกับน้ าในบรรยากาศ 

 3. ออกแบบและสร้างเครื่องมืออย่างง่าย
ในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  และ
ความกดอากาศ    

อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมืออย่างง่ายได้ 

 4. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

 การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตาม
แนวพ้ืนราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  มวล
อากาศจะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น ส่วนอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ า มวลอากาศจะจมตัวลง
และเคลื่อนที่ไปแทนที่ 

 พลังงานจากลมน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมายใน
ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและการท ากังหันลม 

ป.6 1. อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้
ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็น
เกณฑ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน จ าแนก
ตามลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์ เช่น สี     
เนื้อหิน ความแข็ง ความหนาแน่น 

 นักธรณีวิทยาจ าแนกหินตามลักษณะการเกิด
ได้ สามประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน  
และ หินแปร  

 ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกต่างกัน 
น ามาใช้ให้เหมาะกับงานทั้งในด้านก่อสร้าง
ด้านอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ 

 2. ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
หิน 

 การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติโดยการผุ
พังอยู่กับที่ การกร่อน ท าให้หินมีขนาด  เล็กลง 
จนเป็นส่วนประกอบของดิน 

 3. สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผล
ต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น             

 มนุษย์ควรเรียนรู้และปฏิบัติตนให้ปลอดภยัจากธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้แก่ น้ าป่าไหล
หลาก น้ าท่วม แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิและ
อื่นๆ   
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

สาระท่ี 7  ดาราและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์         

ดวงจันทร์และดวงดาว   
 ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และ

ดวงดาว โดยจะมองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็น
ครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินไว้ 

ป.2 1. สืบค้นและอภิปรายความส าคัญของดวง
อาทิตย์    

 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของโลก
เพราะให้ทั้งพลังงานความร้อนและพลังงาน
แสง ซ่ึงช่วยในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ป.3 1. สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวง
อาทิตย์  ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน 

 โลกหมุนรอบตัวเองท าให้เกิดปรากฏการณ์
ต่อไปนี้   

  กลางคืน และการก าหนดทิศ - ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ 

   - เกิดกลางวันและกลางคืนโดยด้านที่หัน
รับแสงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันและ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 
(ต่อ) 

   ด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์  
เป็นเวลากลางคืน 

   - ก าหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้นและการ
ตกของดวงอาทิตย์ ให้ด้านที่เห็นดวง
อาทิตย์ขึ้นเป็นทิศตะวันออก และด้านที่
เห็นดวงอาทิตย์ตกเป็นทิศตะวันตก เม่ือ
ใช้ทิศตะวันออกเป็นหลัก โดยให้ด้าน
ขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมือ
อยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศ
เหนือและด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 

ป.4 
 

1. สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายลักษณะ
ของระบบสุริยะ  

 ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ คือ 
ดาวเคราะห์แปดดวง  ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ 
ส่วนดาวตก หรือผีพุ่งไต้ อุกกาบาต อาจเกิด
มาจาก ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุ
ขนาดเล็กอ่ืนๆ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 

 
1. สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และ

ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว
โดยใช้แผนที่ดาว  

 การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ท าให้เกิดการ
ก าหนดทิศ โดยโลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็ม
นาฬิกาจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
เม่ือสังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏให้เห็นดวง
อาทิตย์และดวงดาวต่าง ๆ ขึ้นทางทิศ
ตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก 

   - แผนที่ดาวช่วยในการสังเกตต าแหน่ง
ดาวบนท้องฟ้า 

     
ป.6 

 
1. สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิด

ฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา 1 ปี  
ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวต้ังฉากของ
ระนาบทางโคจร ท าให้บริเวณส่วนต่างๆ ของ
โลกรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
เป็นผลให้เกิดฤดูต่าง ๆ 

 ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่
เห็นเกิดจากแสงอาทิตย์ตกกระทบ  ดวงจันทร์
แล้วสะท้อนมายังโลก การที่ดวงจันทร์โคจร
รอบโลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

   ดวงจันทร์จึงเปลี่ยนต าแหน่งไปท าให้มองเห็น
แสงสะท้อนจากดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละ
คืนซ่ึงเรียกว่าข้างขึ้น ข้างแรม  และน ามาใช้
จัดปฏิทินในระบบจันทรคติ 

 การที่โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์อยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ 
เรียกว่า  เกิดสุริยุปราคา และเม่ือดวงจันทร์
เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในเงาของโลกเรียกว่าเกิด
จันทรุปราคา 

 

สาระท่ี 7  ดาราและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ       

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2  - - 
ป.3  - - 
ป.4  - - 
ป.5  - - 
ป.6 

 
 
 

ป.6 
(ต่อ) 

1. สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ             

 ความก้าวหน้าของ จรวด  ดาวเทียม  และยาน
อวกาศ  

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ได้
น ามา ใช้ในการส ารวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า  
ท าให้ได้เรียนรู้ เก่ียวกับระบบสุริยะทั้งใน
และนอกระบบสุริยะเพ่ิมขึ้นอีกมากมายและ
ยังมีประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การ
ส ารวจสภาพอากาศ ด้านการแพทย์ และด้าน
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

  
สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้     

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่ มีอยู่ในช่วงเวลา    
นั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กัน  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษา

ตามที่ก าหนดให้หรือตาม ความ
สนใจ 

- 

 2. วางแผนการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเองและของครู 

- 

 3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการส ารวจ
ตรวจสอบ และบันทึกผลด้วยวิธี
ง่ายๆ 

- 

4. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ตรวจสอบและน าเสนอผล 

- 



23 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    

 5. แสดงความคิดเห็นในการส ารวจ  
ตรวจสอบ 

- 

 6. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพ
หรือข้อความสั้นๆ 

- 

 7. น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

- 

ป.2 
 
 

1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษา 
ตามที่ก าหนดให้และตามความ
สนใจ 

- 

2. วางแผนการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเองของกลุ่มและ
ของครู 

- 

3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
และบันทึกข้อมูล 

- 

 4. จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบและ
น าเสนอผล 

- 

 5. ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

- 

6. แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและ
รวบรวมเป็นความรู้ 

- 

7. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
ส ารวจ ตรวจสอบ อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ
แผนภาพหรือค าอธิบาย 

- 

8. น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อ่ืน  
เข้าใจกระบวนการและผลของงาน 

- 

ป.3 1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษา 
ตามที่ก าหนดให้และตามความ
สนใจ 

- 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 (ต่อ) 2. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และ
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจ ตรวจสอบ 

- 

3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
และบันทึกข้อมูล 

- 

4. จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้และน าเสนอผล 

- 

5. ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

- 

   
6. แสดงความคิดเห็นและรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มน าไปสู่การสร้าง
ความรู้ 

- 

7. บันทึกและ อธิบายผลการสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง 
มีแผนภาพประกอบค าอธิบาย 

- 

8. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดง
กระบวน การ และผลของงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

- 

ป.4 1. ต้ังค าถามเก่ียวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา 
ตามที่ก าหนดให้และตามความ
สนใจ 

- 

2. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และ
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 

3. เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้องเหมาะสมใน
การส ารวจตรวจสอบ 

- 

4. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ น าเสนอ - 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ผลสรุปผล 

 5. สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ
ตรวจสอบ ต่อไป 

- 

 6. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้ 
เรียนรู้ 

- 

 7. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ 
ตรวจสอบอย่าง ตรงไปตรงมา 

- 

 8. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวน   การและผลของงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

- 

ป.5 
 
 

1. ต้ังค าถามเก่ียวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา 
ตามที่ก าหนดให้และตามความ
สนใจ 

- 

2. วางแผนการสังเกต เสนอการ
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า 
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 

3. เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมใน
การส ารวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

- 

4. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และ ตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและ
ข้อสรุป 

- 

5. สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ
ตรวจสอบต่อไป 

- 

6. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 

- 

7. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ  
ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการ
อ้างอิง 

- 
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ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. น าเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดย

อธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบาย
แสดงระบวนการและผลของงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

- 

ป.6 1. ต้ังค าถามเก่ียวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา 
ตามที่ก าหนดให้และตามความ
สนใจ 

- 

2. วางแผนการสังเกต เสนอการ
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  
คาดการณ์  สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 

3. เลือกอุปกรณ์ และวิธีการส ารวจ
ตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้
ได้ผลท่ีครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

- 

4. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ น าเสนอผล
และข้อสรุป 

- 

5. สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ    
ตรวจสอบต่อไป 

- 

6. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้ 

- 

7. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ  
ตรวจสอบตามความเป็นจริง มี
เหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง 

- 

8. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงาน
แสดงกระบวนการและผลของงาน
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

- 
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อภิธานศัพท์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ( Scientific  Process ) 
 เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนหลัก คือ      
การต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหา การสร้างสมมติฐานหรือการคาดการณ์ค าตอบ การออกแบบวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การลงข้อสรุป และการสื่อสาร 

การแก้ปัญหา  ( Problem Solving ) 
 เป็นการหาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน  ทั้งปัญหาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตร์โดยตรง และปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เทคนิค วิธีการหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ   

การวิเคราะห์  ( Analyzing ) 
 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลหรือข้อสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 

การสังเกต  ( Observation ) 
 เป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ การดู การดม การฟัง การชิม  
และการสัมผัส 

การสืบค้นข้อมูล  ( Search ) 
 เป็นการหาข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ( Scientific  Inquiry ) 
 เป็นการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เช่น  การส ารวจ  การสังเกต  การวัด  การจ าแนกประเภท  การทดลอง  การสร้างแบบจ าลอง  การ
สืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

การส ารวจ  ( Exploration ) 
 เป็นการหาข้อมูลเก่ียวกับสิ่งต่างๆ  โดยใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น  การสังเกต               
การสัมภาษณ์  การเก็บตัวอย่าง  เพ่ือน ามาวิเคราะห์  จ าแนก  หรือหาความสัมพันธ์ 

การส ารวจตรวจสอบ  ( Scientific  Investigation ) 

 เป็นวิธีการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการรวบรวมข้อมูล ใช้ความคิดที่มีเหตุผลใน
การต้ังสมมติฐาน อธิบายและแปลความหมายข้อมูล การส ารวจตรวจสอบท าได้หลายวิธี เช่น          
การสังเกต การส ารวจ การทดลอง เป็นต้นความเข้าใจ  ( Understanding ) 
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 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ แยกประเภท ยกตัวอย่าง  
เขียนแผนภาพ เลือก ระบุ เลือกใช้เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  

