
๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศกัราช ๒๕๖๓ 
 



๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ค าน า 

  ภายหลังจากกระทรวงศึกษาธิการ  มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั ้นพื ้นฐานมีค  าส ั ่งให้เปลี ่ยนแปลงมาตรฐานการเร ียนร ู ้และตัวช ี ้ว ัด  กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร์   

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ฉบับปรังปรุง ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศเรื่องการบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้สร้างความเข้าใจผ่าน video conference เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  

เพื่อให้ผู้บริการสถานศึกษา  ครูผู้สอน  ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้รับทราบพร้อมกัน และยังสามารถ

ทบทวนซ ้าได ้

  กลุ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จึ งได้ด าเนินการ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยน าสาระการเรียนรู้ที ่ส าคัญของท้องถิ่น เป็นเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  ผสมผสานให้สอดคล้องร้อยรัดกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ทั ้งนี ้ได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   

ได้แก่  ทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

ปัจจุบัน  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) จัดท าโครงสร้าง

หลักสูตร  วิเคราะห์มาตรฐาน  สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ก าหนดค าอธิบายรายวิชา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้  แนวทางการวัดและประเมินผล  ผู้ช านาญตรวจสอบ  แนะน า  ประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้อง  

และเสนอแนะให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  ด าเนินการขับเคลื่อนให้หลักสูตรสู่การปฏิบัติ  

บันทึกผลการใช้  เพื่อน าไปปรับปรุง  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ประเมินและรายงาน 

  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  

ผู้แทนชุมชน ศึกษานิเทศก์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่

เ ป ้ าหมายค ื อ  การพ ัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน ให ้ ม ี ความร ู ้   ความสามารถ   ม ี ท ั กษะกระบวนกา รคิด   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นคนดีมีคุณธรรม  มีจิตวิทยาศาสตร์  เป็นผู้น าที่สง่างามสู่สังคมและด ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

  ส าหรับโรงเรียนใดที่น าเอกสารนี้ไปเป็นแนวทางจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ขอความกรุณาอ้างอิง 

หรือขอบคุณไว้ในเอกสารของท่านด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

  หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  อันจะช่วยให้เอกสารมีความสมบูรณ์  สามารถปฏิบัติตนได้

อย่างแท้จริง  โปรดส่งข้อคิดเห็นมาที่ 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

   ๑๑๑  หมู่ ๑๑ ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

   โทรศัพท์  ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๘ 

   โทรสาร   ๐-๒๕๖๔-๒๗๒๙ 

   website : www.pts.ac.th 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปทุมธานีเขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บนพื้นฐานของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 

๑. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ

ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. น้อมน าแนวพระราชด าร ิและพระบรมราโชบายมาใช ้ในการจ ัดการเร ียนการสอนอย ่างย ั ่ งยืน    

ตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจสร้างความตระหนัก 

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์  

๑. ประชาการวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

๒. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

๔. จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการ ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education)  

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Competencies of learners) หมายถึง คุณลักษณะที่เด็กทุกคนมีและใช้ได้

อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ 

บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิส ัยส่วนตัว ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธ ีการคิด ความรู ้สึก  

และการกระท า ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิด

สมรรถนะส าค ัญ ๕ ประการ ได ้แก่ ความสามารถในการส ื ่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด

ความค ิด ความร ู ้  ความเข ้ า ใจ ความร ู ้ ส ึก  และท ัศนะของตนเอง เพ ื ่ อแลกเปล ี ่ ยนข ้อม ูลข ่ าวสาร  

และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหา

ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร  ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

การค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ และการค ิดเป ็นระบบ เพ ื ่อน  าไปส ู ่การสร ้างองค ์ความร ู ้หร ือสารสนเทศ  

เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที ่เผชิญได้ 

อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์  

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 

และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนิน

ชีว ิตประจ าว ัน การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง การเร ียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง การท างาน แล ะการอยู ่ร ่วมกันในสังคม  

ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม  

การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  

ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด ้านต่างๆ  

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้  

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔  ข้อ  ได้แก่ 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
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๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ที่ตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ) และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น มีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

และเป็นจริงปราศจากความล าเอียง และปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
และปฏิบัติตามค าม่ันสัญญา 

๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทายกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่นไม่ถือเอาสิ่งของ 
หรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรงและไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
๓. มีวินัย 
       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๑  ข้อ  ได้แก่ 

๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิ 
ของผู้อ่ืน  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและรับผิดชอบในการท างาน 
๔ ใฝ่เรียนรู้ 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๓ ข้อ  ได้แก่ 

๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ตั้งใจเรียน   
เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

๔.๒ แสวงหาความรู ้จากแหล่งเร ียนรู ้ต่ างๆ ทั ้งภายในและภายนอกโรงเร ียน  ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
อย่างเหมาะสม  บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อ  เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื ่อได้อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์  ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้   
สรุปเป็นองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ใช้ทรัพย์สิน 
ของตนเอง เช่น  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม  ใช ้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี  ปฏิบัต ิตน 
และตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระท าผิด 
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๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๕.๒ มีภ ูม ิค ุ ้มก ันในตัวที ่ด ี   ปรับตัวเพื ่ออย ู ่ ในส ังคมได ้อย ่างมีความสุข  พฤติกรรมบ่งช ี ้   เช ่น   
วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื ่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  พฤติกรรมบ่งช ี ้   
เช่น  ทุ่มเทท างาน  อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานให้ส าเร็จ และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๗. รักความเป็นไทย 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ข้อ ได้แก่ 

๗.๑ ภาคภูม ิใจในขนบธรรมเน ียม ประเพณี  ศิลปะ  ว ัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที  
  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื ่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  พฤติกรรมบ่งช ี ้  เช ่น   
ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชักชวน  แนะน าให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  พฤติกรรมบ่งชี้ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ 
ให้เหมาะสมในวิถีชีวิตร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัภูมิปัญญาไทยและแนะน ามีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ช่วยพ่อแม่ 
ผ ู ้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ  อาสาท างานให้ผ ู ้อ ื ่นด้วยก าล ังกาย ก าล ังใจ และก าลังสติปัญญา 
โดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 

๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บ่งชี้  เช่น  ดูแลรักษา 
สาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม  
และเข ้าร ่วมกิจกรรมเพื ่อแก้ป ัญหาหรือร ่วมสร ้างสิ ่งท ี ่ด ีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นด้วย 
ความกระตือรือร้น 
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๑๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๙. สุภาพชน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

  ๙.๑ เป็นผู้ที่แต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทอ่อนโยน 

พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบร้อย รู้กาลเทศะ 

  ๙.๒ ผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว ไม่กระท าการใด ๆ อันส่งผลท าให้เสียชื่อเสียงตนเอง ครอบครัว  

และสถานศึกษา ผู้ชายต้องแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติสุภาพสตรี ไม่รังแกหรือเอาเปรียบ 

ผู้ที่อ่อนแอกว่า  

พระบรมราโชบาย 

๑.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

๒.มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  

มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ 

ที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓.มีงานท า มีอาชีพ  

ข้อนี้มีค าขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน  ให้สามารถเลี้ยงตัว

และเลี้ยงครอบครัวได้ 

๔.เป็นพลเมืองดี 

 ข้อนี้มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม

ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน ้าใจ  มีความเอ้ืออาทร  ต้องท างาน

อาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรทีจ่ะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  

  ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

  ๔.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


๑๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

  ๕.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

  ๖.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

  ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

  ๘.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่  

  ๙.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏบิัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ                               

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย

กิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

  ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ

บาปตามหลักของศาสนา  

  ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการพึ่งตนเองต้องมีความพอดี ๕ ประการ       

๑. ความพอดีด้านจิตใจ ต้องเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอื้ออาทร และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม  

๒. ความพอดีด้านสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกลูกัน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รู้จักผนึกก าลัง และมี

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง  

๓. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืนสูงสุด และใช้ทรัพยากรในประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป  

 ๔. ความพอดีด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ และควรพัฒนา

เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง เพ่ือสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง  

 ๕. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ เพ่ือรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่างจริงจัง ดังพระ

ราชด ารัสว่า “. . . ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง. . .”  



๑๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ดัง

พระราชด ารัสที่ว่า “. . . ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ ของตน

เป็นหลักส าคัญ. . .”          

 ๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

ดังอดีต ซึ่งมีพระราชด ารัสเรื่องนี้ว่า  “. . . ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคล

แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ  

หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อ่ืน. ..”     

 ๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้

เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ พระราชด ารัสตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนว่า “. . . การที่ต้องการให้ทุกคน

พยายามที่ จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข 

พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตัวเอง. . .”        

  ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้งนี้ เพราะ

ยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราโชวาทว่า “. . .พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัว ท าลายผู้อื่น พยายามลด พยายามละความชั่วที่

ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษา และเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ข้ึน. . 

.”  ทรงย ้าเน้นว่าค าส าคัญท่ีสุดคือ ค าว่า "พอ"  

ต้องสร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้และเราก็จะพบกับความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

 

ความน า 

 ต ัวช ี ้ ว ัดและสาระการเร ียนรู้ แกนกลางกล ุ ่ มสาระการเร ียนร ู ้ ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี   

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ นี้  ได้ก าหนดสาระ

การเรียนรู ้ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่สาระที ่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระที ่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระ  

ที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  และสาระที่ ๔ เทคโนโลยี  มีสาระเพิ ่มเติม ๔ สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา  

สาระเคมี  สาระฟิสิกส์  สาระโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ซ่ึงองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งในด้านของเนื้อหา  การ

จัดการเร ียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้น ั ้น  มีความส า คัญอย่างยิ ่งในการวางรากฐาน 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  ตั้งแต่ชั้นประถ มศึกษาปีที่ ๑ 

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนเป็นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อ

ในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้  โดยจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการ

เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิด

เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะที่ส าคัญทัง้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ

ในศตวรรษที่ ๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สามารถแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้    

  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ 



๑๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 
 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด   เพ่ือให้ได้ 

ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต  การส ารวจตรวจสอบ  การทดลอง  แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบ 

เป็นหลักการแนวคิดและองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้  

 ๑. เพ่ือให้เข้าใจหลักการทฤษฎีและกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์   

 ๒. เพ ื ่อให ้ เข ้าใจขอบเขตของธรรมชาต ิของว ิชาว ิทยาศาสตร ์และข้ อจ  าก ัดในการศ ึกษา  

วิชาวิทยาศาสตร์  

  ๓. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี   

 ๔. เพ ื ่ อให ้ตระหน ักถ ึ งความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างว ิชาว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี   มวลมน ุษย์  

และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน   

 ๕. เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

และการด ารงชีวิต   

  ๖. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะ 

ในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ   

  ๗. เพ่ือให้เป็นผู ้ท ี ่ม ีจ ิตว ิทยาศาสตร์มีค ุณธรรมจริยธรรมและค่าน ิยมในการใช้ ว ิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร ์

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มุ ่งหวังให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ที ่เน้น 

การเชื ่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้โดยใช้ กระบวนการ 

ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนมีการท ากิจกรรม

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  โดยก าหนดสาระส าคัญ  ดังนี้  

  ✧วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกีย่วกบัชีวิตในสิ่งแวดล้อม องคป์ระกอบของสิ่งมีชีวิต 

การด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การด ารงชีวิตของพืชพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต  

  ✧วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกีย่วกบัธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 

การเคลื่อนที่  พลังงานและคลื่น 

  ✧วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  เรียนรู้เกีย่วกบัองคป์ระกอบของเอกภพปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  

เทคโนโลยีอวกาศ  ระบบโลกการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา  กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 



๑๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

  ✧เทคโนโลยี 

  ●การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง

มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบ

ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  ●วิทยาการค านวณเรียนรู้เกี่ยวกบัการคิดเชิงค านวณ  การคดิวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็น

ระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหา 

ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

  มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต  สิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 

ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทาง  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

  มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารเข้าและออกจาก

เซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร

พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทีม่ีผลต่อสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  

  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร 

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี ่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติ  ของการเปลี ่ยนแปลงสถานะของสสาร   

การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

  มาตรฐาน ว ๒.๒  เข ้าใจธรรมชาต ิของแรงในช ีว ิตประจ าว ัน  ผลของแรงท ี ่กระท  าต ่อว ัตถุ    

ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตา่งๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  



๑๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

  มาตรฐาน ว ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์

ระหว ่างสสารและพล ังงานพล ังงานในช ีว ิตประจ  าว ันธรรมชาต ิของคล ื ่น  ปรากฏการณ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง 

กับเสียง  แสง  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  รวมทัง้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

  มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ  กาแล็กซี 

ดาวฤกษ์และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

  มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก  กระบวนการเปลี ่ยนแปลง 

ภายในโลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัย  กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ  และภูมิอากาศโลกรวมทั ้งผล 

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  

  มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ  ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเร ียนรู้   การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  Method) 

  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะแสวงหาความรู้ และแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหา เป็น

แนวทางท่ีพัฒนาขึ้นตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์ (The American association for the advancement of science) ประกอบด้วยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๘ ทักษะ  

๒. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ๕ ทักษะ  

๑. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๘ ทักษะ เป็นทักษะเพ่ือการแสวงหาความรู้ทั่วไป 

ประกอบด้วย 

ทักษะที่ ๑ การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 



๑๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพ่ือให้ทราบ และรับรู้ข้อมูล รายละเอียดของสิ่ง

เหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสังเกต 

ทักษะที่ ๒ การวัด (Measuring) หมายถึง การใช้เครื่องมือส าหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้

ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นย าได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่

ต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะ ที่ ๓ การค านวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุ และการน าตัวเลขที่ได้จากนับ และ

ตัวเลขจากการวัดมาค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น โดยการเกิดทักษะ

การค านวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้อง ส่วนการค านวณจะแสดงออกจากการเลือกสูตรคณิตศาสตร์ การแสดง

วิธีค านวณ และการค านวณท่ีถูกต้อง แม่นย า 

ทักษะที่ ๔ การจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงล าดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือรายละเอียดข้อมูล

ด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ทักษะที่ ๕ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time relationships) 

สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น 

๓ มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์

ระหว่าง ๓ มิติ กับ ๒ มิต ิความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุกับช่วงเวลา 

หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลา 

ทักษะที่ ๖ การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 

และการวัด มาจัดกระท าให้มีความหมาย โดยการหาความถี่ การเรียงล าดับ การจัดกลุ่ม การค านวณค่า เพ่ือให้ผู้อื่น