จิตวิทยาศาสตร์  ( Scientific  mind / Scientific  attitudes ) 
 เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิ สัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งม่ัน อดทน  
รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ( Attitudes  Toward  Sciences ) 
 เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ ความชอบ การเห็นความส าคัญและคุณค่า 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 11101  วิทยาศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                   เวลา 100  ชั่วโมง  

*************************************************************************** 

ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความส าคัญของส่ว นต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง และการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่ เสมอชื่อพืช
และสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่ พืชและสัตว์อาศัยอยู่สมบัติที่
สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะภายนอกของหิน
จากลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตดาวท่ีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่มอง
ไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน  การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดง
ล าดับขั้นตอนการท างาน หรือ การแก้ปัญหาโดยใช้ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมสร้างล าดับของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การ
ใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย  

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซ่ึงเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย   โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  จาก
การฝึกแก้ปัญหาต่างๆผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ

ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ ดีต่อการเรียนวิท ยาศาสตร์ และเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รู้จักอยู่อย่างพอเพียง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ว1.1 ป.1/1, ป.1/2   

ว1.2 ป.1/1, ป.1/2   

ว2.1 ป.1/1, ป.1/2  

ว2.3 ป.1/1 

ว3.1 ป.1/1, ป.1/2  

ว3.2 ป.1/1  

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

  

รวมท้ังหมด 15 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 11101   วิทยาศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                       จ านวน    100   ชั่วโมง 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 ตัวเรา 
พืช 
และ

สัตว ์

ว 1.2 ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยาย
ลักษณะและบอกหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยาย
การท าหน้าที่ร่วมกันของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ว 1.2 ป.1/2 ตระหนักถึง
ความส าคัญของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายตนเอง โดยการ

ดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

     มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่ มี
ลักษณะและหน้าที่แตกต่าง
กัน เพ่ือให้เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิต โดยส่ วนต่าง ๆ 
ของร่างกา ยจะท าหน้า ที่
ร่วมกันในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

พืชและสัตว์มีส่วนต่าง ๆ ที่
มี ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห น้ า ที่
แ ต ก ต่ า ง กั น  เ พ่ื อ ใ ห้
เหมาะสมในการด ารงชีวิต
มนุษย์ใช้ ส่วนต่าง  ๆ ของ
ร่างกายในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิ ต 
ดังนั้นมนุษย์จึงควรใช้ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายอย่า ง
ถูกต้อง ปลอดภัย และต้อง
รั กษา ควา มสะอา ดขอ ง
ร่างกายอยู่เสมอ  

20 29 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

2 พืชและ
สัตว์ใน

ท้องถิ่น 

ว 1.1 ป.1/1 ระบุชื่อพืชและ
สัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ว 1.1 ป.1/2บอก
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตของสัตว์ใน

บริเวณที่อาศัยอยู่ 

บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่ น 
เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไ ม้ 
แหล่งน้ า  อาจพบพืชและ
สัตว์ หลา ยชนิ ดอา ศัยอยู่ 
บริเวณที่แตกต่าง กันอา จ
พบพืชและสัตว์แตกต่างกัน 
เพราะสภาพแวดล้อมของ
แ ต่ละบริ เ วณจะมีควา ม
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในแต่ละบริเวณแตกต่างกัน
ไปหา กสภา พแวดล้อมใน
บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัย
อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะ
มีผลต่อการด ารงชีวิตของ

พืชและสัตว์ 

19 27 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

3 การใช้งาน
เทคโนโลยี
เบื้องต้น 

ว 4.2 ป. 1/4 ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ 
 

การใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การ
ใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส 
การเปิด-ปิดอุปกรณ์
เทคโนโลยี อย่างถูกต้อง ท า
ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก สร้าง
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และการเรียนได้ 

การใช้งานโปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรม
กราฟิก และโปรแกรม
น าเสนอเบื้องต้น เช่น การ
เข้าและออกโปรแกรม การ
สร้างไฟล์ การจัดเก็บ การ
เรียกใช้ไฟล์ อย่างถูกต้อง 
ท าให้สามารถใช้งาน
โปรแกรมเหล่านี้เพ่ืออ านวย
ความสะดวก สร้าง
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และการเรียนได้ 

การสร้างและจัดเก็บไฟล์
อย่างเป็นระบบ ท าให้
สามารถเรียกใช้และค้นหา
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 
 

3 4 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

4 การแก้ปัญหา
อย่างเป็น
ข้ันตอน 

ว 4.2 ป. 1/1แก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ 
ว 4.2 ป. 1/2  แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 
 

การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการ
คิดเชิงค านวณการคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา สามารถท าได้โดย
การเขียนบอกเล่า วาดภาพ 
หรือใช้สัญลักษณ์ 

การแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา
สามารถฝึกฝนผ่านเกมเขา
วงกต เกมหาจุดแตกต่างของ
ภาพ และการจัดกระเป๋า
นักเรียนได้ ท าให้สามารถ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ 

 
 

7 10 

รวม 49 70 

สอบกลางปี 1 30 
รวมท้ังส้ิน 50 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

 
5 

 
วัสดุ
และ
การเกิด
เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ว 2.1 ป.1/1 อธิบายสมบัติที่
สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุ
ซ่ึงท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 2.1 ป.1/2 ระบุชนิดของ
วัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได้ 

ว 2.3 ป.1/1บรรยายการเกิด
เสียงและทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

 
วัสดุทีน่ ามาใช้ท าวัตถุที่ เป็น
ของเล่นและของใช้มีหลาย
ชนิด เช่น ผ้า กระดาษ ยาง 
เป็นต้น วัส ดุแต่ละชนิด มี
สมบั ติแตก ต่า ง กัน  เช่ น 
ความแข็ง พ้ืนผิว เป็นต้น 
เราสามารถน าสมบัติของ
วัสดุแต่ละชนิดมาใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 
วัสดุบางอย่างสามารถน ามา
ประกอบกันเพ่ือท าเป็นวัตถุ
ต่าง ๆ ได้ 
เ สี ย ง เ กิ ด จ า ก ก า ร
สั่นสะเทือนของวัตถุ วัตถุที่
ท า ให้ เ กิ ด เ สี ย ง เรี ย กว่ า 
แหล่งก าเนิดเสียง ซ่ึงมีทั้ง
แหล่ งก า เนิ ด เสี ย งตา ม
ธรรมชาติและแหล่งก าเนิด
เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียง
เ ค ลื่ อ น ที่ อ อ ก จ า ก
แห ล่ ง ก า เ นิ ด เ สี ย ง ทุ ก

ทิศทาง 

 

 
20 

 
29 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

6 

 

 

 

หินและ

ท้องฟ้า 

 

 

ว 3.1 ป.1/1ระบุดาวท่ีปรากฏ
บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน 
และกลางคืนจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
ว 3.1 ป.1/2อธิบายสาเหตุที่
มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ ใน
เวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ว 3.2 ป.1/1อธิบายลักษณะ
ภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตได้ 
  

 

บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ และดาว ซ่ึงใน
เวลากลางวันจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์และอาจ
มองเห็นดวงจันทร์บางเวลา
ในบางวัน แต่ไม่สามารถ
มองเห็นดาวได้ 

ในเวลากลางวันไม่
สามารถมองเห็นดาว
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่าง
กว่าจึงกลบแสงของดาว  
ส่วนในเวลากลางคืนจะ
มองเห็นดาวและมองเห็น
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน หินที่
ภายนอกเฉพาะตัวท่ีสังเกต
ได้ เช่น สี ลวดลาย ความ
แข็ง เป็นต้น    อยู่ใน
ธรรมชาติมีลักษณะ  

 

19 27 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

      

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

7 การ
เขียน
โปร    
แกรม
เบื้อง   
ต้น 

ว 4.2 ป. 1/3 เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ 

การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
สั่งให้ตัวละครย้ายต าแหน่ง 
ย่อขยายขนาด หรือเปลี่ยน
รูปร่างท าให้เข้าใจระบบ 

การท างานของคอมพิวเตอร์
และการเขียนโปรแกรม  การ
เขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรค าสั่ง
และใช้สื่อในเว็บไซต์ ท าให้
เข้าใจระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม 
การวิเคราะห์ปัญหา และการ
วางแผนแก้ปัญหา สามารถ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่าง
เป็นขั้นตอน และเป็นระบบ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้ 
การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 10 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

8 การใช้
เทคโน 

โลยีสาร
สน 

เทศ
อย่าง
ปลอด 

ภัย 

ว 4.2 ป. 1/5 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 
 
 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น การไม่เปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้น
ผู้ปกครองหรือครู การแจ้ง
ผู้ที่เก่ียวข้องเม่ือต้องการ
ความช่วยเหลือในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

การใช้งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมก่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งร่างกาย
และทรัพย์สิน 

3 4 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

รวม 49 70 
สอบปลายปี 1 30 
รวมท้ังส้ิน 50 100 

คะแนนตลอดปี 200 ÷ 2 = 100คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 12101   วิทยาศาสตร์                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                เวลา 100  ชั่วโมง 

*************************************************************************** 

ศึกษาเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจ าเป็นขอ งแสง
และน้ าต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุ และการน าไปใช้
ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ท าวัตถุตามสมบัติของ
วัสดุ การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจ าแนกชนิดของดิน การใช้
ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
การใช้งานซอฟต์แวร์ เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุ ปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จ าแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึกและอธิบายผล
การส ารวจ ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย เขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข โดยใช้บัตรค าสั่งและตรวจหาข้อมูลผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ 
สร้างจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟล์เดอร์ 

เพ่ือให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ด ารงชีวิต ตระหนักถึงความส าคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 



40 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ว1.2ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3     

ว2.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4     

ว1.3ป.2/1 

ว2.3ป.2/1,ป.2/2 

ว3.2ป.2/1,ป.2/2         

ว4.2ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4  

รวมท้ังหมด 16 ตัวชี้วัด              
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 12101  วิทยาศาสตร์                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์          

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                               จ านวน    100   ชั่วโมง 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 สิ่งแวด
ล้อม
รอบตัว

เรา  

ว1.3ป.2/1 เปรียบเทียบ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 

 สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวมีทั้ง
ที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต
ต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต 
ขับถ่าย เคลื่อนไหว 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ
สืบพันธุ์ได้ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วน
สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี
ลักษณะดังกล่าว 

6 8 

2 เรียนรู้

ชีวิตพืช 

ว1.2ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการ
แสงและน้ า เพ่ือการ
เจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว2.1ป.2/2 ตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและ
แสงเพ่ือการเจริญเติบโต โดย
ดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าว
อย่างเหมาะสม 
ว2.1ป.2/3 สร้างแบบจ าลอง
ที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 

 พืชต้องการน้ า แสง เพ่ือ
การเจริญเติบโต 

16 23 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

3 วัสดุใน
ชีวิตประ
จ าวัน 

ว2.1ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติ
การดูดซับน้ าของวัสดุโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุ
การน าสมบัติการดูดซับน้ าของ
วัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท า

วัตถุในชีวิตประจ าวัน 

ว2.1ป.2/2  อธิบายสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุท่ีเกิดจากการ

น าวัสดุมาผสมกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  

ว2.1ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติ
ท่ีสังเกตได้ของวัสดุ เพ่ือน ามา
ท าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์และอธิบายการน า
วัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว2.1ป.2/4 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของวัสดุท่ีใช้แล้ว

กลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุ

ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 

 

 

 

 

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติ
การดูดซับน้ าแตกต่างกัน
จึงน าไปท าวัตถุเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
เช่น ใช้ผ้าท่ีดูดซับน้ าได้
มากท าผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติกซ่ึงไม่ดูดซับน้ าท า
ร่ม 

 วัสดุบางอย่างสามารถ
น ามาผสมกันซ่ึงท าให้ได้
สมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ เช่น แป้งผสม
น้ าตาลและกะทิ ใช้ท า
ขนมไทย ปูนปลาสเตอร์
ผสมเย่ือกระดาษใช้ท า
กระปุกออมสิน ปูนผสม
หิน ทราย และน้ าใช้ท า
คอนกรีต 

 การน าวัสดุมาท าเป็น
วัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับ
สมบัติของวัสดุ วัสดุท่ีใช้
แล้วอาจน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้
แล้วอาจน ามาท าเป็น
จรวดกระดาษ ดอกไม้

ประดิษฐ์ถุงใส่ของ 

17 25 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

4 

การแก้ 

ปัญหา
อย่าง

เป็นขั้น 

ตอน 

ว4.2ป.2/1 แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างานหรือ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ 

 การแสดงล าดับขั้นตอน
การแก้ปัญหา ท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า วาด
ภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

 ปัญหาอย่างง่าย เช่น 
เกมตัวต่อ 6 -12 ชิ้น 
การแต่งตัวมาโรงเรียน 

5 7 

5 การ
เขียน

โปรแกร
มอย่าง
ง่าย 

ว4.2ป.2/2 เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์

หรือส่ือและตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

 ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครท างานตาม
ต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไข
ให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ก าหนด 

 การตรวจหาข้อผิดพลาด 
ท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือ
หากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามที่ต้องการให้
ตรวจสอบการท างานที
ละค าสั่ง 

 ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการ
เขียนโปรแกรม
,code.org 

5 7 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

   รวม 49 70 

   สอบกลางปี 1 30 
   รวมท้ังสิน 50 100 

6 แสงใน
ชีวิตประ
จ าวัน 

ว2.3ป.2/1 บรรยายแนวการ
เคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสง และอธิบาย
การมองเห็นวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์                    
ว2.3ป.2/2 ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้ของการมองเห็น
โดยเสนอแนะแนวทางการ
ป้องกันอันตรายจากการมอง
วัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสง
สว่างไม่เหมาะสม 

 แสงเคล่ือนท่ีจาก
แหล่งก าเนิดทุกทิศทาง
เป็นแนวเส้นตรง เมื่อมี
แสงจากวัตถุมาเข้าตา
จะท าให้มองเห็นวัตถุน้ัน 
การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดแสง 

 แสงจากวัตถุน้ันจะเข้าสู่
ตาโดยตรง ส่วนการ
มองเห็นวัตถุท่ีไม่ใช่
แหล่งก าเนิดแสง ต้องมี
แสงจากแหล่งก าเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสง
ท่ีสว่างมากๆเข้าสู่ตา
อาจเกิดอันตรายต่อตา
ได้ จึงต้องหลีกเล่ียงการ
มองหรือใช้แผ่นกรอง
แสงท่ีมีคุณภาพเมื่อ
จ าเป็น และต้องจัด
ความสว่างให้เหมาะสม
กับการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น การอ่านหนังสือ 
การดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
แท็บเลต 

16 24 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

7 ดินใน
ท้องถ่ิน

เรา 

ว3.2ป.2/1 ระบุส่วนประกอบ
ของดินและจ าแนกชนิดของ
ดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเป็นเกณฑ์          
ว3.2ป.2/2  อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

ดินประกอบด้วยเศษหิน ซาก
พืช ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดิน 
มีอากาศและน้ าแทรกอยู่ตาม
ช่องว่างในเนื้อดิน ดินจ าแนก
เป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดิน
ทราย ตามลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวของดินซ่ึงมีผลต่อการ
อุ้มน้ าที่แตกต่างกัน 
ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกันตามลักษณะและ
สมบัติของดิน 

22 31 

8 การใช้
เทคโน
โลยี
เบ้ือง 
ต้น 

ว4.2ป.2/3 ใช้เทคโนโลยีการ
สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
เช่น การเข้าและออกจาก
โปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ การ
แก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมน าเสนอ 

 การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ 
เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์ 
และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ
จะท าให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

6 8 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

9 การใช้
เทคโน
โลยี
อย่าง
ปลอด
ภัย 

ว4.2ป.2/4  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว 
อันตรายจากการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอ่ืน
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู 
แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือต้องการ
ความช่วยเหลือเก่ียวกับการ
ใช้งาน                      
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น 
ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท า
ความสะอาดใช้อุปกรณ์
อย่างถูกวิธี 

5 7 

รวม 49 70 
สอบปลายปี 1 30 
รวมท้ังส้ิน 50 100 

คะแนนตลอดปี 200 ÷ 2 = 100 คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 13101      วิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                 เวลา 80  ชั่วโมง  

******************************************************************* 
ศึกษาให้เกิดองค์ความรู้อภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญ

พันธุ์ไปแล้ว และสิ่งมีชีวิตที่ด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ  ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ ส่วนประกอบของอากาศ 
และความส าคัญของอากาศ เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก อธิบายลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์ของวัตถุแต่ละชนิด บอก
แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้าและเสนอวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย ส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   ในท้องถิ่น สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหล่งน้ าในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้ 
ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัตถุเม่ือถูกแรงกระท าหรือท าให้ร้อนขึ้น หรือท าให้เย็นลง 
ผลของการออกแรงที่กระท าต่อวัตถุ การตกของวัตถุสู่พ้ืนโลก แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ   การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการก าหนดทิศ  
 โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การต้ังค าถาม วางแผน สังเกต เสนอวิธี
ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า บันทึกผล จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น อธิบายผล
โดยมีแผนภาพและน าเสนอผลงานด้วยวาจา  

เพ่ือให้มีคุณลักษณะเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งม่ันในการ
ท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตใจสารธารณะ รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

รหัสตัวชี้วัด   

 
ว1.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3, ป.3/4 
ว2.1 ป.3/1 
ว2.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ว3.1 ป.3/1,ป.3/2 
ว3.2 ป.3/1,ป.3/2 
ว4.1 ป.3/1,ว4.1 ป.3/2 
ว5.1 ป.3/1, ป.3/2 
ว6.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ว7.1 ป.3/1 
ว8.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7,ป.3/8 
 
รวมท้ังหมด 28 ตัวชี้วัด     
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 13101  วิทยาศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                      จ านวน    80   ชั่วโมง  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ส่ิงมี 
ชีวิต

กับกระ 
บวน
การ
ด ารง 
ชีวิต  

ว1.2ป.3/1  อภิปรายลักษณะ
ต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตใกล้ตัว    
ว1.2ป.3/2 เปรียบเทียบและ
ระบุลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของ
พ่อแม่กับลูก                     
ว1.2ป.3/3 อธิบายลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก
ว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมและ น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์                  
ว1.2ป.3/4 สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดท่ีสูญพันธ์ไปแล้วและท่ี
ด ารงพันธ์ุมาจนถึงปัจจุบัน     
ว8.1ป.3/1 ต้ังค าถามเก่ียวกับ
เรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ             
ว8.1ป.3/2  วางแผนการ
สังเกตเสนอวิธีส ารวจ
ตรวจสอบศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเองของกลุ่ม

และของครู 

 

 ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน  
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะมี
ลักษณะภายนอกท่ี
ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อ
แม่ของส่ิงมีชีวิตชนิดน้ัน  
ลักษณะภายนอกท่ี
คล้ายคลึงกันของพ่อแม่
กับลูกเป็นการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  
มนุษย์น าความรู้ท่ีได้
เก่ียวกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสายพันธ์ุของพืช
และสัตว์  ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่
สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพ แวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้ก็จะ
สูญพันธ์ุไปในท่ีสุด 
ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพ 
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปได้จะสามารถอยู่รอด
และด ารงพันธ์ุต่อไป   

9 16 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 ชีวิต
กับ

ส่ิงแวด
ล้อม  

ว2.1ป.3/1 ส ารวจส่ิงแวดล้อม
ในท้องถ่ินของตนและอธิบาย
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม   
ว2.2ป.3/1 ส ารวจทรัพยากร 
ธรรมชาติและอภิปรายการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  
ว2.2ป.3/2 ระบุการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
ว2.2ป.3/3  อภิปรายและ
น าเสนอการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ  
ว8.1ป.3/3   เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การส ารวจ ตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูล  

 ว8.1ป.3/4 จัดกลุ่มข้อมูล
เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาด การณ์
ไว้และน าเสนอผล 

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง   
ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรามี
ท้ังส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต  ส่ิงมีชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมท้ังกับ
ส่ิงมีชีวิตด้วยกันและกับ
ส่ิงไม่มีชีวิต            
ดิน หิน น้ า อากาศ ป่า
ไม้  สัตว์ป่า และแร่
จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคัญ มนุษย์ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต มนุษย์
ต้องน า
ทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้ อย่างมากมายจึง
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่น 
มนุษย์ช่วยกันดูแลและ
รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างประหยัด
และคุ้มค่าเพ่ือให้มีการ
ใช้ได้นานและยั่งยืน   