เข้าใจความหมายได้ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เป็นต้น 

ทักษะที ่๗ การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

อย่างมีเหตุผลจากพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มี 

ทักษะที่ ๘ การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การท านายหรือการคาดคะเนค าตอบ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ 

จากการสังเกตหรือการท าซ ้า ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

๒. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ๕ ทักษะ เป็นทักษะกระบวนการขั้นสูงที่มีความซับซ้อน

มากขึ้น เพ่ือแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา 



๑๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย 

ทักษะที่ ๙ การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งค าถามหรือคิดค าตอบล่วงหน้า 

ก่อนการทดลองเพ่ืออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดยสมมติฐานสร้างข้ึน 

จะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายค าตอบได้ 

ทักษะที่ ๑๐ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การก าหนด และอธิบาย

ความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่าง

บุคคล 

ทักษะที่ ๑๑ การก าหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง การบ่งชี้  

และก าหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปร

ใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพ่ือให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการกระท าของตัวแปรต้นในการทดลอง 

ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลมีต่อการทดลองที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน 

หรือคงที่ขณะการทดลอง 

ทักษะที่ ๑๒ การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และท าซ ้าในขั้นตอนเพ่ือหาค าตอบ 

จากสมมติฐาน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 

๑. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ เพื่อก าหนดวิธีการ และขั้นตอน

การทดลองที่สามารถด าเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนขณะท าการทดลองเพ่ือให้ 

การทดลองสามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๒. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 

๓. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกต  

การวัดและอ่ืน ๆ 

ทักษะที่ ๑๓ การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and conclusion) หมายถึง การแปร

ความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะ

อ่ืน ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ 

การลงข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปประเด็นส าคัญของข้อมูลที่ได้จาก

การทดลองหรือศึกษา 



๑๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind/Scientific attitudes) 

  เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคล  ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้  โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

  จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ   

ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitude Toward Sciences) 

  เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรม 

ที่หลากหลาย  ความรู้สึกดังกล่าว  เช่น  ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความส าคัญและคุณค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ปี   (Smart  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      หน้าท่ีพลเมือง 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
      การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ภาษาต่างประเทศ              ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรยีนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเนน้   
       การสื่อสารและวัฒนธรรมจนี 
       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมเวลาเรยีนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
        ลูกเสือ  เนตรนาร ี
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ 
ชม./ปี 

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐  
ชม./ป ี

๑๐๔๐  
ชม./ป ี

๑๐๔๐  
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมท้ังหมด ๑,๒๐๐ ชม./ปี 

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ลดเวลาเรียน SP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน SP ป.๔-๖ 

๑. Steam Education   ๑.  Steam  Education 

๒. ศิลปะพาเพลิน    ๒.  เวทคณิต 

๓. จิตอาสาพาทำดี    ๓.  จิตอาสาพาทำดี 

๔. ขยับกายสุขภาพดี    ๔.  มัคนายกน้อย  

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Smart  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ปี   (English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้       

      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      หน้าที่พลเมือง 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      สุขศกึษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ภาษาต่างประเทศ 

             - Let’ s go      

             - Phonics , Reading and Writing  

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น   

       การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

        ลูกเสือ  เนตรนาร ี

            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ชม./

ปี 

๑๐๔๐ชม./

ปี 

๑๐๔๐ชม./

ปี 

๑๐๔๐ชม./

ปี 

๑๐๔๐ชม./

ปี 

๑๐๔๐ชม./

ปี 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป ี

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

     ลดเวลาเรียน EP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน EP ป.๔-๖ 

1. Steam   Education   ๑.  Steam  Education 
2. กายขยับสุขภาพดี        ๒.  บ้านรักดนตรี 
3. จิตอาสาพาทำดี    ๓.  จิตอาสาพาทำดี 
4. Contemporary  Arts   ๔.  Small talk (English)  

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ปี  (Intensive English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้       

      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      หน้าที่พลเมือง 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      สุขศกึษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ภาษาต่างประเทศ 

             - Let’ s go      

             - Phonics , Reading and Writing 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น   

       การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

        ลูกเสือ  เนตรนาร ี

            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ 

ชม./ป ี

๑๐๔๐ 

ชม./ป ี

๑๐๔๐ 

ชม./ป ี

๑๐๔๐ 

ชม./ป ี

๑๐๔๐ 

ชม./ป ี

๑๐๔๐ 

ชม./ป ี

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป ี

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

     ลดเวลาเรียน IEP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน IEP ป.๔-๖ 

1. Steam Education   ๑.  Steam  Education 
2. บ้านรักดนตรี    ๒.  บ้านรักดนตรี 
3. จิตอาสาพาทำดี    ๓.  จิตอาสาพาทำดี 
4. Small talk (English)   ๔.  Small talk (English) 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Intensive English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : สัปดาห์ (Smart  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        หน้าที่พลเมือง 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศาสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

        การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภาษาต่างประเทศ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   

         การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 
            กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๒๖ ชม./

สัปดาห์ 

๒๖ ชม./

สัปดาห์ 

 ๒๖ชม./

สัปดาห์ 

 ๒๖ชม./

สัปดาห์ 

๒๖ ชม./

สัปดาห์ 

 ๒๖ชม./

สัปดาห์ 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

หมายเหตุ  วิชาวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Smart  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : สัปดาห์ (English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหน้าท่ีพลเมือง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศาสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภาษาต่างประเทศ 

             - Let’ s go      

            -  Phonics , Reading and Writing   

 

๔  

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   

         การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 
            กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

หมายเหตุ  วิชาวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : สัปดาห์  (Intensive English Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหน้าท่ีพลเมือง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศาสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภาษาต่างประเทศ 

            - Let’ s go      

            -  Phonics , Reading and Writing 

 

๔  

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   

         การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 
            กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๒๖ ๒๖ ๒๖  ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

วิชาวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Intensive  English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการ Smart Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 



๒๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)  

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๒๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  โครงการ Smart Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๒๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการ Smart Program 

    รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

 จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการ English Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๓๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)  

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  โครงการ English Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมอืง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๓๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

 จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๓๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการ Intensive English Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๓๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)  

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๔๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  โครงการ Intensive English Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๔๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๔๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๔๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๔๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

  มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 

ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ 
    ต่างๆ  จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่  

•บริเวณต่างๆ  ในท้องถิ่น เช่น  สนามหญ้า  
ใต้ต้นไม้  สวนหย่อม  แหล่งน ้าอาจพบพืชและสัตว์หลาย
ชนิดอาศัยอยู่   

•บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน
เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมีความ
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
แต่ละบริเวณ  เช่น  สระน ้า  มีน ้าเป็นที่อยู่อาศัยของ
หอย  ปลา  สาหร่ายเป็นที่หลบภัย และมีแหล่งอาหาร
ของหอยและปลา  บริเวณ  ต้นมะมว่งมีต้นมะมว่งเปน็
แหล่งทีอ่ยู่  และมอีาหาร ส าหรับกระรอกและมด  

•ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่  
มีการเปลี่ยนแปลง  จะมีผลต่อการด ารงชีวิตของพืช 
และสัตว์  

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 
ป.๔ - - 

ป.๕ ๑.บรรยายโครงสร้างและลักษณะ 
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต  
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่  

•สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ 
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้
ในแต่ละแหล่งที่อยู่เช่นผักตบชวามี ช่องอากาศ 
ในก้านใบ  ช่วยให้ลอยน าได้ต้นโกงกางที่ขึน้อยู่ใน 



๔๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 
 
๒.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ  

สิ่งมชีีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต  

กับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต 

 

 
๓.เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ 
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ในโซ่อาหาร 
๔.ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ 

การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมใน
การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม  

ป่าชายเลนมีรากค ้าจุนท าให้ล าต้นไม่ล้มปลามีครีบ 
ช่วยในการเคลื่อนที่ในน ้า 

•ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ  สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต เช่น  ความสัมพันธ์กันด้านการกินกัน
เป็นอาหารเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดลููก
อ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 

•สิ่งมีชีวิตมีการกนิกันเป็นอาหาร  โดยกนิต่อกัน 

เป็นทอดๆ  ในรปูแบบของโซ่อาหาร  ท าให้สามารถ 
ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภค 

ป.๖ - - 
 

 มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์

ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  ของพืชทีท่ างานสัมพันธ์กันรวมทัง้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ 
ของส่วนต่างๆ  ของร่างกายมนุษย์  สัตว์
และพืช  รวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่
ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
ในการท ากจิกรรมต่างๆ  จากข้อมูลที่
รวบรวมได้  

๒.ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่างๆ  
ของร่างกายตนเองโดยการดูแลส่วนต่างๆ   
อย่างถูกต้องให้ปลอดภัยและรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ  

•มนษุย์มีส่วนต่าง ๆ   ที่มีลักษณะและหน้าที่ แตกต่างกนั
เพ่ือให้เหมาะสมในการด ารงชีวิตเช่นตามีหน้าที่ไว้มองดู  
โดยมีหนังตาและขนตา เพ่ือป้องกนัอันตรายให้กับตาหูมี
หน้าทีร่ับฟังเสียงโดยมีใบหูและรูหู เพ่ือเป็นทางผ่านของ
เสียง ปากมีหน้าที่พูด  กินอาหาร  มีช่องปากและมีริม
ฝีปากบนล่าง  แขนและมือมีหน้าที่ยกหยิบจับ  มีท่อนแขน
และนิ้วมือที่ขยับได้ สมองมีหน้าที่ ควบคุมการท างานของ
ส่วนต่างๆ  ของร่างกายอยู่ในกะโหลกศีรษะ  โดยส่วนต่างๆ  
ของร่างกายจะท าหน้าที่ร่วมกันในการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 



๔๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

•สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆ ที่มี ลักษณะ 

และหน้าที่แตกต่างกัน  เพื่อให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต 
เช่น  ปลามีครีบเป็นแผ่น  ส่วนกบเต่า  แมว  มีขา ๔ ขา  
และมีเท้าส าหรับใช้ในการ เคลื่อนที่  

•พืชมีส่วนต่างๆ  ที่มีลักษณะและหน้าทีแ่ตกต่างกนัเพ่ือให้
เหมาะสมในการด ารงชีวิตโดยทั่วไปรากมี ลักษณะเรียวยาว
และแตกแขนงเป็นรากเล็กๆท าหน้าที่ดูดน ้า  ล าต้นมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอก ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน  ท าหน้าที่ชู
กิ่งก้าน  ใบ และดอก  ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน  ท า
หน้าที่สร้างอาหาร  นอกจากนี้พืชหลายชนิด  อาจมีดอกที่
มีสีรูปร่างต่างๆ  ท าหน้าที่สืบพันธุ์  รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก  
มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด  และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
•มนุษย์ใช้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายในการท า กิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือการด ารงชีวิตมนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย
อย่างถูกต้องปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  เช่น  
ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ  ดูแลตาให้ 
ปลอดภัยจากอันตรายและรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ 

ป.๒ ๑.ระบุว่าพืชต้องการแสงและน ้า เพื่อการ
เจริญ เติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๒.ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับ
น ้าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดย  ดูแล
พืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

๓.สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก  
 

•พืชต้องการน ้า  แสงเพ่ือการเจริญเติบโต 

•พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์

เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล  ภายในผลมีเมล็ด  เมื่อเมล็ดงอก  

ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเตบิโตเป็นพืชต้นใหม่   

พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้ 

อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

ป.๓ ๑.บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
การ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้  
๒.ตระหนักถึงประโยชนข์องอาหาร น ้าและ
อากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ
สิ่งเหล่านี้ อย่างเหมาะสม 

•มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น ้า และอากาศ 
เพ่ือการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต  
•อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น ้าช่วยให้
ร่างกายท างานได้อย่างปกติอากาศใช้ ในการหายใจ  

•สัตว์เมือ่เป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก เจริญเติบโต
เป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่อง



๔๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๓.สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิด 
๔.ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่
ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

เป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด  เช่น  ผีเสือ้ 
กบ  ไก ่ มนุษย ์ จะมีวัฏจักรชีวิต 
ที่เฉพาะและแตกต่างกัน  

ป.๔ ๑.บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น  ใบ  และ
ดอกของพืชดอก  โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

•ส่วนต่างๆ ของพืชดอกท าหน้าที่แตกต่างกนั 

     -รากท าหน้าทีดู่ดน ้าและธาตุอาหารขึ้นไปยังล าต้น 

     -ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน ้าต่อไปยังส่วนต่างๆ  
ของพืช  
     -ใบท าหน้าทีส่ร้างอาหาร  อาหารที่พืชสร้างขึ้น 
คือน ้าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง  

     -ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์  ประกอบด้วย ส่วนประกอบ
ต่างๆ  ได้แก่  กลบีเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรเพศผู้และเกสร
เพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกท าหน้าที่
แตกต่างกัน 

ป.๕ - - 

ป.๖ ๑.ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน  
๒.บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน  ใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๓.ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร   
โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยรวมทัง้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 
 
 
 

• สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท  ได้แก่
คารโ์บไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร่  วิตามิน และน ้า 
•อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร 
ทีแ่ตกต่างกันอาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร 
ประเภทเดียว  อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร
มากกว่าหนึ่งประเภท 
•สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย แตกต่าง
กัน โดยคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมันเป็นสารอาหาร
ท าให้พลังงานแกร่่างกาย  ส่วนเกลือแร่  วิตามิน  และน ้า  
เป็นสารอาหาร  ที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย   แต่ช่วยให้
รา่งกายท างานได้เป็นปกติ  
•การรับประทานอาหาร เพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโตมีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศ และวัยและมสีุขภาพดี
จ าเป็นต้องรับประทาน  ให้ได้พลังงานเพียงพอกบัความ
ต้องการของร่างกายและให้ได้สารอาหารครบถ้วนใน



๔๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 
 

 
 

๔.สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหารและ
บรรยาย หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร 
๕.ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อย
อาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างาน
เป็นปกติ 

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  รวมทั้งต้องค านึงถึงชนิด
และปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหารเพ่ือความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

•ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ  ได้แก่ปาก  
หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ล าไส้เล็กล าไส้ใหญ่  ทวาร
หนัก  ตับและตับอ่อน   
ซึ่งท าหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
     -ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง  
และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน ้าลาย  ในน ้าลายมี
เอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน ้าตาล  
     -หลอดอาหารท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจากปาก 