10 18 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

3 สาร
และ
สมบัติ
ของ

สาร  

ว3.1ป.3/1 จ าแนกชนิดและ
สมบัติของวัสดุที่เป็นส่วน 
ประกอบของของเล่นของใช้ 
ว3.1ป.3/2 อธิบายการใช้
ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด   
ว3.2ป.3/1 ทดลองและ
อธิบาย,ของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับวัสดุเม่ือถูกแรง
กระท าหรือท าให้ร้อนขึ้นหรือ
ท าให้เย็นลง                    
ว3.2ป.3/2 อภิปราย
ประโยชน์และอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ          
ว8.1ป.3/5 ต้ังค าถามใหม่จาก
ผลการส ารวจตรวจสอบ      
ว8.1ป.3/6 แสดงความ
คิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มน าไปสู่การสร้างความรู้   

 

ของเล่น  ของใช้อาจมี
ส่วนประกอบหลายส่วน  
และอาจท าจากวัสดุหลาย
ชนิดซ่ึงมีสมบัติแตกต่างกัน 
วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติ
แตกต่างกันจึงใช้ประโยชน์
ได้ต่างกันเม่ือมีแรงกระท า 
เช่น การบีบ บิด ทุบ ดัด 
ดึงตลอดจนการท าให้ร้อน
ขึ้นหรือท าให้เย็นลง จะท า
ให้วัสดุเกิดการเปลี่ยน 
แปลงรูปร่างลักษณะหรือ
สมบัติแตกต่างไปจากเดิม  
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
อาจน ามาใช้ประโยชน์หรือ
อาจท าให้เกิดอันตรายได้ 

10 18 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

4 แรง
และ
การ
เคลื่อน

ที่  

ว4.1ป.3/1 ทดลองและ
อธิบายผลของการออกแรงที่
กระท าต่อวัตถุ   
ว4.1ป.3/2 ทดลองการตก
ของวัสดุ สู่พ้ืนโลก และ
อธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ   
ว8.1ป.3/7 บันทึกและอธิบาย
ผลการสังเกตส ารวจ
ตรวจสอบความเป็นจริงมี
แผนภาพประกอบค าอธิบาย   
ว8.1ป.3/8 น าเสนอจัดแสดง 
ผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา
และเขียนแสดงกระบวนการ
และผลของงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

 การออกแรงกระท าต่อ
วัตถุแล้วท าให้วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
โดยวัตถุที่หยุดนิ่งจะ
เคลื่อนที่และวัตถุที่ก าลัง
เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลง  
หรือหยุดเคลื่อนที่หรือ
เปลี่ยนทิศทาง 

 วัตถุตกสู่พ้ืนโลกเสมอ  
เนื่องจากแรงโน้มถ่วง
หรือแรงดึงดูดของโลก
กระท าต่อวัตถุ และแรงนี้
คือน้ าหนักของวัตถุ  

10 18 

สอบกลางปี 1 30 
รวม 40 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

5 พลัง  

งาน  

ว5.1ป.3/1  บอกแหล่ง
พลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิต
ไฟฟ้า   
ว5.1ป.3/2 อธิบายความ 
ส าคัญของพลังงานไฟฟ้าและ
เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย  
ว8.1ป.3/3  ใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ส ารวจ ตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูล  
ว8.1ป.3/4 จัดกลุ่มข้อมูล
เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาด 
การณ์ไว้และน าเสนอผล   

 การผลิตไฟฟ้าใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติซ่ึงบางแหล่ง
เป็นแหล่งพลังงานที่มี
จ ากัด เช่น น้ ามัน แก๊ส
ธรรมชาติบางแหล่งเป็น 
แหล่งพลังงานที่หมุน 
เวียน เช่น น้ า ลม 

 พลังงานไฟฟ้ามี
ความส าคัญต่อชีวิต 
ประจ าวัน เช่น เป็น
แหล่ง ก าเนิดแสงสว่าง 
จึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด  เช่น ปิดไฟ
เม่ือไม่ใช้งาน   

 รวมทั้งใช้ไฟฟ้าอย่าง 
ปลอดภัย เช่น เลือกใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี
มาตรฐาน     

9 16 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

6 กระ 
บวน
การ

เปล่ียน
แปลง
ของ
โลก  

ว6.1ป.3/1  ส ารวจและอธิบาย
สมบัติทางกายภาพของน้ าจาก
แหล่งน้ าในท้องถ่ินและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์          
ว6.1ป.3/2 สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายส่วนประกอบของ
อากาศและความส าคัญของ
อากาศ                            
ว6.1ป.3/3 ทดลอง อธิบายการ
เคล่ือนท่ีของอากาศท่ีมี ผลจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ    
ว8.1ป.3/6 แสดงความคิด เห็น
และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
น าไปสู่การสร้างความรู้   

 

น้ าพบทั้งที่เป็นของเหลว  
ของแข็ง  และแก๊ส น้ า
ละลายสารบางอย่างได้ น้ า
เปลี่ยน แปลงรูปร่างตาม
ภาชนะที่บรรจุ และรักษา
ระดับในแนวราบ  คุณภาพ
ของน้ าพิจารณาจากสี  กลิ่น  
ความโปร่งใสของน้ า            
น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต  
ทั้งในการบริโภค  อุปโภค  
จึงต้องใช้อย่างประหยัด
อากาศ  ประกอบด้วย  แก๊ส
ไนโตเจน  แก๊สออกซิเจน  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และแก๊สอื่นๆรวมทั้งไอน้ า
และฝุ่นละออง  อากาศมี
ความ ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ต้องใช้อากาศในการหายใจ  
และอากาศยังมีประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย          
อากาศจะเคลื่อนที่จาก
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไปยัง
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
โดยอากาศที่เคลื่อนที่ใน
แนวราบท าให้เกิดลม   

10 18 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 ดารา
ศาสตร์
และ

อวกาศ 

ว7.1ป.3/1 สังเกตและอธิบาย
การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์  
ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน -

กลางคืนและการก าหนดทิศ 

 โลกหมุนรอบตัวเองท าให้
เกิดปรากฎการณ์ต่อไปนี้    

10 18 

  ว8.1ป.3/7 บันทึกและอธิบาย
ผลการสังเกตส ารวจตรวจสอบ 
ความเป็นจริงมีแผนภาพ
ประกอบค าอธิบาย   

ว8.1ป.3/8 น าเสนอจัด
แสดงผลงานโดยอธิบายด้วย
วาจาและเขียนแสดงกระบวน 
การและผลของงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ   

 เกิดกลางวันและ     
กลางคืนโดยด้านที่หัน     
รับแสงอาทิตย์เป็นเวลา     
กลางวันและด้านตรง     
ข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ 
เป็นเวลากลางคืน 

 ก าหนดทิศโดยสังเกตจาก
การขึ้นและการตกของ
ดวงอาทิตย์ให้ด้านที่เห็น
ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นทิศ
ตะวันออก และด้านที่
เห็นดวงอาทิตย์ตกเป็น
ทิศตะวันตก เม่ือใช้ทิศ
ตะวันออกเป็นหลัก  โดย
ให้ด้านขวามือยู่ทางทิศ
ตะวันออก ด้านซ้ายมือ
อยู่ทางทิศตะวันตก 
ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ
และด้านหลังจะเป็นทิศ
ใต้  
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หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

8 ธรรม 
ชาติ
ของ
วิทยา 
ศาสตร์
และ

เทคโน
โลยี 

ว8.1ป.3/1 ต้ังค าถามเก่ียวกับ
เรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนด 

ให้และตามความสนใจ  

ว8.1ป.3/2 วางแผนการสังเกต
เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิดของ
ตนเองของกลุ่มและคาดการณ์
ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ                         
ว8.1ป.3/3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ส ารวจ ตรวจสอบและบันทึก

ข้อมูล 

 

 กระบวนการทางวิทยา 
ศาสตร์ใช้ในการสืบเสาะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหา 
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ    

10 18 

สอบปลายปี 1 30 

รวม 40 100 
รวมตลอดปี 80 200 

                                                                       คะแนนตลอดปี     200÷2= 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                           เวลา 120 ชั่วโมง    
*************************************************************************** 
 ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช  การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต  การจ าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  การจ าแนกสั ตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  การใช้เครื่องชั่งสปริง
วัดน้ าหนักของวัตถุ  มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ  การจ าแนกวัตถุ
เป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งใส  และวัตถุทึบแสง  สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง  สภาพ
ยืดหยุ่น  การน าความร้อน  และการน าไฟฟ้าของวัตถุ  การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สมบัติของสสารทั้ง  3  สถานะ  จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล  การต้องการที่อยู่  
รูปร่างและปริมาตรของสสาร  รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพ่ือวัดผลและปริมาตรของสสารทั้ง  3  สถานะ  
แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  สร้างแบบจ าลองแสดง
องค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ จากแบบจ าลอง  การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา  การอธิบายการท างานหรือคาดการณ์
ผลลัพธ์  การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือ การออกแบบอัลกอริทึม  การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logoการใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้   การใช้
ค าค้นที่ตรงประเด็น  กระชับ  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การ
ประมวลผลอย่างง่าย  วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้  การประเมินทางเลือก  การ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
 โดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้เน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกับ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-base Learning)  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่าน
กระบวนการคิด  การปฏิบัติอย่างมีระบบ  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการต้ังค าถาม  ก าหนดปัญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรู้
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ตามที่ก าหนดหรือตามความสนใจ  คาดคะเนค าตอบหลายทาง  สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถาม 
วางแผน ส ารวจ ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและและคุณภาพ  ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความ
น่าเชื่อถือ  ตัดสินใจเลือกข้อมูล  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  น าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต  สามารถพัฒนากระบวนการคิด  
จินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การตัดสินใจและทักษะการสื่อสาร  โดยการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

รหัสตัวชี้วัด 

ว1.2ป.4/1 
ว1.3ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ว2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ว2.2ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ว2.3ป.4/1 
ว3.1 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 
ว4.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
 
รวมท้ังหมด  21   ตัวชี้วัด    
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร์     กลุ่ มสาร ะ ก า รเ รี ย นรู้ วิ ท ย าศาสตร์        
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4                                           เวลา 120ช่ัวโมง        สัดส่วนคะแนน70: 30 

หน่วยท่ี ชื่อหน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 ความ
หลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิต 

ว1.2ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของ
ราก ล าต้น ใบและดอกของพืช
ดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                     
ว1.3ป.4/1 จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้ความเหมือนและความ
แตกต่างของลักษณะของ
สิง่มีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช สัตว์  
และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์                               
ว1.3ป.4/2จ าแนกพืชออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้
การมีดอกเป็นเกณฑ์  โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้                     
ว1.3ป.4/3จ าแนกสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง  โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์  โดย
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                      
ว1.3ป.4/4บรรยาย
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก 
และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวติในแต่ละ
กลุ่ม 