ไปยังกระเพาะอาหาร  ภายในกระเพาะอาหาร  มีการย่อย
โปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้าง จากกระเพาะอาหาร 
     - ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง และ
จากตบัอ่อนทีช่่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

และไขมัน  โดยโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  และไขมัน ที่ผ่าน
การย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได้  
รวมถึงน ้า  เกลือแร่  และวิตามิน  จะถูกดูดซึมที่ผนังล าไส้
เล็กเข้าสู่กระแสเลือด  เพ่ือล าเลียงไปยังส่วนต่างๆ  ของ
ร่างกาย  ซึ่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมัน  จะถูกน าไปใช้
เป็นแหล่งพลังงานส าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ   ส่วนน ้า 
เกลือแร่และวิตามินจะช่วยให้ร่างกาย ท างานได้เป็นปกติ 
     -ตับสร้างน ้าดแีล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว 
     -ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน ้าและเกลือแร่เป็น บริเวณ 
ที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร  
ซ่ึงจะถูกก าจดัออกทางทวารหนัก  

•อวัยวะต่างๆ  ในระบบย่อยอาหารมีความส าคัญจึงควร
ปฏิบัติตน  ดูแลรักษาอวัยวะให้ท างานเป็นปกติ  

 

  

 

 



๔๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

มาตรฐาน  ว  ๑ .๓  เข ้ า ใจกระบวนการและความส  าค ัญของการถ ่ ายทอดล ั กษณะทางพ ันธ ุ กร รม  

สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ ๑.เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร  มีการหายใจ  เจริญเตบิโต  
ขับถ่าย เคลื่อนไหว  ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  และสืบพันธุ์
ได้ลูกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่  ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

ป.๓ - - 

ป.๔ ๑.จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน   
และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์  และกลุ่มที่ไม่ใช่

พืชและสัตว์  

๒.จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มี

ดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์  โดยใช

ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

๓.จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  โดยใช้การมี

กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่

รวบรวมได้  

๔.บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของ

สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา  กลุ่มสัตว์

สะเทินน ้า  สะเทินบก  กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน  

กลุ่มนก  และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม  

และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้ 
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆ 

เช่น  กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ 
ด้วย ตนเองไม่ได้กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหารและ
เคลื่อนที่ได้  กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์  เช่น  เห็ด  รา  
จุลินทรีย์ 
-การจ าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
ในการจ าแนก  ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกการ
จ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนก  ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง  

•สัตว์มกีระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่  กลุ่มปลากลุม่

สัตว์สะเทินน ้าสะเทนิบก  กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน  กลุม่นก 

และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมี

ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ 

 

 



๕๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ป.๕ ๑.อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
ถ่ายทอด จากพ่อแม่สู่ลูกของพืช  สัตว์และ
มนุษย์  

๒.แสดงความอยากรู้อยากเห็น  โดยการถาม
ค าถาม เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่   

•สิ่งมีชีวิตทั้งพืช  สัตว์  และมนุษย์   เมื่อโตเต็มที่ 
จะมีการสืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนและด ารงพันธุ์ 
โดยลูกท่ีเกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะ 
ทางพันธุกรรม จากพ่อแม่ท าให้มีลักษณะทางพันธุกรรม
ที่เฉพาะ แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
•พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เช่นลักษณะ
ของใบ  สีดอก  
•สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
เช่น สีขน  ลักษณะของขน  ลักษณะของหู  
•มนุษยม์ีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   
เช่น เชิงผมทีห่น้าผาก  ลักยิ้ม  ลักษณะหนังตา   
การห่อลิ้น  ลักษณะของติ่งหู 

ป.๖ - - 

 สาระท่ี ๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ  

  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ  

ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ 

ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท า
วัตถุซ่ึงท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกนั โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
  
๒.ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ ตาม
สมบัติที่สังเกตได้  

•วัสดุที่ใช้ท าวัตถุที่เป็นของเล่น  ของใช้  มีหลายชนิด  เช่น  
ผ้า  แก้ว  พลาสติก  ยาง  ไม้  อิฐ  หินกระดาษ  โลหะ  
วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่างๆ  เช่น สี  นุ่ม  แข็ง  
ขรุขระ  เรียบ ใส  ขุ่น  ยืดหดได้   บิดงอได้ 
•สมบตัิที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจเหมือนกนั   
ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 
•วัสดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบกันเพ่ือท าเป็นวัตถุ
ต่างๆ   เช่น  ผ้าและกระดุม  ใช้ท าเสื้อ  ไม้และโลหะ ใช้ท า
กระทะ  

ป.๒ ๑.เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน ้าของวัสดุ 
โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์  และระบุการ
น าสมบัติการดดูซับน ้าของวัสดุไป

•วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน ้าแตกต่างกันจึงน าไปท า
วัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น  ใช้ผ้าที่ดูดซับน ้าได้
มากท าผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน ้าท าร่ม  



๕๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุ ในชีวิตประจ าวัน 
๒.อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิด
จาก การน าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจกัษ์ 

 
 

๓.เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ
เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์  และอธิบายการน าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่  โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์  
๔.ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  โดยการน าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

•วัสดุบางอย่างสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้ สมบัติ 
ที่เหมาะสม  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตาม ต้องการ  เช่น  แป้ง
ผสมน ้าตาลและกะทิใช้ท าขนมไทย  ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อ
กระดาษใช้ท ากระปุกออมสิน  ปูนผสมหิน  ทราย  และน ้า
ใช้ท า คอนกรีต 

•การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม วัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ  วัสดุที่ใช้แล้วอาจน ากลับมาใช้ใหม่
ได้  เช่น  กระดาษใช้แล้ว อาจน ามาท าเป็นจรวดกระดาษ  
ดอกไม้ประดิษฐ์  ถุงใส่ของ  

ป.๓ ๑.อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้น

ส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้

และประกอบกัน เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้   

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

 

๒.อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท า

ให้ร้อนข้ึนหรือท าให้เย็นลง  โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์  

•วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อยๆ  ซ่ึงแต่ละชิน้ มีลักษณะ
เหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยๆ  
แต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกัน  สามารถน าชิ้นส่วนเหล่านั้น
มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น  ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐ
หลายๆ  ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน  และสามารถน าก้อนอิฐ 
จากก าแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้  
•เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้วัสดุร้อนขึ้น  และเมื่อลดความ
ร้อนหรือท าให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้  
เช่น  สีเปลี่ยน  รูปร่างเปลี่ยน 

ป.๔ ๑.เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้าน
ความแข็งสภาพยืดหยุ่น  การน าความร้อน  
และการน าไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการ
น าสมบัติเรื่องความแข็ง  สภาพยืดหยุ่น
การน าความร้อนและการน าไฟฟ้า ของ
วัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่าน
กระบวนการ ออกแบบชิ้นงาน 

•วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันวัสดุที่มี
ความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีดวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น 
จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระท าและกลับสภาพ
เดมิได้  วัสดุที่น าความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน
และวัสดุที่น าไฟฟ้าได้จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได ้ ดังนั้นจึง
อาจน าสมบัติต่างๆ มาพิจารณาเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงานเพ่ือใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน 
 



๕๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๒.แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการ

อภิปราย เกีย่วกับสมบัติทางกายภาพของ

วัสดุอย่างมี เหตุผลจากการทดลอง 

๓.เปรียบเทยีบสมบัติของสสารทั้ง ๓ 

สถานะ จาก ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล

การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของ

สสาร 

๔.ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของ

สสารทั้ง ๓ สถานะ  

•วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่สสาร 

มีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว  หรือแก๊ส ของแข็งมี

ปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี ปริมาตรคงท่ีแต่มี

รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ เฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว  

ส่วนแก๊สมีปริมาตร และรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ
  

ป.๕ ๑.อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร   
เมือ่ท าให้ สสารร้อนข้ึนหรือเย็นลง   
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒.อธิบายการละลายของสารในน ้าโดยใช้

หลักฐาน เชิงประจักษ์ 

๓.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อ

เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางเคมี  โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๔.วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผัน

กลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ

ไม่ได้ 

• การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  เป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความร้อนให้กับสสารถึง  ระดบัหนึ่ง
จะท าให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  
เรียกว่า  การหลอมเหลว  และเม่ือเพ่ิมความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดบัหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า
การกลายเป็นไอ  แต่เมือ่ลดความรอ้นลงถงึระดับหนึ่งแก๊ส
จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เรียกว่าการควบแน่น   
และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึง ระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง  เรียกว่า  การแข็งตัว  สสารบาง
ชนิดสามารถ เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว  เรียกว่า  การระเหิดส่วนแก๊ส บางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่าการระเหิดกลับ 

• เมื่อใส่สารลงในน ้าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน ้า
ทั่วทุกส่วน  แสดงว่าสารเกิด 
การละลาย  เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย 

เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไป  แล้วมีสารใหม่เกิดข้ึน 
ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเม่ือสารชนิดเดียว   
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น   
การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า  การเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมี  ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม  หรือ



๕๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

มีฟองแก๊ส  หรือมีตะกอนเกิดขึ้น  หรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของอุณหภูมิ  

• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว  สารสามารถ เปลี่ยน
กลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ผันกลบัได ้ เช่น  
การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ  การละลาย  แต่สาร
บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไมส่ามารถเปลี่ยนกลับ
เป็นสารเดิมได้เป็น  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  เช่น
การเผาไหม ้ การเกิดสนิม  

ป.๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสมโดยการหยิบออก  การร่อน  การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก  การกรอง  
และการตกตะกอน  โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษร์วมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร 

•สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่  ๒ ชนิดขึน้ไปผสมกัน   
เช่น  น ้ามันผสมน ้า  ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการที่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะ และสมบัติ
ของสารที่ผสมกัน  ถ้าองค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็ง
กับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจใช้วิธีการ
หยิบออก หรือการร่อนผ่านวัสดุที่มีรู  ถ้ามีสารใดสารหนึ่ง 
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด  
ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว  อาจใช้
วิธีการรินออกการกรองหรือการตกตะกอน  ซึ่งวิธีการแยก
สารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที ่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ 

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  ของวัตถ ุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ -   - 

ป.๒ - - 

ป.๓ ๑.ระบผุลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

๒.เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัส 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระท าต่อวัตถุ   
แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงอาจท าให้วัตถุเกดิ
การเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนต าแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ได้แก่วัตถุท่ีอยู่นิ่ง
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่วัตถุท่ีก าลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็น
เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศ



๕๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

และแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ

วัตถโุดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

 

 

๓.จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก

เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๔.ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่

เกิดข้ึน ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้า

ใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ทางการเคลื่อนที่การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิด
จากวัตถุหนึ่งกระท ากับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุท้ังสองอาจ
สัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน  เช่น  การออกแรงโดยใช้มือดึง
หรือการผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่  เป็นการออกแรงที่วัตถุต้อง
สัมผัสกันแรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส  ส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูด
หรอืผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้น โดยแม่เหล็กไม่
จ าเป็น ต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส
แม่เหล็กสามารถดึงดดูสารแม่เหล็กได้  แรงแม่เหล็กเป็น
แรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก   
หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็กแม่เหล็กมี ๒ ขั้ว คือ  ขัว้เหนือ
และข้ัวใต้  ขัว้แม่เหล็กชนิดเดียวกนัจะผลักกัน  ต่างชนิด
กันจะดึงดูดกัน  

ป.๔ ๑.ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก

หลักฐาน เชิงประจักษ์  

๒.ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน ้าหนักของ

วัตถ ุ

๓.บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระท า 
ต่อ วัตถุ  มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและเป็นแรงไมส่ัมผัส  
แรงดงึดูดทีโ่ลกกระท ากบัวัตถุหนึ่งๆ ท าให้วัตถุตกลงสู่พ้ืน
โลก  และท าให้วัตถุมีน ้าหนกั วัดน ้าหนกัของวัตถุได้ 
จากเครื่องชั่งสปริง  น ้าหนัก ของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ  
โดยวัตถุท่ีมีมวลมาก จะมีน ้าหนักมาก  วัตถุที่มีมวลน้อยจะ
มีน ้าหนักน้อย  มวล  คือ  ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่
ประกอบ กันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุท่ีมีมวลมากจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า  วัตถุท่ีมีมวลน้อย  
ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของ
วัตถุนั้นแล้วยังหมายถึงการตา้นการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 

ป.๕ ๑.อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย

แรงในแนว เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุใน

กรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง จากหลักฐานเชิงประจักษ์

๒.เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุ

ที่อยู่ใน แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท า

ต่อวัตถุ 

• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ  
โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระท าต่อวัตถุเดียวกัน  
จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่
ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน  แต่จะมีขนาดเท่ากับ
ผลต่างของแรงทั้งสอง   เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน
แต่มีทิศทางตรงข้ามกันส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์  



๕๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๓.ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท า

ต่อวัตถุ 

๔.ระบผุลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๕.เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ

แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ 

•การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุ สามารถเขียน
ได้โดยใช้ลูกศร  โดยหัวลูกศรแสดง ทิศทางของแรง  และ
ความยาวของลูกศรแสดง ขนาดของแรงที่กระท าตอ่วัตถุ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุ
เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น  โดยถ้าออกแรงกระท า
ต่อวัตถทุี่อยู่นิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่  แรงเสียดทาน
จากพ้ืนผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แต่ถ้าวัตถุ
ก าลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้า
ลงหรือหยุดนิ่ง  

ป.๖ ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่ง

เกิดจาก วัตถุที่ผ่านการขัดถู  โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์  

วัตถุ ๒ ชนิดทีผ่่านการขดัถูแล้ว  เมือ่น าเข้าใกล้กัน อาจ
ดึงดูดหรือผลักกัน  แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้า  ซึ่งเป็น
แรงไมส่ัมผัส เกดิขึน้ระหว่างวัตถทุี่มีประจุไฟฟ้า  ซ่ึงประจุ
ไฟฟ้ามี ๒ ชนิด  คือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ 
วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าชนิดเดยีวกนัผลักกัน ชนิดตรงข้ามกัน
ดึงดูดกัน 

 

  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกีย่วข้องกับเสียง แสง และคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้ารวมทั้งน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการ

เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีท าให้เกิดเสียงเป็น
แหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหล่งก าเนิดเสียงตามธรรมชาติและ
แหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียงเคลื่อนที่ออกจาก
แหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก 
แหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการมองเห็น
วัตถ ุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการ
มองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน

• แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทาง 
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้มองเห็น
วัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น 
แหล่งก าเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง 
ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง ต้องมีแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่
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อันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ี
มีแสงสว่างไม่เหมาะสม 

สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้อง
หลีกเลี่ยง 
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ 
เมื่อจ าเป็น และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ 
การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และแท็บเล็ต 

ป.๓ ๑. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
๒. บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิต
ไฟฟ้า จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า โดยน าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด และปลอดภัย 

• พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถ 
ในการท างาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงานกล 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงานความ
ร้อน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน เป็นการเปลี่ยน
พลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยน
พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแหล่ง
พลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น พลังงานจากลม พลังงาน
จากน ้า พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ 
• พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด และคุ้มค่า
แล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย 

ป.๔ ๑. จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ 
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็น
เกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะท าให้
ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจ าแนกวัตถุ
ที่มากั้นออกเป็น 
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
ตัวกลางโปร่งแสงท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ
วัตถุทึบแสงท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 

ป.๕ ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต ่า 

- การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู 
- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต ่าของเสียงต่างกันขึ้นกับความถ่ีของ
การสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่น
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๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับ
เสียง 
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

ด้วยความถี่ต ่าจะเกิดเสียงต ่า แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิด
เสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของ
แหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงาน
มากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงาน
น้อยจะเกิดเสียงค่อย 
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่
ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วย
ที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.๖ ๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย 
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผล
ของ 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
๔. ตระหนกัถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอด
ไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจ ากัด และ
การประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงาน
ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้า ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
• เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกันโดยให้ขั้วบวก
ของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็น
การต่อแบบอนุกรม ท าให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าใน
ไฟฉาย 
• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใด
ดวงหนึ่งออกท าให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อ
หลอดไฟฟ้า 
แบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอด
ไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลาย
ดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ 
• เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก รับแสงที่อยู่
ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุท่ีท าให้เกิดเงา เงามัว
เป็นบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็น
บริเวณท่ีไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 
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๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิด 
เงามืดเงามัว 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

  มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

อวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้   
๒.อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่  
ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
  

• บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และดาว  ซึ่งใน
เวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจมองเห็นดวง
จันทร์บางเวลาในบางวันแต่ไม่สามารถมองเห็นดาว  
• ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่เนื่องจาก 
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนใน เวลา
กลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น   
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน 

ป.๒ - - 

ป.๓ ๑.อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก  
ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒.อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การ
ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์  การเกดิ
กลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศ   
โดยใช้แบบจ าลอง  
๓.ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ 
โดย บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต  

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น 

ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเป็น
แบบรูปซ ้าๆ  
• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบ 
ดวงอาทิตย์  ท าให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน  โลกด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะเป็น
กลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน 
นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้ เป็นทิศตะวันออก และ
มองเห็นดวงอาทิตย์  ตกทางอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งก าหนดให้
เป็นทิศตะวันตกและเมื่อให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศ
ตะวันออก  ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก  ด้านหน้าจะ
เป็น ทิศเหนือ  และด้านหลังจะเป็นทิศใต้  
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•ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์  ท าให้สิ่งมีชีวิต ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

ป.๔ ๑.อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒.สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
๓.สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ
ระบบ สุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบ
การโคจร ของดาวเคราะห์ต่างๆ  จาก
แบบจ าลอง 

• ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก  โดยดวงจันทร์หมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบโลกขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเองด้วย
เช่นกัน  การหมุนรอบตัวเอง ของโลกจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเม่ือมองจากข้ัว
โลกเหนือท าให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้าน  
ทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตก หมุนเวียนเป็น
แบบรูปซ ้า ๆ 
• ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่างของดวง
จันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์บน
ท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวันโดยในแต่ละวันดวง
จันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยว  ที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนเต็มดวงจากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
จะแหว่ง 

และมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์  
จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้น
จนเต็มดวงอีกครั้ง  การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ ้า
กันทุกเดือนระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลาง และมีบรวิารประกอบด้วย  ดาวเคราะห์แปด
ดวงและบริวาร  ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาด 
และระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและยัง
ประกอบด้วยดาวเคราะห์แคระ  ดาวเคราะห์ น้อย  ดาว
หาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ  โคจรอยู ่รอบดวงอาทิตย์  
วัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ  เมื่อเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และ
อุกกาบาต 

ป.๕ ๑.เปรียบเทียบความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง 
๒.ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทาง
การข้ึน และตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
และอธิบาย แบบรูปเส้นทางการขึน้และตก

•ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น บริเวณท่ี
อยู่นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์ และดาว
เคราะห ์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง จึงสามารถ
มองเห็นได้  ส่วนดาวเคราะห์ไมใ่ช่แหล่งก าเนิดแสง   
แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก แสงจากดวงอาทิตย์ตก
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ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี
  

กระทบดาวเคราะห์แล้ว สะท้อนเข้าสู่ตาการมองเห็นกลุ่ม
ดาวฤกษ์มีรูปร่างต่างๆ  เกดิจาก จินตนาการของผู้สังเกต 
กลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ  ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่ม 
มีดาวฤกษ์แต่ละดวง เรียงกันที่ต าแหน่งคงที่  และมี
เส้นทางการขึ้น  และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน  ซึ่งจะ
ปรากฏ ต าแหน่งเดิมการสังเกตต าแหน่งและการข้ึนและ
ตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์  สามารถท าได้โดยใช้
แผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ 
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อ
สังเกตดาวในท้องฟ้า 

ป.๖ ๑.สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 

๒.อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ
และยกตวัอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมา
ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน  จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

• เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง 
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม 
ท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เงาของดวงจันทร์   
ทอดมายังโลกผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะมองเห็นดวง
อาทิตย์มืดไป  เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
ซึ่งมีท้ังสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาบางส่วน 
และสุริยุปราคาวงแหวน  
• หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง 
เดียวกันกับดวงอาทิตย์  แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ ผ่านเงา
ของโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกดิปรากฏการณ์
จนัทรปุราคา  ซ่ึงมีทั้งจนัทรปุราคาเต็มดวง  
และจันทรุปราคาบางส่วน 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของมนุษย์  
ในการส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 

• กล้องโทรทรรศน์  และได้พัฒนาไปสู่การขนส่งเพ่ือ
ส ารวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศและยังคง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีการน า เทคโนโลยีอวกาศ
บางประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การใช้
ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารการพยากรณ์อากาศ  หรือการ
ส ารวจ ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้อุปกรณ์วัดชีพจร 
และการเต้นของหัวใจ  หมวกนิรภัย  ชุดกีฬา  
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  มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองคป์ระกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล 

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.อธิบายลักษณะภายนอกของหิน   

จากลักษณะ เฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

• หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว 
ทีส่ังเกตได้  เช่น  สี  ลวดลาย  น ้าหนัก  ความแข็ง 
และเนื้อหิน 

ป.๒ ๑.ระบสุ่วนประกอบของดิน  และจ าแนก
ชนิดของดนิโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการ
จับตัวเป็นเกณฑ์ 
๒.อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

• ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ ใน
เนื้อดนิ  มีอากาศและน ้าแทรกอยู่ตามช่องว่าง ในเนื้อดิน  
ดินจ าแนกเป็น  ดินร่วน  ดินเหนียวและดินทราย  ตาม
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน ้า
ที่แตกต่างกัน  
• ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตาม
ลักษณะและสมบัติของดิน  

ป.๓ ๑.ระบุส่วนประกอบของอากาศ  บรรยาย

ความส าคัญของอากาศ  และผลกระทบ

ของมลพิษทาง อากาศต่อสิ่งมีชีวิตจาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้  

๒.ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ  โดย

น าเสนอ แนวทางการปฏิบัติตนในการลด

การเกิดมลพิษ ทางอากาศ 

๓.อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

๔.บรรยายประโยชน์และโทษของลมจาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• อากาศโดยทั่วไปไม่มี  ไม่มีกลิ่น  ประกอบด้วยแก๊ส
ไนโตรเจน  แก๊สออกซิเจน  แกส๊คารบ์อนไดออกไซด์  
แก๊สอื่นๆ  รวมทั้งไอน ้าและฝุ่นละออง 

• อากาศมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของ 
อากาศไม่เหมาะสม  เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือ ฝุ่น
ละอองในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิด
ต่างๆ  จัดเป็นมลพิษทางอากาศ  
• แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการปล่อยมลพิษ ทาง
อากาศ  เช่น  ใช้พาหนะร่วมกันหรือเลือกใช้ เทคโนโลยีที่
ลดมลพิษทางอากาศ ลม คือ  อากาศท่ีเคลื่อนที่  เกดิจาก
ความแตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณท่ีอยู่ใกลก้ัน
โดยอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึน้ และ
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 
• ลมสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้าและน าไปใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์  หากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้
เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
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ป.๔ - - 

ป.๕ ๑.เปรียบเทียบปริมาณน ้าในแต่ละแหล่ง  

และระบุ ปริมาณน ้าที่มนุษย์สามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

๒.ตระหนักถึงคุณค่าของน ้าโดยน าเสนอ

แนวทาง การใช้น ้าอย่างประหยัดและการ

อนุรักษ์น ้า 

๓.สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียน

ของน ้า ในวัฏจักรน ้า   

๔.เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ  หมอก

น ้าค้างและน ้าค้างแข็ง  จากแบบจ าลอง 

๕.เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ   

และ ลูกเห็บ  จากข้อมูลที่รวบรวมได้
  

• โลกมีท้ังน ้าจืดและน ้าเค็ม  ซึ่งอยู่ในแหล่งน ้าต่างๆที่มีทัง้
แหล่งน ้าผิวดิน  เช่น  ทะเลมหาสมุทร  บึงแม่น ้า  และ
แหล่งน ้าใต้ดิน  เช่น  น ้าในดินและน ้าบาดาล  น ้าทั้งหมด
ของโลกแบ่งเป็นน ้าเค็ม ประมาณร้อยละ ๙๗.๕  ซึ่งอยู่
ในมหาสมุทรและแหล่งน ้าอ่ืนๆ  และท่ีเหลืออีกประมาณ  
ร้อยละ ๒.๕  เป็นน ้าจืด ถ้าเรียงล าดับปริมาณน ้าจืด 
จากมากไปน้อยจะอยู่ที่  ธารน ้าแข็งและพืดน ้าแข็ง 
น ้าใตด้ิน  ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน าแข็งใต้ดิน 
ทะเลสาบ  ความชื้นในดิน   ความชื้นในบรรยากาศบึง  
แม่น ้า  และน ้าในสิ่งมีชีวิต  น ้าจืดที่น ามาใช้ได้มีปริมาณ
น้อยมากจึงควรใช้น ้าอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์
น ้า 

• วัฏจักรน ้า  เป็นการหมุนเวียนของน ้าที่มีแบบรูปซ ้าเดิม
และต่อเนื่องระหว่างน ้าในบรรยากาศน ้าผิว  ดิน  และน ้า
ใตด้ิน  โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิต ของพืชและสัตว์
ส่งผลต่อวัฏจักรน ้าไอน ้าในอากาศจะควบแน่นเป็นละออง
น ้าเล็กๆ  โดยมีละอองลอยเช่น  เกลือ  ฝุ่นละออง 
ละอองเรณูของดอกไม้  เป็นอนุภาคแกนกลาง   
เมื่อละอองน ้าจ านวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจาก
พ้ืนดินมาก  เรียกว่า  เมฆ  แต่ละอองน ้าทีเ่กาะกลุ่ม
รวมกันอยู่ใกล้พ้ืนดินเรียกว่า  หมอกส่วนไอน ้าที่ควบแน่น
เป็นละอองน ้าเกาะอยู่  บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดินเรียกว่า  

น ้าค้างถ้าอุณหภูมิใกล้พ้ืนดินต ่ากว่าจุดเยือกแข็ง  น ้าค้าง 
ก็จะกลายเป็นน ้าค้างแข็งฝน  หิมะ  ลูกเห็บ  เป็นหยาด
น ้าฟ้าซึ่งเป็นน ้าที่มี สถานะต่างๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน   
• ฝนเกิดจากละอองน ้าในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่
สามารถ พยุงไว้ได้จึงตกลงมา  หิมะเกิดจากไอน ้าใน
อากาศ ระเหิดกลับเป็นผลึกน ้าแข็ง  รวมตัวกันจนมี
น ้าหนกัมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้ จึงตกลงมา  
ลูกเห็บเกดิจากหยดน ้าที่เปลี่ยนสถานะเป็นน ้าแข็ง แล้ว



๖๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ถูกพายุพัดวนซ ้าไปซ ้ามาในเมฆฝนฟ้าคะนอง ที่มีขนาด
ใหญแ่ละอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน ้าแข็งขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วตกลงมา  

ป.๖ ๑.เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนีหิน

ตะกอนและหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน 

จากแบบจ าลอง 

๒.บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์

ของหิน และแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูล

ที่รวบรวมได้ 

๓.สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกดิซากดกึ

ด าบรรพ์ และคาดคะเนสภาพแวดล้อมใน

อดีตของ ซากดึกด าบรรพ์ 

๔.เปรียบเทียบการเกิดลมบก  ลมทะเล  

และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อมจากแบบจ าลอง  

๕.อธิบายผลของมรสุมต่อการเกดิฤดูของ

ประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

๖.บรรยายลักษณะและผลกระทบของน ้า

ท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม  

แผ่นดินไหว สึนาม ิ  

๗.ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติ

และธรณีพิบัติภัยโดยน าเสนอแนวทางใน

การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก

ภยัธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดใน

ท้องถิ่น  

๘.สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด

ปรากฏการณ์ เรือนกระจก และผลของ

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ต่อสิ่งมีชีวิต 

๙.ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์

เรือน กระจก โดยน าเสนอแนวทางการ

• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วย  
แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป  สามารถ จ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น  ๓ ประเภท ได้แก่  หินอัคนี  หิน
ตะกอน  และหินแปร  
•หนิอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา  เนื้อหินมี
ลักษณะเป็นผลึก  ทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็กบาง
ชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน 
•หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก
แรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหินเนื้อหิน
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบ
และเนื้อละเอียด   บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะกันเกิด
จากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน ้าโดยเฉพาะน ้าทะเล
บางชนิดมี ลักษณะเป็นชั้นๆ  จึงเรียกอีกชื่อว่า  หินชั้น 
•หินแปร  เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม  ซึ่งอาจเป็น
หินอัคนีหินตะกอน  หรือหินแปร  โดยการกระท าของ
ความร้อน  ความดัน และปฏิกิริยาเคมี  เนื้อหินของหิน
แปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ   บาง
ชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้  บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความ
แข็งมาก  
•หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท  มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือประเภทเดิมได้
โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ีและต่อเนื่องเป็นวัฏ
จักร 

• หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิต ประจ าวันในลักษณะ
ต่างๆ เช่น น าแร่มาท าเครื่องส าอาง ยาสีฟัน 
เครื่องประดับ  อุปกรณ์ทางการแพทย์  และน าหินมาใช้
ในงานก่อสร้างต่างๆ  เป็นต้น 



๖๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส

เรือนกระจก  

• ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการ ประทับรอย
ของสิ่งมีชีวิตในอดีต  จนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือ
ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทย
พบซากดึกด าบรรพ์ที่หลากหลาย เช่น พืช  ปะการังหอย  
ปลา  เต่า  ไดโนเสาร์  และรอยตีนสัตว์ ซากดึกด าบรรพ์
สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ในอดีต  ขณะเกดิสิ่งมีชีวิตนั้นเช่น  หากพบซาก
ดึกด าบรรพ์ของหอยน ้าจืดสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจ
เคยเป็นแหล่งน ้าจืด มาก่อนและหากพบซากดึกด าบรรพ์
ของพื  สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน  
นอกจากนี้ซากดึกด าบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

• ลมบก  ลมทะเล  และมรสุม  เกิดจากพ้ืนดิน 

และพ้ืนน ้า ร้อนและเย็นไม่เท่ากันท าให้อุณหภูมิ อากาศ
เหนือพ้ืนดินและพ้ืนน ้าแตกต่างกัน  จึงเกิดการเคลื่อนที่
ของอากาศจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่าไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง  
•ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิ่นที่พบบริเวณ ชายฝั่ง  
โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน  ท าให้มีลมพัดจากชายฝั่ง
ไปสู่ทะเล  ส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวันท าให้มีลมพัด
จากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 

• มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณเขตร้อนของโลกซึ่ง
เป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาคประเทศไทยได้รับผลจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณกลางเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท าให้เกิดฤดูหนาว  และ
ได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณ
กลางเดือน พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมท าให้เกิด
ฤดูฝนส่วนช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึง
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม  และประเทศ
ไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร  แสงอาทิตย์ เกอืบตั้งตรงและตั้ง
ตรงประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน  ท าให้ได้รับความร้อน
จากดวงอาทิตย์ อย่างเตม็ที่อากาศจึงร้อนอบอ้าวท าให้



๖๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

เกิดฤดรู้อน  น ้าท่วม  การกัดเซาะชายฝั่ง  ดินถล่ม  
แผ่นดินไหว  และสึนามิ  มีผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน  

•มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  
เช่นติดตามข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ เตรียมถุงยังชีพ ให้
พร้อมใช้ตลอดเวลา  และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ปกครอง
และเจา้หน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย 

• ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อนแล้วคายความ
ร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้อากาศ  บนโลกมี
อุณหภูมิเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
• หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากข้ึน 

จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  มนุษย์จึงควร
ร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคดิหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว  

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง 

มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ - - 



๖๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ป.๖ - - 

 

  มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง 

มีประสทิธภิาพ รู้เท่าทัน และมีจรยิธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลอง

ถูกการเปรียบเทียบ 

๒.แสดงล าดับขัน้ตอนการท างานหรือการ

แก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์ 

หรือข้อความ 

๓.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย  โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 

๔.ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้

ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์  

๕.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์

ร่วมกันดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น  ใช้งาน

อย่างเหมาะสม  

• การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จ  ท าได้โดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหา  

•ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกตเกมหา  

จุดแตกต่างของภาพ  การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา  ท าได้โดยการ เขียน บอก
เล่า  วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น  เกมเขาวงกต  เกมหาจุด 

แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า  การเขียน
โปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์
ท างาน  
•ตัวอย่างโปรแกรม  เช่น  เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้าย
ต าแหน่ง  ย่อขยายขนาด  เปลี่ยนรูปร่าง 
•ซอฟต์แวร์หรือสื่อท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น  ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org การ
ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น  การใช้ เมาส์  
คีย์บอร์ด  จอสัมผัส  การเปิด-ปิดอุปกรณ์ เทคโนโลยี การใช้
งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเช่นการเข้าและ ออกจากโปรแกรม  
การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ  การเรียกใช้ไฟล์ท าได้ในโปรแกรม 

เช่น  โปรแกรม ประมวลค าโปรแกรมกราฟิกโปรแกรม
น าเสนอ  การสร้างและจัดเก็บไฟล์ อย่างเป็นระบบจะท าให้ 
เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย  เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัวอันตราย
จากการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัว  และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ
บุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ



๖๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน  ข้อปฏิบัติในการ
ใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์  เช่น  ไม่ขีดเขียนบน
อุปกรณ์ ท าความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  
•การใช้งานอย่างเหมาะสมเช่น  จัดท่านั่งให้ถูกต้อง  การพัก
สายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาระมัดระวังอุบัติเหตุจาก
การใช้งาน 

ป.๒ ๑.แสดงล าดับขัน้ตอนการท างานหรือการ

แก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์

หรือข้อความ 

๒.เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์

หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของ

โปรแกรม 

๓.ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่  

ค้นหาจัดเก็บ  เรียกใช้ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์  

๔.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

ปฏิบัติ ตามขอ้ตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์

ร่วมกัน  ดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น   

ใช้งานอย่างเหมาะสม 

• การแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหา  ท าได้โดยการเขยีนบอก
เล่า  วาดภาพ  หรือใช้สัญลักษณ์  
•ปัญหาอย่างง่าย  เช่น  เกมตัวต่อ  ๖-๑๒  ชิ้น 

• การแต่งตัวมาโรงเรียน 
•ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร
ท างานตามที่ต้องการและตรวจสอบขอ้ผิดพลาด  ปรับแก้ไข
ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 
•การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง ที่แจ้ง
ข้อผิดพลาด  หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม ที่ต้องการให้
ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
•ซอฟต์แวร์หรือสื่อท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม   
เช่นใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org 

• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  เช่น  การเข้า 

และออกจากโปรแกรม  การสร้างไฟล์  การจัดเก็บการ

เรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ในโปรแกรม 

เช่น โปรแกรมประมวลค า  โปรแกรมกราฟิก  โปรแกรม

น าเสนอ  

•การสร้าง  คัดลอก  ย้าย  ลบ  เปลี่ยนชื่อ  จัดหมวด หมู่

ไฟล์  และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะท าให้  เรียกใช้   

ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

•การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่นรู้จักข้อมูล

ส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว  และไม่บอก

ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้นผู้ปกครองหรือครู   

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 

การใช้งาน  



๖๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

•ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เช่นไม่ขีด

เขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาดใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  

การใช้งานอย่างเหมาะสมเช่น  จัดท่านั่งให้ถูกต้อง  การพัก

สายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจาก

การใช้งาน 

ป.๓ ๑.แสดงอลักอริทึมในการท างานหรือการ

แก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์  

หรอืข้อความ 

๒.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์

หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของ

โปรแกรม 

๓.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 

๔.รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอขอ้มูล 

โดยใช้ ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์  

๕.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

•อัลกอริทึมเป็นข้ันตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา  
•การแสดงอัลกอริทึม  ท าได้โดยการเขียน  บอกเล่า  วาด
ภาพ  หรือใช้สัญลักษณ์  
• ตัวอย่างปัญหา เช่น  เกมเศรษฐี  เกมบันไดงู  เกมTetris  

เกมOX  การเดินไปโรงอาหาร  การท าความสะอาดห้องเรียน 

•การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน  
•ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ตัวละคร
ท างานซ ้าไม่สิ้นสุด  
•การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าไดโ้ดยตรวจสอบค าสั่ง ที่แจ้ง
ข้อผิดพลาด  หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม ที่ต้องการให้
ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  
•ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่นใช้บัตร
ค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม  Code.org 
•อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ 
การติดต่อสื่อสารท าได้สะดวกและรวดเร็วและเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนและการด าเนินชีวิต 
•เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านเอกสาร บนเว็บ
เพจ  
•การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้ เว็บไซต์
ส าหรับสืบค้นและต้องก าหนดค าค้นทีเ่หมาะสมจึงจะได้
ข้อมูลตามต้องการข้อมูลความรู้เช่น  วิธีท าอาหาร  วิธีพับ
กระดาษ  เป็นรูปต่างๆข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย  

(อาจเป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ   หรือเรื่องที่เป็น ประเด็นที่
สนใจในช่วงเวลานั้น)  



๖๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการดูแลของครู
หรือผู้ปกครอง  

•การรวบรวมข้อมูลท าได้โดยก าหนดหัวข้อที่ต้องการ เตรียม
อุปกรณ์ในการจดบันทึก  
•การประมวลผลอย่างง่าย เช่น  เปรียบเทียบจัดกลุ่ม  
เรียงล าดับ  
•การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม  
เช่น  การบอกเล่า  การท าเอกสาร รายงาน  การจัดท าป้าย
ประกาศ  
•การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตามวัตถุประสงค์  
เช่น  ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ  หรือซอฟต์แวร์กราฟิก   
สร้างแผนภูมิรูปภาพ  ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค า 
ท าป้ายประกาศหรือเอกสารรายงาน  ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างานในการประมวลผลข้อมูล 

•การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
เช่นปกป้องข้อมูลส่วนตัว   

•ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง   
เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ บุคคลที่ท า
ให้ไม่สบายใจ  
•การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตจะท าให้ไม่
เกดิความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นเช่นไม่ใช้ค าหยาบ  
ล้อเลียน  ด่าทอ  ท าให้ผู้อ่ืน  เสียหายหรือเสียใจ  
•ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร  

ป.๔ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์

จากปัญหาอย่างง่าย  

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  

โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา

ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  และ

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ เงื่อนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ แก้ปัญหา  
การอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ 
ที่แตกต่างกัน  
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมท่ีมี 
การค านวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงาน
ที่แตกต่างหรือมีการสื่อสาร ระหว่างกันการเดินทางไป



๗๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 

เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ

ของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกีย่วข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ

บุคคลที่ไม่เหมาะสม  

โรงเรียน  โดยวธิีการต่างๆ   
การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ  
โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการหาก
มีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  เมื่อพบจุด
ที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้อง  
• ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่มกีารโต้ตอบ
กับผู้ใช้  การตู์นสั้น เล่ากิจวัตรประจ าวันภาพเคลื่อนไหว 
•การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืน จะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี ยิ่งขึ้น  
•ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo  
การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่
รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
•การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่นพิจารณา
ประเภทของเว็บไซต์  (หน่วยงานราชการส านักข่าว  องค์กร) 
ผู้เขียน  วันที่เผยแพร่ข้อมูลการอ้างอิง  
•เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่างๆ จะต้อง น าเนื้อหา
มาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูลที่มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  
•การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูลจะต้องน าข้อมูลมา
เรียบเรียง สรุปเป็นภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการน าเสนอ (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย) การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ ที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก  
•การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ  จัดกลุ่ม
เรียงล าดับ  การหาผลรวม   วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก
ที่เป็นไปได้  ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบตัดสิน)  
•การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตามความ เหมาะสม 
เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน โปสเตอร์โปรแกรม
น าเสนอ  
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•การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ ซอฟต์แวร์สร้าง
แบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทาง
โภชนาการและ สร้างรายการอาหารส าหรับ  ๕ วัน  
ใช้ซอฟต์แวร์ น าเสนอผลการส ารวจรายการอาหารที่เป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ   
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน  เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนเช่น ไม่สร้างข้อความ
เท็จและส่งให้ผู้อ่ืน  ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนโดยการ
ส่งสแปมข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้อ่ืนส่งค าเชิญเล่นเกม  ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ 

การบ้านของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต  ไม่ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น  

•การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ  

•การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ เมื่อเลิก

ใช้งานไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข ประจ าตัวประชาชน 

ป.๕ ๑.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการ

อธิบาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์

จากปัญหา อย่างง่าย 

๒.ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้

เหตุผล เชิงตรรกะอย่างง่าย  ตรวจหา

ข้อผิดพลาดและแก้ไข  

๓.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสาร

และท างานร่วมกัน  ประเมินความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล  

๔.รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการ บนอินเทอร์เน็ตที่

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ แก้ปัญหา  การ
อธิบายการท างานหรอืการคาดการณ์ผลลัพธ์  
• สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้ ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกัน  
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม ท านายตัวเลข
โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า  การจัดล าดับ
การท างานบ้านในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว 
• การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียนเป็น
ข้อความหรือผังงาน  
•การออกแบบและเขยีนโปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ เงื่อนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ  
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง เมื่อ



๗๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหา   
ในชีวิตประจ าวัน  
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

พบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมขอ’ผู้อื่น จะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ เลขคี่ 
โปรแกรมรับข้อมูลน ้าหนักหรือส่วนสูง แล้วแสดงผลความ
สมส่วนของร่างกาย  โปรแกรม สั่งให้ตัวละครท าตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด  
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo 
• การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา ผลการ
ค้นหา  

• การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก
 โปรแกรมสนทนา 

• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
•การใชอินเทอร์เน็ตในการตดิต่อสื่อสารและท างาน ร่วมกัน
 เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นในการเรียนภายใต้การดูแลของครู  
•การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่นเปรียบเทียบ
ความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล จากหลายแหล่ง แหล่ง
ต้นตอของข้อมูล ผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูล  
• ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่นข้อดี และ
ข้อเสีย ประโยชน์และโทษ  

• การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือกประเมินผล
จะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ แก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
น าเสนอ จะช่วยให้ การแก้ปัญหาท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และ แมน่ย า 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และส ารวจแผนที่ในท้องถิ่น
เพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ 
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ท าแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอข้อมูลโดยการใช้ blog  หรือ web page 

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
• มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณาการ
กับวิชาที่เก่ียวข้อง) 