พืชดอกมีส่วนต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ 
ราก ล าต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด  
ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่าน้ีจะท าหน้าที่
ต่างกันไปสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด  
โดยแต่ละชนิดจะมีลักษณะส าคัญ
บางอย่างเหมือนกันหรือแตกต่าง
กันไป  ซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม
พืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์                                     
ในการจ าแนกพืชสามารถใช้
ลักษณะการมีดอกของพืชเป็น
เกณฑ์  และในการจ าแนกสัตว์
สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ได้  ซึ่งสัตว์มีกระดูกสัน
หลังมี  5  กลุ่ม  และสัตว์มีกระดูก
สันหลังแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้ 

27 32 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วยท่ี ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 แรงโน้มถ่วง
ของโลกและ
ตัวกลางของ

แสง 

ว2.2ป.4/1  ระบุผลของแรง
โน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์                      
ว2.2ป.4/2  ใช้เครื่องช่ังสปริง
ในการวัดน้ าหนักของวัตถุ      
ว2.2ป.4/3  บรรยายมวลของ
วัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์           
ว2.3ป.4/1จ าแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่ง
แสงและวัตถุทึบแสง  โดยใช้
ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ผ่านวัตถุน้ันเป็นเกณฑ์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

     แรงโน้มถ่วงของโลกเป็น
แรงดึงดูดท่ีโลกกระท าต่อมวล
ของวัตถุทุกชนิดท่ีอยู่บนโลก
และท่ีอยู่ใกล้โลก  ซ่ึงมีทิศ
ทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก  ท า
ให้วัตถุมีน้ าหนักและตกลงสู่พ้ืน
โลก  ซ่ึงสามารถวัดน้ าหนักของ
วัตถุได้โดยใช้เครื่องชั่งสปริง 
     มวลของวัตถุมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ  วัตถุท่ีมีมวลมากจะ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีได้ยาก
กว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อย 
     เมื่อมองส่ิงต่างๆ โดยมีวัตถุ
ต่างชนิดมาก้ันแสง  จะท าให้
มองเห็นส่ิงน้ันๆชัดเจนแตกต่าง
กันไป  จึงจ าแนกวัตถุท่ีก้ันแสง
ได้เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง
โปร่งแสงและวัตถุทึบแสง 

13 15 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ขั้นตอน
วิธีการในการ

แก้ปัญหา 

ว4.2 ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
อย่างง่าย 

     ขั้นตอนวิธีหรือ
อัลกอริทึม คือกระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีมีล าดับและ
ชัดเจน  สามารถคาดคะเน
ผลลัพธ์ได้ 
     การอธิบายอัลกอริทึม
แบ่งได้เป็นการแสดง
อัลกอริทึมด้วยข้อความ  
การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัส
จ าลอง และการแสดง
อัลกอริทึมด้วยผังงาน 

4 5 



62 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

4 
การเขียน
โปรแกรม

อย่างง่ายด้วย 
Scratch 

ว4.2 ป.4/2  ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 

     โปรแกรม Scratch  
สามารถน ามาใช้พัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น 
การสร้างนิทาน การสร้างเกม 
เป็นต้น 
     การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน  เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตามความต้องการ  
หากมีข้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบการท างานทีละ
ค าสั่ง  เม่ือพลจุดที่ท าให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
     ตัวอย่างโปรแกรมที่มี
เรื่องราว เช่น นิทานที่มีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้การ์ตูนสั้น เล่า
กิจวัตรประจ าวัน
ภาพเคลื่อนไหว 
 

15 18 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   

การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด
จากโปรแกรมของผู้อ่ืนจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหา
สาเหตุของปัญหาได้ดีย่ิงขึ้น 

  

รวม 59 70 

สอบกลางปี 1 30 
รวมท้ังส้ิน 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

5 วัสดุและสสาร ว2.1 ป.4/1  เปรียบ 
เทียบสมบัติทางกายภาพด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นความร้อน และการน าไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการทดลอง  
และระบุการน าสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
น าความร้อน และการน า
ไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผ่าน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
ว2.1 ป.4/2  แลกเปล่ียน
ความคิดกับผู้อ่ืนโดยการ
อภิปรายเก่ียวกับสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุอย่างมี
เหตุผลจากการทดลอง 
ว2.1 ป.4/3  เปรียบเทียบ 
สสารท้ัง 3 สถานะ จากข้อมูล
ท่ีได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการท่ีอยู่ รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร 
ว2.1 ป.4/4  ใช้เครื่องมือเพ่ือ
วัดมวลและปริมาตรของสสาร
ท้ัง 3 สถานะ 

สมบัติต่างๆ ของวัสดุท่ีเรา
สามารถสังเกตและทดสอบ
ได้ เช่น ความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การน าความร้อน 
การน าไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึง
สามารถน าวัสดุท่ีมีสมบัติใน
ด้านต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้
ต่างกัน                      
สสารในชีวิตประจ าวันมี
หลายชนิด  แต่ละชนิดอาจ
อยู่ในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊สซ่ึงสสาร
แต่ละสถานะอาจมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกันหรือ
ต่างกัน  สามารถสังเกตได้
จากการต้องการท่ีอยู่ รูปร่าง 
การใช้เครื่องมือในการวัด
มวลและปริมาตร 

 

28 33 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

6 ระบบสุริยะ
และการ

ปรากฏของ

ดวงจันทร์ 

ว3.1 ป.4/1 อธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์  โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
ว 3.1 ป . 4/2 ส ร้ า ง
แบบจ าลองที่อธิ บายแบบ
รูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ 
ว3.1ป.4/3  สร้างแบบ 
จ าลองแสดงองค์ประกอบ
ของระบบสุริยะและอธิบาย
เปรียบเทียบคาบการโคจร
ของดาวเคราะห์ ต่างๆ จาก
แบบจ าลอง 

     ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
พร้อมกับหมุนรอบตัวเอง  
ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง
จะท าให้เราเห็นดวงจันทร์
ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก
และตกทางทิศตะวันตก  ซ่ึง
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ าๆ 
     ดวงจันทร์เป็นทรงกลม  
แต่รูปร่างของดวงจันทร์ที่
ปรากฏในแต่ละวันจะแตกต่าง
กัน  ดวงจันทร์จะมีรูปร่าง
ปรากฏเป็นเสี้ยว  โดยจะมี
ขนาดเพ่ิมขึ้นในแต่ละวันจน
เต็มดวง  และมีขนาดลดลงจน
มองไม่เห็นดวงจันทร์จากนั้น
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนสว่าง
เต็มดวงอีกครั้ง  และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบ
รูปซ้ าๆ ทุกเดือน 
ระบบสุริยะนั้นเป็นระบบที่มี
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ
มีดาวบริวารโคจรอยู่โดยรอบ  
ประกอบด้วยดาวเคราะห์ ดาว
เคราะห์แคระ ดาวเคราะห์
น้อย ดาวหางและวัตถุขนาด
เล็กอ่ืนๆ โคจรอยู่รอบดวง
อาทิตย์ 

12 14 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวง
อาทิตย์แต่ละดวงจะมีขนาด
ของดาว ระยะห่างจากดวง
อาทิตย์ และคา บการ โคจ ร

รอบดวงอาทิตย์แตกต่างกันไป 

  

7 การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 

ว4.2 ป.4/3  ใช้อินเตอร์เน็ต
ค้นหาความรู้และประเมิน

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

     อินเตอร์เน็ต คือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน
จ านวนมากและครอบคลุมไป
ทั่วโลก                        
การค้นหาข้อมูลความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต  ควรใช้ค าค้นที่
ตรงประเด็น กระชับ  จะท า
ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีรวดเร็วและตรง
ตามความต้องการ           
การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล เช่น พิจารณา
ประเภทของเว็บไซต์ 
(หน่วยงานราชการ ส านักข่าว 
องค์กร) ผู้เขียน  วันที่เผยแพร่

ข้อมูล  การอ้างอิง 

เม่ือได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บ
ไชต์ต่างๆ จะต้องน าเนื้อหามา
พิจารณา เปรียบเทียบ แล้ว
เลือกข้อมูลที่มีความ

สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

8 10 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   

กา รท า ร า ย งา นหรื อกา ร
น า เสนอ ข้ อ มูลจ ะต้องน า
ข้อมูลมาเรียบเรียง สรุปเป็น
ภาษาของตนเอง  ที่เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
น าเสนอ 

  

8 การน าเสนอ
ข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์ 

ว4.2 ป.4/4  รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

การรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ
จากแหล่งต่างๆ ท าได้โดย
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการ  
เตรียมอุปกรณ์ในการจด
บันทึก 
การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ การหาผลรวม 
การวิเคราะห์ผล การสร้าง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และการ
ประเมินทางเลือก 
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมต่างๆเช่น
ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 
การใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ท างาน เช่น ใช้พิมพ์เอกสาร 
ใช้ค านวณ ใช้สร้างกราฟ ใช้
ออกแบบ และน าเสนองาน 
 

9 11 
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หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 การใช้
เทคโนโลยี

อย่างปลอดภัย 

ว4.2 ป.4/5  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  แจ้ง
ผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

     ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภั ย  เข้าใจสิ ทธิ และ
หน้าที่ของตน  เคารพในสิทธิ
ขอ ง ผู้ อ่ื น  เ ช่ น  ไ ม่ ส ร้ า ง
ข้อความเท็จและส่งให้ผู้อ่ืน ไม่
สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ อ่ืน
โดยการส่งสแปม ไม่เข้าถึ ง
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้า น
ของบุ คคล อ่ืนโดย ไม่ไ ด้ รั บ
อ นุ ญ า ต  ไ ม่ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์/ ชื่อบัญชีของ
ผู้อ่ืน 
     การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
เช่น การออกจากระบบเม่ือ
เลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน 
ไ ม่ บ อ ก เ ล ข ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

2 2 

รวม 59 70 

สอบปลายปี 1 30 
รวมท้ังส้ิน 60 100 

คะแนนตลอดปี 200 ÷ 2 = 100คะแนน 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 15101 วิทยาศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                              เวลา 120 ชั่วโมง    
*************************************************************************** 
 ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต  โซ่อาหารและบทบาท
หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช  สัตว์  และ
มนุษย์  ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน
ที่กระท าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง  การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกัน
และรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ  การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ  ผลของแรงเสียด
ทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่
ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ  การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  การเกิดเสียงสูง  เสียงต่ า  การเกิดเสียง
ดังเสียงค่อย  การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง  และเสนอแนวทางในการหลี กเลี่ยงและ
ลดมลพิษทางเสียง  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน การรวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 
 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา  โดยใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการอธิบายการท างานการแก้ปัญหา การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายหรือ
สร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้เน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  สามารถออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวบรวม ประเมิน น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์   และรู้จักใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน 
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แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม  โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว1.1ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4  
ว1.3 ป.5/1 , ป.5/2 
ว2.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว2.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว2.3 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว3.1 ป.5/1, ป.5/2 
ว3.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว4.2ป.5/1 , ป.5/2, ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
 
รวมท้ังหมด32   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                           เวลา 120ชั่วโมงสัดส่วนคะแนน70: 30 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

- 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษา
เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว วิธีการและขั้นตอน
ที่ใช้เพ่ือตอบปัญหาที่สงสัย 
เรียกว่าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  
   ในการสืบเสาะหาความรู้
อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนควร
ฝึกฝน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิด
ความช านาญ เพ่ือให้ 
สามารถค้นหาค าตอบได้
อย่างถูกต้อง  
   เม่ือท าการศึกษาและ
แสวงหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์แล้วผู้เรียนจะ
เกิดจิตวิทยาศาสตร์ 

3 3 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 

ว1.1ป.5/1บรรยายโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่ 
ว1.1ป.5/2อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่ างสิ่ ง มีชีวิ ต กับสิ่ง มีชี วิ ต  
แล ะ ค วา ม สั มพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
ว1.1ป.5/3เขียนโซ่อาหารและ
ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่
เป็ น ผู้ ผลิ ตและผู้ บ ริ โ ภคใน โ ซ่
อาหาร 
ว1.1ป.5/4ตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต  โดยมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ว1.3ป.5/1อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการ 
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช  
สัตว์และมนุษย์ 
ว1.3ป.5/2แสดงความอยากรู้
อยากเห็นโดยการถามค าถาม
เก่ียวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ของตนเองกับพ่อแม่ 

สิ่ ง มีชี วิ ตทั้ ง พืชและสั ต ว์
ต่างๆ จะมีโครงสร้างและ
ลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละ
แหล่งที่อยู่เพ่ือให้ด ารงชีวิต
และอยู่รอดได้ ซ่ึงในแหล่งที่
อยู่ หนึ่ ง ๆ สิ่ ง มี ชี วิ ตจ ะ มี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและ 
กันและสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต 
เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ด ารงชีวิต 
สิ่ง มีชี วิ ตทั้ ง พืช  สั ตว์แ ละ
มนุษย์  เ ม่ือ เจ ริญ เ ติบ โ ต
เต็มที่แล้ว จะมีการสืบพันธุ์
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม จ า น ว น แ ล ะ
ด ารงชีวิต โดยลูกที่ เกิดมา
จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ลักษณะทางพันธุกรรมจาก
พ่อแม่จึงท า ให้มีลักษณะที่
ค ล้ า ย กั บ พ่ อ แ ม่ แ ต่ จ ะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

16 19 
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หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

3 แรง 
ในชีวิต 

ประจ าวัน 

ว2.2ป.5/1อธิบายวิธีการหาแรง
ลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีที่
วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว2.2ป.5/2  เขียนแผนภาพแสดงแรง
ที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกัน
และแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ 
ว2.2ป.5/3  ใช้เครื่องชั่งสปริงใน
การวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ว2.2ป.5/4  ระบุผลงานของแรง
เสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
กา ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ งวั ต ถุ จ า ก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว2.2ป.5/5  เขียนแผนภาพแสดง
แรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ 

แรงลัพธ์ คือ ผลรวมของแรง
หลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ
เดียวกันในทิศทางเดียวกัน 
หรือผลต่างของแรงสองแงที่
กระท าต่อวัตถุในทิศทางตรง
ข้ามกัน ส าหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง
แรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์ 
แรงเสียดทาน คือ แรงที่
เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุสองชนิด เพ่ือต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ และมี
ทิศทางตรงข้ามกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ 

10 12 

4 พลังงาน
เสียง 

ว2.3ป.5/1อธิบายการได้ยินเสียง
ผ่าน ตัวกลางจากหลักฐาน เชิ ง
ประจักษ์ 
ว2.3ป.5/2  ระบุตัวแปร  ทดลอง
และอธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ า 
ว2.3ป.5/3  ออกแบบการทดลอง
และอธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย 
ว2.3ป.5/4  วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง 

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของวัตถุที่เป็นแหล่งก าเนิด
เสียงเสียงเคลื่อนที่ได้ทุก
ทิศทางโดยอาศัยตัวกลาง 
ได้แก่ ของแข็งของเหลว และ
อากาศ มาถึงหูของเรา 
เสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง
ต่างๆ จะมีเสียงสูง เสียงต่ า 
หรือมีเสียงดัง เสียงค่อย
แตกต่างกัน หากเสียงมีความ
ดังมากๆ จะก่อให้เกิด 

10 12 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ว2.3ป.5/5  ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้เรื่องระดับเสียง  โดย
เสนอแนะแนวทางในการหลีก 
เลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

อันตรายต่อการได้ยินเสียง
ของเรา 

  

5 เหตุผลเชิง
ตรรกะกับ

การ
แก้ปัญหา 

ว 4.2ป.5/1ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ท างาน การคาดกา รณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย  

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่
เป็นการน ากฎเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
มาใช้ เพ่ือพิจารณาปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหา ท าให้ 
สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ท่ี
จะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้มักจะถูกน ามา
แสดงให้อยู่ในรูปแบบของ
ล าดับขั้นตอนหรือที่เรียกว่า 
อัลกอริทึมเพราะจะช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างง่าย
ได้อย่างมีขั้นตอน 

6 7 

6 การเขียน
โปรแกรม
โดยใช้

เหตุผลเชิง
ตรรกะ 

ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล
เชิ งตร รกะอย่ า งง่ า ยตร วจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

การออกแบบโปรแกรมโดย
การเขียนข้อความ เป็นการ
อธิบายการท างานของ
โปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่
เข้าใจง่าย เพ่ืออธิบายขั้นตอน
การเขียนโปรแกรม ส่วนการ
ออกแบบโปรแกรมด้วยการ
เขียนผังงานเป็นการน า
สัญลักษณ์มาใช้แทนล าดับ
ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม 

10 12 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   จากนั้นน ามาเขียนค าสั่ง
ควบคุมการท างานให้กับตัว
ละครแต่ละตัวท่ีสร้างขึ้นโดย
ใช้ค าสั่งที่เข้าใจง่ายในการสั่ง
ให้ท างาน ส าหรับขั้นตอนใน
การเขียนโปรแกรม
ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา และการเขียน
โปรแกรมและเม่ือเขียน
โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบว่า
ผลลัพธ์เพ่ือหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

  

7 ท าความรู้จัก
กับข้อมูล
สารสนเทศ 
เบื้องต้น 

ว 4.2ป.5/3ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างาน
ร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 
ว4.2ป .5 /4ร วบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสา รสนเทศ 
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ โ ด ย ใ ช้
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ บ ริ ก า ร บ น
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท คือ ข้อมูลตัวอักขระ 
ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข 
ข้อมูลเสียง และข้อมูลอ่ืน ๆ 
การค้นหาข้อมูลเพ่ือท าการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาข้อมูล
ที่ดีที่สุด ซ่ึงข้อมูลที่อยู่รอบตัว
เรามีจ านวนมาก ข้อมูล
บางอย่างสามารถน ามาใช้ได้
ทันที และข้อมูลบางอย่าง
จะต้องน าไปประมวลผลให้
เป็นสารสนเทศก่อนน ามาใช้
งาน เพ่ือให้น าข้อมูลไปใช้ได้      

4 5 



75 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   อย่างสะดวกและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันได้มี
การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วโดย
ใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า Search 
 Engine ในการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ จะต้องมีการประเมิน
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ตรงตามความต้องการ 

  

รวม 59 70 
สอบกลางปี 1 30 

รวมท้ังส้ิน 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

8 การ

เปลี่ยนแปลง 

ว2.1ป5/1อธิบายการเปลี่ยน
สถานะของสสาร เม่ือท าให้
สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว2.1ป5/2อธิบายการละลาย
ของสารในน้ า โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
ว2.1ป5/3วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว2.1ป5/4  วิเคราะห์และระบุ
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้ 

การเปลี่ยนสถานะของสสาร
เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่ไม่ท าให้เกิดสาร
ใหม่ และสามารถท าให้สสาร
นั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดย
เม่ือเพ่ิมความร้อนให้กับสสาร
ถึงระดับหนึ่งจะท าให้สสารที่
เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลว เรียกว่า การ
หลอมเหลว และเม่ือเพ่ิม
ความร้อนต่อไปจนถึงอีก
ระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า การ
กลายเป็นไอ แต่เม่ือลดความ
ร้อนลงถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
เรียกว่า การควบแน่น และถ้า
ลดความร้อนต่อไปอีกจนถึง
ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า 
การแข็งตัวสสารบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว เรียกว่า 
การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น 

13 15 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

   

ของเหลวเรียกว่า การระเหิดกลับ 
การละลาย คือ การที่ใส่สารลงใน
น้ าแล้วสารนั้นผสมรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันกับน้ าได้ทุกส่วน แสดงว่า
สารเกิดการละลาย เรียกสารผสม
ที่ได้ว่าสารละลาย การละลาย
เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เพราะไม่ท าให้เกิดสาร
ใหม่ 
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสาร 
คือ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สาร โดยเม่ือผสมสาร 2 ชนิดขึ้น
ไป แล้วท าให้มีสารใหม่เกิดขึ้น ซ่ึง
มีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเม่ือ
สารชนิดเดียวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้น ซ่ึงสังเกตได้จากมีสีหรือ
กลิ่นต่างจากสารเดิม มีฟองแก๊ส
หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 
เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปลี่ยนกลับเป็น
สารเดิมได้ จัดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เช่น 
การหลอมเหลว 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

   

กลายเป็นไอ การละลาย แต่
สารบางอย่างหากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้
จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผา
ไหม้ การเกิดสนิม 

  