ป.๖ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ

ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่พบใน

ชีวิตประจ าวัน  

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน

อย่าง ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ

ตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

•การแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ เงื่อนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา  
ในการแก้ปัญหา  
• แนวคิดของการท างานแบบวนซ ้า และเงื่อนไข  
• การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการท างาน แบบวนซ ้า
หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วย  

ให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่ต้องการ ให้เร็ว
ที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย ตอบให้ถูกภายใน
๒๐ ค าถาม การค านวณเวลา ในการเดินทาง โดยค านึงถึง
ระยะทาง เวลา จุดหยุดพัก  

• การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียนเป็นข้อความ
หรือผังงาน  
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร การวน
ซ า้ การตรวจสอบเงื่อนไข  
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง เมือ่
พบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืนจะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา ได้ดียิ่งขึ้น  
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 
ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo 

• การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา ข้อมูลที่ได้
ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว จากแหล่งงข้อมูลที่มี
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ความน่าเชื่อถือหลายแหล่ง และข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ตัวด าเนินการ
การระบุรูปแบบของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์ 
• การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม ค้นหา 
• การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกับ วิชา
ภาษาไทย) 
• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
แนวทางในการป้องกัน  
• วิธีก าหนดรหัสผ่าน   
• การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์  
•อันตรายจากการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา ระดับชั้น หน่วยกิต เวลาเรียน (ชม./ปี) 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ป. ๑ ๒.๐ ๘๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ป. ๒ ๒.๐ ๘๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ป. ๓ ๒.๐ ๘๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ป. ๔ ๓.๐ ๑๒๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ ป. ๕ ๓.๐ ๑๒๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ ป. ๖ ๓.๐ ๑๒๐ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑   ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

   มีความรู ้  ความเข้าใจ  ชื ่อพืชและสัตว์ที ่อาศัยอยู ่บริเวณต่างๆ บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

กับการด ารงชีวิต ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช อธิบาย

สมบัติของวัสดุ อธิบายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก

พลังงานหนึ่ง ระบjุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน อธิบายลักษณภายนอกของหิน 

   สามารถตั้งค าถาม  ก าหนดปัญหาตามความสนใจ  สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย

รวบรวมข้อมูล  บันทึก  และอธิบายผลการส ารวจ  สามารถสร้างแบบจ าลอง  แสดงอัลกอริทึมอย่างง่าย เขียน

โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  รวบรวม  ประมวลผล  น าเสนอข้อมูลโดยใช้ 

ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ  และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น  รักษาข้อมูลส่วนตัวมีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 

     ด ารงตนตามพระบรมราโชบาย  ตระหนักถึงประโยชน์ ค านึงถึงความส าคัญในการใช้ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม   

และค่านิยมทีเ่หมาะสม  

รหัสตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 

ว ๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  ว ๒.๓ ป.๑/๑  ว ๔.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕  

ว ๑.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒  ว ๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒   

ว ๒.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  ว ๓.๒ ป.๑/๑  

รวมทั้งหมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



๗๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๑              จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ความลับของ
พืชและสัตว์ 

ว ๑.๑  
ป.๑/๑-๒ 

พืชและสัตว์  
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต  

๖ ๑๐ 

๒ การท างาน
ของสิ่งมีชีวิต 

ว ๑.๒  
ป.๑/๑-๒
  

หน้าที่ของส่วนต่างๆ  ของร่างกายมนุษย์   
หน้าที่ของส่วนต่างๆ  ของร่างกายสัตว์   
หน้าที่ของส่วนต่างๆ  ของส่วนประกอบของพืช 

๗ ๑๐ 

๓ ของเล่น 
มีชีวิต 

ว ๒.๑  
ป.๑/๑-๒
  

การน าวัสดุต่างๆ มาใช้ท าเป็นของเล่น 
สังเกตสมบัติของวัสดุแล้วสามารถจัดกลุ่มของวัสดุ
ต่างๆ ได้การน าวัสดุต่างๆ มาประกอบกันเพ่ือใช้ท า
เป็นวัตถุต่างๆ ได้ 

๘ ๑๕ 

๔ เสียงรอบตัว
เรา 

ว ๒.๓  
ป.๑/๑  

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตุต้นก าเนิดเสียงที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน 

๗ ๑๕ 

๕ บนท้องฟ้าสี
คราม 

ว ๓.๑  
ป.๑/๑-๒ 

ดวงอาทิตย์จะเห็นตอนกลางวัน ดวงจันทร์และ
ดวงดาวจะเห็นในตอนกลางคืน 
ความสว่างของดวงอาทิตย์ที่กลบแสง 
ของดวงดาวในตอนกลางวัน 

๖ ๑๕ 

๖ หินน่าเรียนรู ้ ว ๓.๒ ป.๑/๑ ลักษณะของหินภายนอกท่ีสามารถสังเกตได้ ๖ ๑๐ 

๗ เทคโนโลยี
ทันโลก 

ว ๔.๒  
ป.๑/๑- ๕ 

แก้ปัญหาอย่างง่ายให้ส าเร็จโดยใช้ขั้นตอน 
การแก้ปัญหาแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ ใช้สัญลักษณ์ 
เขยีนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือสื่อ  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บเรียกใช้
ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงและดูแล รักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

๔๐ ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๘๐ ๑๐๐ 

 



๗๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑   ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                         เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน ้า เพื่อการเจริญ เติบโต  ศึกษาหาความรู้เรื่องความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน ้า 
และแสงเพื่อการเจริญเติบโต  อธิบายแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  ระบุสิ ่งที่มีอยู่รอบตัวเรามี  
ทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ระบุสมบัติการดูดซับน ้าของวัสดุโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการน าสมบัติ 
การดูดซับน ้าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุ ในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาสมบัติที ่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจาก   
การน าว ัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายเร ื ่องว ัสดุเพื ่อน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งาน 
ตามวัตถุประสงค์  และอธิบายการน าวัสดุที ่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุประโยชน์  
ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสง  
จากแหล่งก าเนิดแสง   มีความรู้จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  ระบุส่วนประกอบของดิ น  
อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน  มีความรู้ความสามารถการท างานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ  มีความสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  มีความรู ้ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  
จัดหมวดหมู่ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล  มีความรู้ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูล
ส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 
 ท าการทดลอง โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  สามารถจ าแนก เปรียบเทียบ และอธิ บาย สามารถ
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
  ด ารงตนตามพระบรมราโชบาย  ตระหนักถึงประโยชน์ ค านึงถึงความส าคัญในการใช้ ว ิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมที่เหมาะสม  

รหัสตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 
ว ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓   ว ๒.๓ ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ว ๑.๓ ป.๒/๑      ว ๓.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ว ๒.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔  ว ๔.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 



๗๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒           จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ พืชและ
สัตว์น่ารู้ 

ว ๑.๒ 
ป.๒/๑-๓ 

พืชต้องการน ้า แสง เพ่ือการเจริญเติบโต 
พืชดอกเมื ่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการ 
สืบพันธุ์เปลี ่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด 
เมื ่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู ่ภายในเมล็ดจะเจริญ 
เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต 
ออกดอกเพื ่อสืบพันธุ ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน 
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

๑๐ ๒๐ 

๒ วัสดุน่า
ทดลอง 

ว ๒.๑  
ป.๒/๑-๒ 

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน ้าแตกต่างกัน จึง
น าไปท าวัตถุเพื ่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันวัสดุ
บางอย่างสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้ สมบัติที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตาม ต้องการ  

๑๐ ๑๕ 

๓ แสงสว่าง
พาเพลิน 

ว ๒.๓  
ป.๒/๑-๒ 

แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทางเป็น
แนวตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งก าเนิด
แสง ต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตา
อาจเกิดอันตรายต่อตาได้จึงต้องหลีกเลี่ยงการมอง
หรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพเมื่อจ าเป็น และ
ต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 

๑๐ ๒๐ 

๔ ดินน่ารู ้ ว ๓.๒  
ป.๒/๑-๒ 

ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ 
ในเนื้อดิน มีอากาศและน ้าแทรกอยู่ตามช่องว่าง ใน
เนื้อดิน ดินจ าแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดิน
ทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว ของดินซึ่ง
มีผลต่อการอุ ้มน ้าที ่แตกต่างกัน ดินแต่ละชนิด
น าไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน  ตามลักษณะ 
และสมบัติของดิน 
 

๑๐ ๒๐ 



๗๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๕ เทคโนโลยี
น่าสนใจ 

ว ๔.๒  
ป.๒/๑-๔ 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ตัวอย่างโปรแกรม 
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้าง คัดลอก 
ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
อย่างเป็นระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  การใช้งานอย่างเหมาะสม  

๔๐ ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๘๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑  ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓         เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

   น าความรู ้  ความเข้าใจ  มาอธิบายสิ ่งที ่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการ เจริญเติบโตของมนุษย์  

และสัตว์  ประโยชน์ของอาหารน ้า และอากาศ  การเปลี ่ยนแปลงของวัสดุเมื ่อท าให้ร้อนขึ ้นหรือท าให้เย็นลง   

ผลของแรงที ่ม ีต ่อการเปลี ่ยนแปลงการเคล ื ่อนที ่ของวัตถุ ยกตัวอย่ างแรงส ัมผัสและแรงไม่ส ัมผ ัสที ่ม ีผล 

ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ  จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์  ระบุขั ้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผล 

ที่เกิดขึ้น ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กัน  ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก พลังงานหนึ่ง  

บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ ระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า  อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้น

และตกของดวงอาทิตย์  สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์  การเกิดกลางวันกลางคืน  

และการก าหนดทิศ  ระบุส่วนประกอบของอากาศ  บรรยายความส าคัญของอากาศ  และผลกระทบของมลพิษ 

ทาง อากาศต่อสิ่งมีชีวิต  การเกิดลม  ประโยชน์และโทษของลม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   สามารถตั้งค าถาม ก าหนดปัญหาตามความสนใจ สังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ โดยใช้เครื ่องมือ 

อย่างง่ายรวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจ สามารถสร้างแบบจ าลอง แสดงอัลกอริทึมอย่างง่ าย  

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  รวบรวม  ประมวลผล น าเสนอข้อมู ล 

โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื ่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และจินตนา การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั ้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว มีทักษะที่ ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้น 

ทางเทคโนโลยี 

     ด ารงตนตามพระบรมราโชบาย  ตระหนักถึงประโยชน์ ค านึงถึงความส าคัญในการใช้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

รหัสตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) 

ว ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ ว ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,  ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 

ว ๒.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ ว ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 



๘๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๓               จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ สิ่งมีชีวิต ว ๑.๒  
ป.๓/๑-๔ 

อาหาร  น ้า  และอากาศ  
การด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต 
อาหาร  น ้า  และอากาศต่อเจริญเติบโต   
ของร่างกาย การเจริญเติบโตของสัตว์ 
การสืบพันธุ์  วัฏจักรชีวิตของสัตว์    

๗ ๑๕ 

๒ วัสดุ/สมบัติของ
วัสดุ 

ว ๒.๑  
ป.๓/๑-๒ 

วัตถุ  การแยกชิ้นส่วนและการประกอบ 
เข้าด้วยกัน  การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ/วัสดุ  
เมื่อได้รับความร้อน 

๔ ๑๐ 

๓ แรงแม่เหล็ก ว ๒.๒  
ป.๓/๑-๔ 

การดึงการผลัก   
แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ   
ท าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส   
แม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก   
หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก   
แม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ 
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน  
ต่างชนิดกัน จะดึงดูดกัน 

๘ ๑๕ 

๔ พลังงานไฟฟ้า ว ๒.๓  
ป.๓/๑-๓ 

พลังงานกล  พลังงานไฟฟ้า  พลังงานแสง 
พลังงานเสียง  พลังงานความร้อน 
การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าผลิตจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานจากแหล่ง
พลังงานธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี  
ประหยัดและคุ้มค่า 
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 

๑๐ ๑๕ 



๘๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๕ ดวงอาทิตย์ ว ๓.๑  
ป.๓/๑-๓ 

การปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การหมุนรอบตัวเองของโลก และการโคจร
รอบดวงอาทิตย์  กลางวันกลางคืน 
การก าหนดทิศ  พลังงานจากดวงอาทิตย์ 

๕ ๑๐ 

๖ ลมฟ้าอากาศ ว ๓.๒  
ป.๓/๑-๔ 

อากาศ ส่วนประกอบของอากาศ 
มลพิษทางอากาศลม การเกิดลม   
พลังงานลม  โทษของลม 

๖ ๑๐ 

๗ สร้างสรรค์
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒  
ป.๓/๑-๕ 

อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
ซอฟท์แวร์ที่ใช้เขียนโปรแกรม code.org 
เครือข่ายอินเทอร์เนต   เว็บเบราว์เซอร์ 
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
การรวบรวมข้อมูล  
การประมวลผลอย่างง่าย 
การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตามวัตถุประสงค์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต  ข้อดีและข้อเสียในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔๐ ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๘๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                        เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ทดลองและอธิบาย หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก การจ าแนกกลุ่มพืช กลุ่มสั ตว์และกลุ่มที่

ไม่ใช่พืชและสัตว์ ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังใน กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก  

กลุ ่มสัตว ์เล ื ้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ ่มสัตว ์เล ี ้ยงลูกด้วยน ้านม และยกตัวอย่าง ส ิ ่งมีช ีว ิตในแต่ละกลุ่ม  

สมบัติของสสารด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้า การใช้เครื ่องมือเพื ่อวัดมวล  

และปริมาตรของสสาร การเคลื ่อนที ่ของแสงจากแหล่งก าเนิด การเคลื ่อนที ่ผ่านตัวกลาง ผลของแรง โน้มถ่วง 

ที่มีต่อวัตถุ การสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ 

ซอฟต ์แวร ์หร ือส ื ่ อ ตรวจหาข ้อผ ิดพลาด และแก ้ ไข  การใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตค ้นหาความร ู ้และประเมิน 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น  

  ด ารงตนตามพระบรมราโชบาย  ตระหนักถึงประโยชน์ ค านึงถึงความส าคัญในการใช้ ว ิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิ ทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 

ว ๑.๒   ป.๔/๑ 

ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

ว ๒.๓   ป.๔/๑ 

ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

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

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 



๘๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๔                               จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ โครงสร้าง
ของพืช 

ว ๑.๒  
ป.๔/๑ 

๑. บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก  
ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