9 แหล่งน้ าและ
ลมฟ้าอากาศ 

ว3.2ป.5/1เปรียบเทียบปริมาณ
น้ า ใน แ ต่ละ แหล่ ง  แล ะร ะ บุ
ปริ มา ณ น้ า ที่ ม นุ ษย์ ส า มา ร ถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
ว3.2ป.5/2ตระหนักถึงคุณค่าของ
น้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ า
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า 
ว3.2ป.5 /3สร้างแบบจ าลองที่
อธิ บา ยกา รหมุนเวี ยนของน้ า
ในวัฏจักรของน้ า 
ว 3 . 2 ป . 5 / 4 เ ป รี ย บ เ ที ย บ
กระบวนกา ร เกิด เมฆ หมอก
น้ า ค้า ง และน้ า ค้ างแข็ ง จา ก
แบบจ าลอง 
ว3 . 2 ป .5 / 5   เป รี ย บ เ ที ย บ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

บนโลกของเรามีทั้งน้ าจืดและ
น้ าเค็ม ซึ่งอยู่ในแหล่งน้ าต่าง 
ๆที่มีทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น 
ทะเล แม่น้ า และแหล่งน้ าใต้
ดิน เช่นน้ าบาดาล น้ าทั้งหมด
ข อ ง โ ล ก แ บ่ ง เป็ น น้ า เ ค็ ม
มากกว่าน้ าจืด ซึ่งน้ าจืดที่ เรา
ส าม ารถ ใ ช้ ไ ด้ มี น้อ ย มาก
ประมาณ 2.5% ถ้าเรียงล าดับ
ปริมาณน้ าจืดจากมากไปน้อย
จะอยู่ที่ธ ารน้ าแข็ งและพื ด
น้ าแข็งน้ าใต้ดิน ชั้นดินเยือก
แข็งคงตัวและน้ าแข็งใต้ดิน 
ทะ เล ส าบ คว ามชื้ น ใ นดิ น 
ความชื้นในบ รรยากาศ บึ ง 
แม่น้ าและน้ าในสิ่งมีชีวิต 
น้ า จื ด ที่ ม นุ ษ ย์ ส า ม า ร ถ
น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
เราจึงควรใช้น้ าอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์น้ า  
วัฏจักรน้ าเป็นการหมุนเวียน
ของน้ าที่มีแบบรูป 

16 19 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

   ซ้ า เ ดิ ม  แ ล ะต่ อ เ นื่ อ ง กั น
ระหว่างน้ าในบรรยากาศ น้ า
ผิวดิน และน้ าใต้ดิน จึงท า ให้
สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้ 
สภาพอากาศรอบๆ ตัวเรา มี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่
ตลอดเวลาโดยมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงของน้ า ใน
รูปแบบต่างๆ จึงท าให้เกิดเมฆ 
หมอก น้ า ค้า ง น้ า ค้ างแข็ ง 
และหยาดน้ า ฟ้า  (หิ มะฝน 
และลูกเห็บ) ได้ 

  

10 ดาวบน
ท้องฟ้า 

ว3.1ป.5/1เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดาวเคราะห์และ
ดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง 
ว3.1ป.5/2  ใช้แผนที่ดาวระบุ
ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้ น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้อง ฟ้าและอธิ บ า ยแบบรู ป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

   ดาวท่ีมองเห็นบนท้องฟ้าใน
อวกาศมีทั้งดาวฤกษ์และดาว
เ ค ร า ะ ห์  ด า ว ฤ ก ษ์ เ ป็ น
แหล่งก า เนิดแสงจึงสามารถ
มองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์
ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่เรา
สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบ
ดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่
ตา ในการมองเห็นกลุ่มดาว
ฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่ม
ดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์
แต่ละดวง 

10 12 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   เรียงกันที่ต าแหน่งคงที่ และมี
เส้นทางการขึ้นและตกตา ม
เส้ นทา ง เ ดิมทุ ก คืน  ซ่ึ งจ ะ
ปร า กฏต า แหน่ ง เดิม ก า ร
สังเกตต าแหน่งการขึ้นและตก
ของดาวฤกษ์และกลุ่ มดา ว
ฤกษ์ สามารถท าได้โดยใช้แผน
ที่ดาว ซ่ึงระบุมุมทิศและมุม
เงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ โดย
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการ
ประมาณค่า ของ มุมเงย เม่ือ
สังเกตดาวในท้องฟ้าได้ 

  

11 ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

ว 4 .2 ป .5/3ใช้ อินเทอร์ เน็ ต
ค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและ
ท างานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 
ว4.2ป.5/4รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูล 
แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ  ต า ม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

   ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท คือ ข้อมูลตัวอักขระ 
ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข 
ข้อมูลเสียง และข้อมูลอ่ืน ๆ 
การค้นหาข้อมูลเพ่ือท าการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาข้อมูล
ที่ดีที่สุด ซ่ึงข้อมูลที่อยู่รอบตัว
เรามีจ านวนมาก ข้อมูล
บางอย่างสามารถน ามาใช้ได้
ทันที และข้อมูลบางอย่าง
จะต้องน าไปประมวลผลให้
เป็นสารสนเทศก่อนน ามาใช้
งาน เพ่ือให้น าข้อมูลไปใช้ได้ 

8 10 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

อย่างสะดวกและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันได้     

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง

) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   มีการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว
โดยใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า 
Search  Engine ในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
จะต้องมีการประเมินความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรง
ตามความต้องการ 

  

12 การใช้
อินเตอร์เน็ต

อย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ ต
ค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและ
ท างานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 
ว 4.2ป.5/4 รวบรวมประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ โ ด ย ใ ช้
ซอฟ ต์แว ร์ ห รื อบ ริ กา รบ น
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวัน 
ว4 .2 ป .5 / 5  ใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศอย่ างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน 
แจ้งผู้ เก่ียวข้องเ ม่ือพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตท าได้
หลากหลายและช่วย
ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ให้มีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้นในด้านการสื่อสาร 
ดังนั้น จึงมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิด เพ่ือให้ผู้อ่ืนเสียหาย
หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดย
มักจะเรียกว่า อาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องมี
แนวทางป้องกันการเกิด
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างมีมารยาท 

12 14 



82 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร แ ล้ ว
อินเทอร์เน็ตยังถูกน ามาใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
กา ร ร วบร วมข้ อ มูล กา ร
ประม วลผล ข้ อ มูล  เ พ่ื อ
พิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ 
และเหมาะสมมากที่สุด 

  

รวม 59 70 
สอบปลายปี 1 30 

รวมท้ังส้ิน 60 100 
คะแนนตลอดปี 200 ÷ 2 = 100คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 16101      วิทยาศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                เวลา 80  ชั่วโมง  
*************************************************************************** 

ศึกษาให้เกิดองค์ความรู้อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์การท างานที่สัมพันธ์กันของ
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของห่วงโซ่อาหารและสายสายใยอาหาร สร้างแบบจ า ลองการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม 
สุริยุปร าคา จันทรุ ปราคา สืบ ค้นข้อ มูลความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชี วิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ทดลองสมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสม
กัน สมบัติของสารเม่ือเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวน าไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน การเกิด
สนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดสารใหม่ และมี
สมบัติเปลี่ยนแปลงไป สารอาหารและความจ าเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหาร ผลของการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรมนุษย์  ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อ่ืนที่
ก าหนดขึ้นเอง ประเภทของหิน ส ารวจประเภทของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของหิน สืบค้นข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละท้องถิ่น ธรณีพิบัติภัยที่ มีผลต่อมนุษย์  และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แนวทาง
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้สารแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
และปลอดภัย    การเปลี่ยนแปลงของสารที่ ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อม ต้ังค าถาม
เก่ียวกับประเด็น เรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้ และตามความสนใจ สร้างค าถาม
ใหม่เพ่ือการส ารวจตรวจสอบต่อไป วางแผนการสังเกตการณ์ เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าและคาดการณ์   สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ และวิธีการส ารวจ
ตรวจสอบที่ถูกต้องและเหมาะสม บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบผล
กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตามความเป็น
จริงมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การต้ังค าถาม วางแผน สังเกต เสนอการ
ส ารวจ ตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์  ศึกษาค้นคว้าบันทึกผล แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สรุปผล 
น าเสนอ จัดแสดงผลงาน และอธิบายผลงานโดยวาจา อย่างมีเหตุผลและมีประจักษ์พยานอ้างอิง  
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

เพ่ือให้มีคุณลักษณะเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสารธารณะ รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ว1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
ว2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3    
ว2.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5  
ว3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5   
ว3.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
ว5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
ว6.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3  
ว7.1 ป.6/1 
ว7.2 ป.6/1 
ว8.1 ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3, ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8 
รวมท้ังหมด 37 ตัวชี้วัด     
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 16101  วิทยาศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                      จ านวน    80   ชั่วโมง 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ร่าง 
กาย
มนุษย์ 

ว1.1ป.6/1  อธิบายการเจริญ 
เติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิด
ถึงวัยผู้ใหญ่ 
ว1.1ป.6/2 อธิบายการท างานที่
สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ และระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
ว1.1ป.6/3  วิเคราะห์ 
สาร อาหารและอภิปรายความ
จ าเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ
สารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย 
ว8.1ป.6/3  เลือกอุปกรณ์ และ
วิธีการส ารวจตรวจสอบที่ถูกต้อง
เหมาะสมให้ได้ผลท่ีครอบคลุม
และเชื่อถือได้ 
ว8.1ป.6/1 ต้ังค าถามเก่ียวกับ
ประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่
ก าหนดให้และตามความสนใจ 

 การเจริญเติบโตของมนุษย์ 
มนุษย์เราจะเจริญเติบโตจาก
วัยทารกแรกเกิดสู่วัยเด็ก 
วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ การ
เจริญ เติบโตของเราอาจไม่
เหมือนกัน ทั้งนี้จะเกิดอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ  เช่น 
กรรมพันธุ์ เพศอายุ  หลัก
โภชนาการ ตลอดจน 
สภาพแวดล้อม 

 ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อย
อาหารให้เป็นสาร อาหาร
ขนาดเล็กลง แล้วถูกดูดซึม
เข้าสู่ระบบหมุน เวียนเลือด 
แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบ
หายใจจะท าให้สารอาหาร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงจน
กลายเป็นพลังงานที่ร่างกาย
น าไป 
ใช้ได้ สารอาหาร ได้แก่  
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน 
แร่ธาตุ วิตามิน และน้ า มี
ความจ าเป็นต่อร่างกาย มนุษย์
มีความ จ าเป็นต้องได้รับสาร 
อาหาร ในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยเพ่ือการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิต                                                                                                     
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง

) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 
 

ชีวิตกับ
สิ่ง 

แวด 
ล้อม  

ว2.1ป.6/1 ส ารวจและอภิปราย 
ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ต่างๆ 
ว2.1ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชวีิตในรูปแบบ
โซ่อาหารและสายใยอาหาร  
ว2.1ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอ้มใน
ท้องถิ่น 
ว2.2ป.6/1  สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต 
ว2.2ป.6/2 วิเคราะห์ผลการเพิ่มขึ้น
ของประชากรมนุษย์ต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ว2.2ป.6/3 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทัง้
โดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ 
ว2.2ป.6/4  อภิปรายแนวทางใน
การดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ว2.2ป.6/5  มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
ว8.1ป.6/2 วางแผนการสังเกต 
เสนอการส ารวจ  ตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะ
พบจาก  

 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมกลุ่มสิ่งมีชวีิตใน
แหล่งที่อยู่ต่างๆมี
ความสัมพันธ์กันและ
ความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยูใ่น
ลักษณะของแหล่งอาหาร 
แหล่งอาศัย  แหล่งสืบพันธุ์ 
และแหล่งเลี้ยงดูลกูอ่อน 
ความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกบั
สิ่งแวดล้อมรูปแบบโซ่อาหาร
และสายใยอาหารท าให้เกิด
การถ่ายทอดพลังงานจาก
ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยูจ่ะมี
โครงสร้างที่เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่น้ัน 
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพ แวดล้อมเพื่อหาอาหาร
และมีชีวิตรอด
ทรัพยากรธรรมชาติ   ต่าง ๆ 
ในแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์ตอ่
การด ารง ชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

 การเพิ่มขึ้นของประชากร
มนุษย์ท าให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติถูกใช้มากขึ้นเป็นผล
ให้สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง
และเปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบตัิ
จากธรรมชาติและการกระท า
ของมนุษย์   

13 24 



87 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง

) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 การส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ป.6/6.  แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ  อธิบาย  ลงความเห็น
และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 

ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
เป็นผลให้พืชและสัตว์ปา่บาง
ชนิดสูญพันธุ์ 

 การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์  เฝ้าระวัง 

ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจน
การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางหน่ึงในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมจัดท า
โครงการเฝ้าระวังรักษา
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  

3 
 

สาร
และ

สมบัติ
ของ
สาร 
(ต่อ) 

ว3.1ป.6/1 ทดลองและอธิบาย
สมบัติของของแข็ง  ของเหลว และ
แก๊ส 
ว3.1ป.6/2 จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดย
ใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่ก าหนดให้ 
ว3.1ป.6/3 ทดลองและอธิบาย
วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน 
โดยการร่อน  การตกตะกอน การ
กรอง  การระเหิด การระเหยแห้ง 
ว3.1ป.6/4 ส ารวจและจ าแนก
ประเภทของสารต่าง ๆ  ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้สมบัติและการ
ใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ 
ว3.1ป.6/5 อภิปรายการเลือกใช้
สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

 สารอาจปรากฏในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สารทั้งสามสถานะมีสมบัติ
บางประการเหมือนกันและ
บางประการต่างกัน 

 การจ าแนกสารอาจ จ าแนก
โดยใช้สถานะ  การน าไฟฟ้า 
การน าความร้อน หรือสมบัติ
อื่นเป็นเกณฑ์ได้ ในการแยก
สารบางชนิดที่ผสมกัน  ต้อง
ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจจะท าได้โดยการร่อน 
การตก ตะกอน การกรอง 
การระเหิด การระเหยแห้ง 
ทั้งน้ีขึ้น อยู่กับสมบัติของสาร
ที่เป็นส่วนผสมในสาร 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 

 ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ว3.2ป.6/1ทดลองและ
อธิบายสมบัติของสารเม่ือ
เกิดการละลายและเปลี่ยน
สถานะ 
ว3.2ป.6/2วิเคราะห์และ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่
ท าให้เกิดสารใหม่และมี
สมบัติเปลี่ยนแปลง 
ว3.2ป.6/3อภิปรายการ
เปลี่ยนแปลงของสารที่
ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม   
ว8.1ป.6/8น าเสนอจัดแสดง 
ผลโดยอธิบายด้วยวาจาหรือ
อธิบายแสดงกระบวนการ 
และผลของงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

ผสมนั้นๆจ าแนกประเภท ของ
สารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้สมบัติและการใช้
ประโยชน์ แบ่งได้เป็นสารท า
ความสะอาจ สารก าจัดแมลง
และศัตรูพืช  ซ่ึงสารแต่ละ
ประเภทมีความเป็นกรด–เบส
แตกต่างกันการใช้สารต่างๆที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ต้องเลือกใช้ให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม        เม่ือสาร
เกิดการเปลี่ยน แปลงเป็น
สารละลายหรือเปลี่ยนสถานะ
สารแต่ละชนิดยังคงแสดงสมบัติ
ของสารเดิม การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยา
เคมีท าให้เกิดสารใหม่เกิดขึ้น
และสมบัติของสารจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการ
เปลี่ยนแปลงของสารทั้งการ
ละลาย การเปลี่ยนสถานะและ
การเกิดสารใหม่ต่างก็มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

  

สอบกลางปี 1 30 

รวม 40 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

4 วงจร 
ไฟฟ้า
น่ารู้   
 

ว5.1ป.6/1 ทดลองและอธิบาย
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
ว5.1ป.6/2 ทดลองและอธิบาย
ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
ว5.1ป.6/3 ทดลองและอธิบาย
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
แบบขนานและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ว5.1ป.6/4 ทดลองและอธิบาย
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ 
อนุกรม  แบบขนาน และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว5.1ป.6/5 ทดลองและอธิบาย
การเกิดสนามแม่เหล็กรอบ 
สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
ว8.1ป.6/4 บันทึกข้อมูลใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
วิเคราะห์และตรวจสอบกับ 
สิ่งที่คาดการณ์ไว้  น าเสนอผล
และข้อสรุป   
 

 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ประกอบด้วยแหล่ง ก าเนิด
ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุที่
กระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็น
ตัวน าไฟฟ้า ถ้ากระแสไฟฟ้า
ผ่านไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้า  
เซลล์ ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อ
เรียงกันโดยขั้วบวกของ
เซลล์ ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับ
ขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็น
แบบอนุกรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ า วัน เช่น การต่อ
เซลล์ ไฟฟ้าในไฟฉาย การ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
จะมีกระแสไฟฟ้าปริมาณ
เดียวกันผ่านหลอดไฟฟ้าแต่
ละหลอด การต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนาน 
กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่าน
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 หินและ
ภัย
พิบัติ
ของหิน   

ว6.1ป.6/1 อธิบาย จ าแนก
ประเภทของหินโดยใช้
ลักษณะของหิน   
ว6.1ป.6/2 ส ารวจและอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงขอวงหิน   
ว6.1ป.6/3 สืบค้นและอธิบาย
ธรณีพิบัติภัยที่มีต่อมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
ว8.1ป.6/5 สร้างค าถามใหม่
เพ่ือการส ารวจตรวจสอบ
ต่อไป 

หินแต่ละชนิดมีลักษณะ
แตกต่างกัน จ าแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตได้เป็น
เกณฑ์ เช่น สี เนื้อหิน 
ความแข็ง ความหนาแน่น 
นักธรณีวิทยา จ าแนกหิน
ตามลักษณะการเกิด ได้ 
3 ประเภท คือ หินอัคนี
หิน ตะกอน และหินแปร 
ลักษณะหิน และสมบัติ
ของหิน ที่แตกต่างกัน
น ามาใช้ให้เหมาะกับงาน
ทั้งในด้านการก่อสร้าง 
ด้านอุตสาหกรรม และ
ด้านอ่ืนๆ 

 การเปลี่ยนแปลงของหิน
ในธรรมชาติโดยการผุพัง
อยู่กับที่ การกร่อนท าให้
หินมีขนาดเล็กลง จนเป็น
ส่วนประกอบของดิน 
มนุษย์ควรเรียนรู้และ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากธรณีพิบัติภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้แก่ 
น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วม 
แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว 
สึนามิ และอ่ืน ๆ 

13 24 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ชื่อ

หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 

 ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

6 มอง
ไกลไป
ในจักร 
วาล  

ว7.1ป.6/1 สร้างแบบจ าลอง
และอธิบายการเกิดฤดูกาล  
ข้างข้น ข้างแรม สุริยุปราคา  
จันทรุปราคา และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์สัมพันธ์กัน         
ว7.2ป.6/1 สืบค้น อภิปราย
ความก้าวหน้าและประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ          
ว8.1ป.6/7 บันทึกและอธิบาย
ผลการส ารวจ  ตรวจสอบตาม
ความเป็นจริง มีเหตุผลและมี
ประจักษ์พยานอ้างอิง 

 

 การท่ีโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ในเวลา 1 ปี ใน
ลักษณะท่ีแกนโลกเอียง
กับแนวต้ังฉากของ
ระนาบ ทางโคจรท าให้
บริเวณ ต่าง ๆ ของโลก
รับพลัง งานจากดวง
อาทิตย์ แตกต่างกันเป็น
ผลให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ 
ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่าง
ในตัวเอง  แสงสว่างท่ี
เห็นเกิดจากแสงดวง
อาทิตย์ตกกระทบดวง
จันทร์แล้ว สะท้อนมายัง
โลก การท่ีดวงจันทร์
โคจรรอบโลกขณะท่ีโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์จึง 

13 22 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 
(ต่อ) 

  เปลี่ยนต าแหน่งไปท าให้
มองเห็นแสงสะท้อนจาก
ดวงจันทร์แตกต่างกัน   
ในแต่ละคืน ซ่ึงเรียกว่า  
ข้างขึ้นข้างแรม การที่โลก 
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
อยู่ในแนวเส้นตรงเดียว 
กัน ท าให้ดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ เรียกว่า เกิด
สุริยุปราคา และเม่ือดวง
จันทร์เคลื่อนที่เข้าอยู่ใน
เงาของโลกเรียกว่า เกิด
จันทรุปราคา ความก้าว 
หน้าของจรวจ  ดาวเทียม  
และยานอวกาศ ความ 
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศได้น ามาใช้ส ารวจ
ข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า ท า
ให้ได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบ
สุริยะทั้งในและนอก
ระบบสุริยะเพ่ิมมากขึ้น
มากมายและยังมี
ประโยชน์ ในการพัฒนา
เทคโนโลยีในด้านการ
ส ารวจทรัพยากรธรรม 
ชาติ การสื่อสาร การ
ส ารวจสภาพอากาศ ด้าน
การแพทย์และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

สอบปลายปี 1 30 

รวม 40 100 
รวมตลอดปี 80 200 

คะแนนตลอดปี     200÷2= 100                            
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
   . ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: 
  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 
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