๑๒ ๑๐ 

๒ พืชและสัตว์ ว ๑.๓  
ป.๔/๑-๔ 

๑. จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และ ความ
แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช และสัตว์ 
๒. จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดย
ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล ที่รวบรวมได้ 
๓. จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง 
เป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน ้า 
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ กลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม และยกตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตใน
แต่ละกลุ่ม 

๑๒ ๑๐ 

๓ พลังงาน ว ๒.๑  
ป.๔/๑-๔ 

๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้า 
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก การ
ทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้า ของ
วัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการ 
ออกแบบชิ้นงาน  
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการอภิปราย 
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมี เหตุผล
จากการทดลอง 
๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อน า 
มาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และ

๑๒ ๑๕ 



๘๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

อธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้ว 
กลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ 

๔ แรง ว ๒.๒  
ป.๔/๑-๓ 

๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
 ๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน ้าหนักของวัตถุ 
๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑๖ ๑๕ 

๕ แสง ว ๒.๓  
ป.๔/๑ 

๑. จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่ง
แสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ การมองเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๑๖ ๑๕ 

๖ ดาราศาสตร ์ ว ๓.๑  
ป.๔/๑-๓ 

๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวง
จันทร์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูป การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
๓. สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบ 
สุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร ของ
ดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 

๑๒ ๑๐ 

๗ เทคโนโลยี ว ๔.๒  
ป.๔/๑-๕ 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย 
การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา  
อย่างง่าย 
๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด  
และแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมิน  
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

๔๐ ๒๕ 



๘๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ 
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่เหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑ ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                     เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง 

ศึกษาส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี ่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช การสืบพันธุ์ของพืชด อก           
การขยายพันธุ์พืช และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์  
ของสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และน าความรู ้ไปใช้ประโยชน์  ลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว   
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก พืชดอกที่
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะ
ภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ สมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความ
เหนียว การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแน่น การน าวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การหาแรงลัพธ์ของแรง
สองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ ความดันอากาศ ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว การ
ลอยตัว และการจมของวัตถุ  แรงเสียดทานและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง การ
เกิดเสียงสูง เสียงต ่า  เสียงดัง เสียงค่อย อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมากๆ การเกิดเมฆ หมอก น ้าค้าง ฝนและ
ลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน ้า การวัดอุณหภูมิความชื้น และความกดอากาศ การเกิดลม และน าความรู้ไปใช้ประโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวัน การเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทดลอง สังเกต จ าแนก ระบุ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา โดยตั้งค าถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให้และตามความ
สนใจ วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุปสร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจตรวจสอบ
ต่อไป แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตาม
ความเป็นจริง มีการอ้างอิง น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผล
ของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
  ด ารงตนตามพระบรมราโชบาย  ตระหนักถึงประโยชน์ ค านึงถึงความส าคัญในการใช้ ว ิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม  

รหัสตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 
ว ๑.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔   ว ๑.๓ ป.๕/๑ ป.๕/๒    
ว ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ว ๒.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ 
ว ๒.๓ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ว ๓.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
ว ๓.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ว ๔.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕       
รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 



๘๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ พืช 
และสัตว์ 
น่ารู ้

ว ๑.๑ 
ป.๕/๑-๔ 

สิ ่งม ีช ีว ิตทั ้งพ ืชและสัตว ์ม ีโครงสร้างและลักษณะที่
เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่ง
ที่อยู่มีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีการกินกัน
เป็นทอดๆในรูปแบบของห่วงโซ่อาหาร 

๑๐ ๑๐ 

๒ พันธุ 
กรรม
ศึกษา 

ว ๑.๓  
ป.๕/๑-๒ 

สิ ่งมีชีวิตทั ้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื ่อโตเต็มที ่จะมีการ
สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจ านวนและด ารงพันธุ์ โดยลูก ที่เกิดมาจะ
ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ท าให้มี
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิด
อ่ืน 

๑๐ ๑๐ 

๓ สถานะ
ของสสาร 

ว ๒.๑  
ป.๕/๑-๔ 

การเปลี ่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี ่ยนแปลงทาง
กายภาพ เช ่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การ
ควบแน่น การแข็งตัว การระเหิด การเกิดสารผสมที่
เรียกว่าสารละลาย สมบัติต่างๆ  ของสาร การเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 

๑๕ ๑๕ 

๔ แรง 
และการ
เคลื่อนที่ 

ว ๒.๒  
ป.๕/๑-๕ 

แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์
ของแรง ๒ แรงที่กระท าต่อวัตถุเดียวกันจะมีขนาดเท่ากับ
ผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน
และมีทิศทางเดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรง
ทั้งสอง  แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น 

๑๐ ๑๐ 

๕ เสียง
รอบตัวเรา 

ว ๒.๓  
ป.๕/๑-๕ 

ก าเนิดของเสียง การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจ
เป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่าน
ตัวกลางมายังหูการเกิดเสียงสูงเสียงต ่า เสียงดังเสียงค่อย  
อันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ
เป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดัง
ของเสียง 

๑๐ ๑๐ 
 
 



๘๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๖ ดวงดาว
บนท้องฟ้า 

ว ๓.๑  
ป.๕/๑-๒ 

ดาวทีม่องเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่
นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน
ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง  สังเกตต าแหน่งและ
การข้ึนและตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถท า
ได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้น
ปรากฏ 

๑๐ ๑๐ 

๗ ลม ฟ้า 
อากาศ 

ว ๓.๒  
ป.๕/๑-๕ 

โลกมีท้ังน ้าจืดและน ้าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่มีทั้ง
แหล่งน ้าผิวดินเช่น ทะเล แม่น ้าและแหล่งน ้าใต้ดิน เช่น 
น ้าบาดาล  วัฏจักรน ้า เป็นการหมุนเวียนของน ้าที่มีแบบ
รูป ซ ้าเดิม และต่อเนื่องระหว่างน ้าในบรรยากาศ น ้าผิวดิน 
และน ้าใต้ดิน โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
ส่งผลต่อวัฏจักรน ้า  กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น ้าค้าง 
และน ้าค้างแข็ง ฝน หิมะ ลูกเห็บ 

๑๕ ๑๐ 

๘ เทคโนโลยี
และการ
แก้ปัญหา 

ว ๔.๒  
ป.๕/๑-๕ 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ ผลลัพธ์  ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และท างานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล จะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

๔๐ ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 



๙๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑   ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖       เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

   มีความรู้  ความเข้าใจ  ระบุ  อธิบายแนวทาง เปรียบเทียบ  บอกประโยชน์  ผลของสารอาหาร   
ในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนได้  การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  การดูแลรักษา
อวัยวะ ในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ  วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร  การเกิดและผล
ของแรงไฟฟ้า  หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  การต่อหลอด
ไฟฟ้า  แบบอนุกรมและแบบขนาน  ประโยชน์ของความรู ้ของการต่อ หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน   
การเกิดเงามืดเงามัว  ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ  กระบวนการเกิด
หินอัคนี  หินตะกอนและหินแปร  ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหิน และแร่ในชีว ิตประจ าวัน  คาดคะเน 
สภาพแวดล้อมในอดีตของ ซากดึกด าบรรพ์  การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม  การเกิดฤดูของประเทศไทย  
ลักษณะและผลกระทบของน ้าท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถล่ม  แผ่นดินไหว  สึนามิ  เฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น  ผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต   
   สามารถตั้งค าถาม  ก าหนดปัญหาตามความสนใจ  สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ าย

รวบรวมข้อมูล  บันทึก  และอธิบายผลการส ารวจ  ออกแบบการทดลอง  และทดลอง สามารถสร้างแบบจ าลอง   

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและเขียนโปรแกรม

อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันตรวจหาข้อผิดพลาด ของโปรแกรมและแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั ้นตอนการแก้ปัญหามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื ้องต้น   

รักษาข้อมูลส่วนตัวมีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 

     ด ารงตนตามพระบรมราโชบาย  ตระหนักถึงประโยชน์ ค านึงถึงความส าคัญในการใช้ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 

ว ๑.๒ ป.๖/๑ ป.๖/๕  ว ๒.๑ ป.๖/๑   ว ๒.๒ ป.๖/๑   ว ๒.๓ ป.๖/๑-ป.๖/๘ 

ว ๓.๑ ป.๖/๑- ป.๖/๒  ว ๓.๒ ป.๖/๑- ป.๖/๙  ว ๔.๒ ป.๖/๑ - ป.๖/๔   

รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 

 



๙๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๖        จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ อาหารและ
ร่างกาย 

ว ๑.๒  
ป.๖/๑-๕ 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 

สารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหาร  
ระบบย่อยอาหาร 
สืบค้นความต้องการการได้รับสารอาหาร 
ของแต่ละเพศ/วัย 

๑๐ ๑๐ 

๒ สารผสม ว ๒.๑ ป.๖/๑ การแยกสารผสม  ๑๐ ๑๕ 

๓ แรงไฟฟ้า ว ๒.๒ ป.๖/๑ แรงไฟฟ้า ๑๐ ๑๐ 
๔ วงจรไฟฟ้า ว ๒.๓  

ป.๖/๑-๗ 
ว ๔.๒  

ป.๖/๑-๒ 

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
ออกแบบการทดลองและทดลองการ 
ต่อหลอดไฟฟ้า   

๑๐ ๑๐ 

๕ ปรากฏการณ ์
อุปราคา 
และอวกาศ 

ว ๒.๓  
ป.๖/๘ 
ว ๓.๑  

ป.๖/๑- ๒ 

การเกิดเงามืดเงามัว 
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ 

๑๐ ๑๐ 

๖ หินและซาก 
ดึกด าบรรพ์ 

ว ๓.๒  
ป.๖/๑- ๓ 

 

กระบวนการเกิดหินอัคนี  หินตะกอน  หินแปร 
การใช้ประโยชน์ของหิน และแร่ในชีวิตประจ าวัน ซาก
ดึกด าบรรพ์ 

๑๕ ๑๐ 

๗ ภัยธรรมชาติ 
และธรณี
พิบัติ 

ว ๓.๒  
ป.๖/๔- ๙ 

ว ๔.๒  
ป.๖/๔  

การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
ผลของมรสมุต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
ผลกระทบของน ้าท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถล่ม  
แผ่นดินไหว  สึนามิ 
การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

๑๕ ๑๐ 

๘ เทคโนโลยี
และการ
แก้ปัญหา 

ว ๔.๒ ป.๖/๑ 
- ป.๖/๔   

ออกแบบและเขียนโปรแกรม  
ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 

๔๐ ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ๑๐๐ 



๙๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

  ❖เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

  ❖เข้าใจลักษณะที ่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที ่ใช้ท าว ัตถุและการเปลี ่ยนแปลง 

ของวัสดุรอบตัว  

  ❖เข้าใจการดึงการผลักแรงแม่เหล็กและผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุพลังงาน

ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า  การเกิดเสียง  แสงและการมองเห็น   

  ❖เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การเกิด

กลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ลักษณะของหิน ก า ร จ  า แ น ก ช น ิ ด ด ิ น แ ล ะก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ล ั ก ษ ณ ะ 

และความส าคัญของอากาศ  การเกิดลม  ประโยชน์และโทษของลม  

  ❖ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ  สังเกตส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูลบันทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาด

ภาพและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง  หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

  ❖แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา ม ี ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 

และการสื่อสารเบื้องต้นรักษาข้อมูลส่วนตัว  

  ❖แสดงความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้  

หรือตามความสนใจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน   

  ❖แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ ่งมั ่นรอบคอบ  ประหยัด  ซื ่อสัตย์   

จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

  ❖ตระหนักถ ึงประโยชน ์ของการใช ้ความร ู ้และกระบวนการทางว ิทยาศาสตร์ ในการด  ารงช ีวิต   

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  

  ❖เข้าใจโครงสร้างลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ ่งมีชีวิตรวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 

ในแหล่งที่อยู่การท าหน้าที่ของส่วนต่างๆ  ของพืชและการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

  ❖เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ ่มของวัสดุสถานะและการเปลี ่ยนสถานะของสสารการละลาย  

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้และการแยกสารอย่างง่าย  



๙๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

  ❖เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก  แรงลัพธ์  แรงเสียดทานแรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ   

ผลที่เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ  ความดัน หลักการที ่มีต่อวัตถุ  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ปรากฏการณ์เบื ้องต้น  

ของเสียงและแสง  

  ❖เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  องค์ประกอบ

ของระบบสุริยะ  คาบการโคจรของดาวเคราะห์  ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์การขึ้นและตกของกลุ่ม

ดาวฤกษ์การใช้แผนที่ดาวการเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ    

  ❖เข้าใจลักษณะของแหล่งน ้าวัฏจักรน ้ากระบวนการเกิดเมฆหมอกน ้าค้างน ้าค้างแข็งหยาดน ้าฟ้า

กระบวนการเกิดหินวัฏจักรหิน  การใช้ประโยชน์หินและแร่การเกิดซากดกึด าบรรพ์  การเกิดลมบก  ลมทะเลมรสุม

ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติธรณีพิบัติภัยการเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก 

  ❖ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ในการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการท างานร่วมกันเข้าใจสิทธิและหน้าที ่ของตน  

เคารพสิทธิของผู้อื่น   

  ❖ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจคาดคะเน

ค าตอบหลายแนวทางสร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหา  ที่ จะส ารวจตรวจสอบวางแผนและส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ  

และคุณภาพ  

  ❖วิเคราะห์ข้อมูลลงความเห็นและสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที ่มาจากการส ารวจตรวจสอบ  

ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมี เหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

  ❖แสดงถึงความสนใจ  มุ ่งมั ่นในสิ ่งที ่จะเรียนรู ้  มีความคิดสร้างสรรค์เกี ่ยวกับเรื ่องที ่จะศึ กษา 

ตามความสนใจของตนเองแสดงความคิดเห็นของตนเองยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงและรับฟังความคิดเห็น

ผู้อื่น 

  ❖แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น  รอบคอบ   ประหยัด  ซื่อสัตย์  

จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์   

  ❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในการด ารงชีวิตแสดงความชื่นชมยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้เพิ ่มเติมท า

โครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ  

  ❖แสดงถึงความซาบซึ้ง  ห่วงใยแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า  



๙๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม มาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับ การตัดสิน  

ผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง ของผู้เรียน 

ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและ การประเมิ น

ภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการด าเนินการวัด และประเมินผล  

การเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา ดังนี้  

๑. สถานศึกษาเป็นผู ้ร ับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน โดยเปิดโอกาสให้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

๒. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน  

๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทีก่ าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ 

ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด 

กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ ระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้  

๕. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ 

การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับ 

และรูปแบบการศึกษา  

๖. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้  

๗. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  



๙๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๘. ให้สถานศึกษาจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผล การเรียนรู ้

รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

❖ องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ ผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี 

มีปญัญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ก าหนดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดในสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน และผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีก าหนดใน
หน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายจาก แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน โดย วัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๘ กลุ่มสาระ 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

คุณภาพผู้เรียน 



๙๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ฯลฯ ควบคู่ไปกับ การใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่า
การประเมิน ปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน หนังสือ เอกสาร 

และสื่อต่าง ๆ เพ่ือหาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ แล้วน าเนื้อหา สาระที่อ่านมาคิด

วิเคราะห์ น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิด

นั้นด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่าน

ได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น  

กรณีผู้เรียนมีความบกพร่องในกระบวนการด้านการเห็นหรือที่เก่ียวข้องท าให้เป็นอุปสรรคต่อ การอ่าน 

สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ สรุปผลเป็นรายปี/

รายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้น ตลอดจน การจบการศึกษาระดับ

ต่าง ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย บูรณาการ

ในการเรียนการสอน 



๙๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ ๒.๓ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับ ผู้เรียน อันเป็น

คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะ ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ คุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมิน

จากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาสู่ การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็น

ข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ  

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ดังแผนภาพที่ ๒.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

อ่าน (รับข้อความ) 

คิดวิเคราะห ์

เขียน (สื่อสาร) 

หนังสือ เอกสาร โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ ฯลฯ แล้วสรุปเปน็ความรู้

ความเข้าใจของตนเอง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

มีจิตสาธารณะ 

รักความเป็นไทย 

รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

มุ่งม่ันในการท างาน 

อยู่อย่างพอเพียง 
ใฝ่เรียนรู้ 

มีวินัย 



๙๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน และเวลาใน

การเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อน ชั้นเรียนและการจบ

การศึกษาระดับต่าง ๆ ดังแผนภาพที่ ๒.๕ 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

❖ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

๑. ระดับประถมศึกษา  

๑.๑ การตัดสินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด

หลักเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้  

๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  

๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนดในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บังเกิดผล ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะที่ก าหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนที่เพียงพอต่อการพัฒนาด้วย โดยปกติในระดับ ประถมศึกษาผู้สอน

จะมีเวลาอยู่กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ประมาณ ๒๐๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการ เวลาที่ได้รับนี้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และตระหนักว่าเวลาเรียนเป็นทรัพยากร ที่ใช้หมดไปในแต่ละวัน 

มากกว่าเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตร การก าหนดให้ผู้เรียนมีเวลา เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา จึงเป็นการมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนา ผู้เรียน และเติมเต็มศักยภาพของ

ผู้เรียน และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้อง ตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีแสดง

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

- ชุมนุม/ชมรม 

 



๙๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

พัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง อีกท้ังต้องสร้างให้ ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการ

ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม ่าเสมอ เช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความส าคัญในการน ามาใช้

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนและ ผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้หรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้ง การประเมินเพ่ือการพัฒนาและการประเมินเพ่ือสรุปการ

เรียนรู้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาโดยผู้สอนก าหนด

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัว ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ไม่

ยากหรือง่ายเกนิไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้าใจ ท าได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์

ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุ จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การก าหนดเกณฑ์นี้

ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียน ร่วมก าหนดด้วยได้ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การ

ประเมินเพ่ือการพัฒนา ส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อย

ในการประเมิน เพ่ือการพัฒนานี้ ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลา

เรียน และวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้สอนควรน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนา เต็มศักยภาพ อันจะน าไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพ่ือการ

พัฒนาจึงไม่จ าเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรด าเนินการ  

โดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา  

การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปี ตามสัดส่วนที่

สถานศกึษาก าหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับ ผลการเรียนตามที่

สถานศึกษาก าหนด และผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน  

การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน หรือระดับ

คุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค าส าคัญ สะท้อน

มาตรฐาน  

การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนด เกณฑ์การ

ตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านเป็นระบบต่าง ๆ ตามที่ สถานศึกษา

ก าหนด ได้แก่ ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน ตารางข้างใต้แสดง

การให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ และการเทียบกันได้ระหว่างระบบ กรณีที่สถานศึกษาให้ระดับผลการเรียน

ด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกันได้ ดังนี้ 

 



๑๐๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 
ระบบตัวเลข 

 
ระบบ

ตัวอักษร 

 
ระบบร้อยละ 

ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 
๕ ระดับ ๔ ระดับ ๒ ระดับ 

๔ A ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 
 
 
 

ผ่าน 

๓.๕ B+ ๗๕-๗๙  
ดี 

 
ดี ๓ B ๗๐-๗๔ 

๒.๕ C+ ๖๕-๖๙   
 พอใช้ ๒ C ๖๐-๖๔  

 
ผ่าน 

๑.๕ D+ ๕๕-๕๙  
ผ่าน ๑ D ๕๐-๕๔ 

๐ F ๐-๔๙ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ผลการประเมิน

เป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 

๑) ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 

ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้  

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดี

เลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 

 ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง บางประการ  

ไมผ่่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามี

ผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

๒) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเลื่อนชั้นและจบ

การศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 



๑๐๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์

สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ

ใดได้ผลการประเมิน ต ่ากว่าระดับดี  

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณา

จาก  

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ

ประเมินต ่ากว่า ระดับดี หรือ  

๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ  

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๕-๗ คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะได้ ผลการ

ประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก  

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ  

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้  

ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ที่สถานศึกษาก าหนด  

โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม  

และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ  

  ๑) กิจกรรมแนะแนว  

  ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย  

   (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือก อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑ กิจกรรม  

   (๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม  

 



๑๐๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 

  “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ มีผลงานตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด  

  “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด  

  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลของกิจกรรมเป็น “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน ท ากิจกรรมในส่วนที่

ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จ

สิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

   ๑.๓ การเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

    ๑) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

   ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน  

   ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  ทั้งนี้ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริม

ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 

  อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษา อาจให้โอกาสผู้เรียน

เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ของสถานศึกษาและ

ผู้แทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท้ัง ๓ 

ประการ ต่อไปนี้ 

  ๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก าลังศึกษาอยู่ใน  

เกณฑ์ดีเยี่ยม  

  ๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  

  ๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้ ความสามารถ

ทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้น  

  การอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับ การยินยอมจากผู้เรียน

และผู้ปกครอง และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษานั้น  

ส าหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาด าเนินงาน

ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/หน่วยงานต้น



๑๐๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

สังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

  ๑.๔ การเรียนซ ้าชั้น 

  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้าชั้น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถของผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

  ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรให้เรียนซ ้าชั้น ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจใช้ดุลย

พินิจให้เลื่อนชั้นได้ หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  ๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์การ

เลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน  

  ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ี สถานศึกษาก าหนดในแต่

ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออ่ืน ๆ 

ครบถ้วน  

  ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน  

ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ ้าชั้น สถานศึกษาควรแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผล ของการเรียนซ ้าชั้น 

  ๑.๕ การสอนซ่อมเสริม 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้สถานศึกษา จัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

  การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจต

คติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

 

 

 

 



๑๐๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

อภิธานศัพท์ 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑. ก าหนด
ปัญหา 

define 
problem 

ระบุค าถาม ประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นข้อสงสัยเพื่อ
น าไปสู่การแก้ปัญหาหรืออภิปรายร่วมกัน 

๒. แก้ปัญหา solve 
problem 

หาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน ทั้งปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรงและปัญหาในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้เทคนิคและ วิธีการต่าง ๆ 

๓. เขียน
แผนผัง/วาด
ภาพ 

construct 
diagram/ 
illustrate 

น าเสนอข้อมูลหรือผลการส ารวจตรวจสอบด้วยแผนผัง กราฟ
หรือภาพวาด 

๔. คาดคะเน predict คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้
และประสบการณ์ที่มี 

๕. ค านวณ calculate หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ 

๖. จ าแนก classify จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
๗. ตั้งค าถาม ask 

question 
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลีเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้นหาค าตอบ
ที่ต้องการ 

๘. ทดลอง conduct/ 
experiment 

ปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบของค าถาม หรือปัญหาในการทดลอง 
โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรและ
วางแผนด าเนินการเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

๙. น าเสนอ present แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือความคิด เพ่ือให้ผู้อื่นรับรู้หรือ
พิจารณา 

๑๐. บรรยาย describe ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้
ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอกหรือเขียน 

๑๑. บอก tell ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่นด้วยการพูด หรือเขียน 
 
 



๑๐๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑๒. บันทึก record เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยจ า หรือเพ่ือเป็น

หลักฐาน 
๑๓. เปรียบเทียบ compare บอกความเหมือน และ/หรือความแตกต่าง ของสิ่งที่เทียบเคียง

กัน 
๑๔. แปล

ความหมาย 
interpret แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานที่ปรากฏ เพื่อลง

ข้อสรุป 
๑๕. ยกตัวอย่าง give 

examples 
ให้ข้อมูลเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ เพื่อแสดงความเข้าใจใน
สิ่งที่ได้เรียนรู ้

๑๖. ระบ ุ identify ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ 
๑๗. เลือกใช้ select พิจารณา และตัดสินใจน าวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมา

ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
๑๘. วัด measure หาขนาด หรือปริมาณ ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม 
๑๙. วิเคราะห์ analyze แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบจัดล าดับ จัดจ าแนก หรือ

เช่ือมโยงข้อมูล 
๒๐. สร้าง

แบบจ าลอง 
construct 
model 

น าเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ในรูปของแผนภาพ ชิ้นงาน
สมการ ข้อความ ค าพูดและ/หรือใช้แบบจ าลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

๒๑. สังเกต observe หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่เหมาะสมตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต 

๒๒. ส ารวจ explore หาข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและเทคนิคที่
เหมาะสม เพื่อน าข้อมูลมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒๓. สืบค้นข้อมูล search หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ
มาใช้ประโยชน 

๒๔. สื่อสาร Communi 
cate 

น าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือผลจากการ
ส ารวจตรวจสอบ ด้วยวิธีที่เหมาะสม 
 



๑๐๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๒๕. อธิบาย explain กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูล หรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง 

๒๖. อภิปราย discuss แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือค าถามอย่างมีเหตุผลโดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ 

๒๗. ออกแบบ
การทดลอง 

design 
experiment 

ก าหนด และวางแผนวิธีการทดลองให้สอดคล้องกับ สมมติฐาน
และตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 

 
 
ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 
 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑. การใช้ลิขสิทธิ์

ของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรม 

fair use การน าสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น 
๑) น าไปใช้ในการศึกษา หรือการค้า 
๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือบันเทิง 
๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือคัดลอกจ านวนมาก 
๔) ท าให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด 

๒. การตรวจและ
แก้ไข
ข้อผิดพลาด 

debugging กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อแก้ไขให้
ท างานได้ถูกต้อง 

๓. การ
ประมวลผล
ข้อมูล 

data 
processing  

การด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมี
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานมากยิ่งขึ้น 

๔. การรวบรวม
ข้อมูล 

data 
collection 

กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

๕. ข้อมูลปฐมภูมิ primary data ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจใช้วิธีการ
สังเกต การทดลอง การส ารวจ การสัมภาษณ์  

 



๑๐๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

   ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๖. เทคโนโลยี technology สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือวิธีการ 

เพ่ือใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ 

๗. แนวคิดเชิง
ค านวณ 

computation
al thinking 

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถน าไปประมวลผล
ได้ 

๘. แนวคิดเชิง
นามธรรม 

abstraction  การพิจารณารายละเอียดที่ส าคัญของปัญหา แยกแยะสาระส าคัญ
ออกจากส่วนที่ไม่ส าคัญ  

๙. ระบบทาง
เทคโนโลยี 

technological 
system 

กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป ประกอบเข้าด้วยกัน และ
ท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการท างานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการ
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ 

๑๐. เหตุผลเชิง
ตรรกะ 

logical 
reasoning 

การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาได้
ครอบคลุมทุกกรณี  

๑๑. เหตุผลวิบัติ logical fallacy การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่มีน ้าหนัก
สมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือชี้น าข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ 

๑๒. อัตลักษณ์  Identity ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลส าคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคล
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ 

๑๓. อัลกอริทึม algorithm ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการท างาน โดยมีล าดับของค าสั่งหรือวิธีการที่
ชัดเจน ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้ 

๑๔. แอปพลิเคชัน software 
application 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ท างานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  

 
 
 

 
 
 



๑๐๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

คณะผู้จัดท า 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางกาญจนา  คล้ายพุฒ  ประธาน 
 ๑.๒ นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย์ รองประธาน 
 ๑.๓ นางดวงพร        ว่องสุนทร  กรรมการฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๔ นางสายหยุด      กิจสุวรรณ์  กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๑.๕ นางสุพรรณนิภา   ทองมอญ  กรรมการฝ่ายบุคคล 
 ๑.๖ นางมนัสพร       วงษ์ทองทิว  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑.๗ นางสาววลรีัตน์  การะดี  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางกาญจนา  คล้ายพุฒ  ที่ปรึกษา 
 ๒.๒ นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย์ ที่ปรึกษา 
 ๒.๓ นางมนัสพร   วงษ์ทองทิว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๔ นางสาววลรีัตน์  การะดี  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๕ นางสายหยุด  กิจสุวรรณ ์  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๖ นางพรทิพย์  แตงโสภา  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๗ นางสาวปุญญิศา  ผุสิตธโนดม  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๘ นางสาววชัราภรณ์  ชูเมอืง  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๙ นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๑๐ นางสาวจิรารัตน์  วิกล  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๑๑ นายภานุวัฒน ์ รุ่งเจรญิ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๑๒ นางสาวนิชาพรรณ  คะลา   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๑๓ นางสาวพรพิมล  ยศแสน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๑๔ นายวชิระ  พรมเสนา   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. เจ้าหน้าที่พิมพ์หลักสูตร 
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. ฝ่ายออกแบบปก 
 ๔.๑ นางสาวปุญญิศา  ผุสิตธโนดม 
๕. ฝ่ายจัดเก็บ จัดสรร ดูแลรกัษา ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นางดวงพร    ว่องสุนทร  หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 ๕.๒ นางมนัสพร  วงษ์ทองทิว  หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



๑๐๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 


