
 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
  
  

หลักสตูรโรหลักสตูรโรงเรยีนบานงเรยีนบานเตาบาเตาบา  
พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕ ๒๕๕๓๓  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราชพทุธศกัราช  
๒๕๕๒๕๕๑๑  

 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  
  
 
 
 
 
 

สํานัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามมหาสารคาม เขต  เขต ๒๒  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิารกระทรวงศกึษาธกิาร 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
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ประกาศโรงเรยีนบานเตาบา 
เร่ือง  ใหใชหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
............................................................. 

                 เพือ่ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  เปนการสรางกลยทุธใหมในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียน  มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานกึในความเปนไทยมีระเบยีบวินัย  
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา  ๘๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๔๕ และพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
                 ฉะนัน้  อาศัยอาํนาจตามในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๕   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น 
ชอบใหใชหลกัสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธกิาร  จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ดังปรากฏแนบทายคําสัง่นี ้  แทน
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหเปนไปดังนี ้
                 ๑.  โรงเรียนตนแบบการใชหลกัสูตรและโรงเรียนทีม่ีความพรอม  ตามรายชื่อที่กระทรวง 
ศึกษาธกิาร  ประกาศ 
                      ๑)  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑-๖  และชั้นมธัยมศึกษาปที ่ ๑  และ  ๔ 
                      ๒)  ปการศึกษา ๒๕๕๓  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑  และ  ๒  และชัน้มัธยมศึกษาปที่  ๔  
และ  ๕ 
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                      ๓)  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  เปนตนไป  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   ทุกชัน้เรียน 
                 ทัง้นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  พรอมกันทุกระดับชั้น  และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวนัที ่  ๓๐  เมษายน   
๒๕๕๓  จงึประกาศใชหลักสตูรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  

................................................. ................................................. 
(นายถนอม  บุญเรียน) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(นายวิทยา  นนทนภา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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คาํนาํ 
 
                 กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ที่มคีวามเหมาะสม  ชัดเจน  ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศกึษา  โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทศัน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร  การเรียนการสอนในแตละระดับ  
นอกจากนัน้ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง  และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม  และจุดเนน  
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน  เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และมคีวามชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ 
                 จากเหตุผลที่กลาวมา  โรงเรยีนบานเตาบา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามหาสารคาม  
เขต  ๒  จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสตูรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ข้ึน  เพื่อกาํหนดกรอบทิศทางในจัดการเรยีนการสอน  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดานความรู  และทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการดํารงชวีิต  ในสงัคมทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มาตรฐานการเรยีนรู
และตัวชี้วัดทีก่ําหนดไวในเอกสารนี ้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่วของเห็นผลคาดหวงัที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  ซึ่งจะสามารถกันพฒันาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ  
และมีความเปนเอกภาพ  อีกทัง้ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทยีบโอนระหวางสถานศึกษา  
                 ขอขอบคุณ  ผูที่มีสวนรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา  ชมุชน  ตลอดจนผูปกครอง  และ
นักเรียน  ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน  
 
 
 
                        (นายวิทยา  นนทนภา) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                                                   หนา 
  
ความนํา  ...................................................................................................................... ๑ 
ความสาํคัญ  ................................................................................................................. ๑ 
ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน  ........................................................................................ ๒ 
วิสัยทัศน  ...................................................................................................................... ๔ 
สมรรถนะของผูเรียน  ..................................................................................................... ๕ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค  ............................................................................................ ๖ 
โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ............................................................ ๗ 
วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ...................................................................... ๑๔ 
พันธกิจกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ........................................................................ ๑๔ 
สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  ............................................................................................ ๑๕ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  ........................................................................................ ๑๖ 
คุณภาพผูเรียน  ............................................................................................................. ๑๘ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง  ............................................................................. ๒๐ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู  ..................................................................................... ๔๘ 
คําอธิบายรายวิชา  ......................................................................................................... ๕๗ 
หนวยการเรียนรู  ............................................................................................................ ๖๔ 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  .................................................................................... ๗๙ 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน  ............................................................................ ๘๑ 
บรรณานุกรม  ................................................................................................................ ๘๓ 
อภิธานศัพท  ................................................................................................................. ๘๔ 
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ความนาํ 
 
               หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนแผน  แนวทาง  หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด  มุงพฒันา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุงหวงัให
มีความสมบูรณ ทัง้ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน   
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบไปดวย  สาระสําคัญของหลกัสูตรแกนกลาง  สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชมุชนทองถิน่ และสาระสําคญัที่สถานศึกษาพฒันาเพิม่เติม โดยจัดเปนสาระการเรยีนรู
รายวิชาพืน้ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกาํหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศกึษา
ตามคุณลักษณะอันพงึประสงคของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 
ความสาํคญั 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มีความสาํคัญในการพฒันาผูเรียน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํหนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจดัมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาต ิ  นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง  หรือขอกําหนดในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาใหบรรลุ  ตามจุดหมายของการจัดการ 
ศึกษาแลว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่จัดทาํขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว  
ชุมชน  องคกรในทองถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากาํหนดไวในหลกัสูตรสถานศกึษา  ดังนี ้
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๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพฒันาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ  และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด  
มีความรูสูงสุด ผูเรียนทกุคนมีความเขมแขง็ มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกนั มทีกัษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสาร  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
                 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจติวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม  พฒันาหลักการในการจาํแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจ  และศรัทธาในความเชื่อของตน  
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกนั  พฒันาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน  และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนกั เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน  ระดับทองถิ่น  และระดับชาติ  สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีตั่ดสินใจแบบมีขอมูล  เปนอิสระ  และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลกัสตูรโรงเรียน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เปนหลักสตูรที่สถานศึกษาจัดทาํขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา  โดยยดึองคประกอบสําคัญ  ๓  สวนคือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  สาระการเรียนรูทองถิ่น  และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  เปนกรอบในการจัด 
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีก่าํหนด  เหมาะสมกับสภาพชมุชน
และทองถิน่และจุดเนนของสถานศกึษา  หลักสูตรโรงเรยีนที่พัฒนาข้ึนมีลักษณะของหลักสูตรดังนี ้
                 ๑.  เปนหลกัสูตรเฉพาะ  ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา  ตามหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยจดัระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  (ชั้น
ประถมศึกษาปที่  ๑-๖)     
                 ๒. มีความเปนเอกภาพ หลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ เปนหลกัสูตรของสถานศึกษา  สําหรับใหผูสอน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย  โดยกําหนดให 
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๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       ๒.๑  มีสาระการเรียนรูทีส่ถานศกึษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ฐานการคิด  การเรยีนรู  
และการแกปญหา  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
                       ๒.๒  มีสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย  ศักยภาพการคดิและการทาํงาน  
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาอังกฤษ 
                       ๒.๓  มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  โดยจัดทาํเปนรายวชิาเพิ่มเติม  ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน  สาระการเรียนรูทองถิ่น  ความตองการของผูเรียน  และบรบิท
ของสถานศึกษา 
                       ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อพฒันาผูเรียน  ทัง้ดานรางกาย  จติใจ  สติปญญา 
อารมณ  และสังคม  เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู  ๘  กลุม  และการพฒันาตนตาม
ศักยภาพ 
                       ๒.๕  มกีารกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ  
เพื่อเปนเปาหมายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จดัทํารายละเอยีดสาระการเรียนรู  
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชมุชน  สังคม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
                 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู  เปนเปาหมายสาํคัญของการพฒันาคุณภาพผูเรียน  หลักสตูร
โรงเรียนบานเตาบา  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่วกบัคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานไวดังนี ้
                       ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน  ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด  เปนแนวทางในการตรวจ 
สอบคุณภาพโดยรวม  ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสําหรับ
การประเมนิตนเองเพื่อจัดทาํรายงานประจําปตามบทบญัญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจาก 
นี้ยงัเปนแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริม กาํกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํหนด 
                       ๓.๒  มีตัวชีว้ดัชั้นปเปนเปาหมายระบุส่ิงทีน่ักเร ียนพงึรูและปฏิบัติ  รวมทัง้คุณลกัษณะ
ของผูเรียนในแตละระดบัชัน้  ซึ่งสะทอนถงึมาตรฐานการเรยีนรู  มีความเฉพาะเจาะจง  และมีความเปน
รูปธรรมนาํไปใชในการกาํหนดเนือ้หา จัดทาํหนวยการเรียนรู จัดการเรยีนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมนิผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน  ความรู  ทักษะ 
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๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอนัพงึประสงค  เปนหลักในการเทยีบโอนความรู  และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
                       ๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศกึษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจดัการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา  การเสียสละ  การเอื้อเฟอ  โดยอยูบนพืน้ฐานของความพอดี  ระหวางการเปนผูนาํ  และผูตาม  
การทาํงานเปนทีม และการทํางานตามลาํพัง  การแขงขนั  การรูจักพอ  และการรวมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น  การรับวัฒนธรรมตางประเทศ  และการอนุรักษวฒันธรรม 
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง  และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ปนองครวม 
                 ๔.  มีความยืดหยุน  หลากหลาย หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสตูรที่
สถานศกึษาจดัทํารายละเอยีดตางๆ  ข้ึนเอง  โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนขอบขายการจัดทําจงึทาํใหหลักสตูรของสถานศกึษา
มีความยืดหยุน  หลากหลาย  สอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถิน่  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกบัตัวผูเรียน 
                 ๕.  การวัดและประเมินผล  เนนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพือ่ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคญั  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดบั
สถานศกึษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความ 
กาวหนา  และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรยีนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
วสิัยทศัน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพฒันาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกาํลังของชาติใหเปนมนษุยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มคีวามรูและทกัษะ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติทีจ่ําเปนตอการศึกษา  ตอการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
สมรรถนะของผูเรยีน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ๕  ประการ  ดังนี ้
                 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสาร  และประสบการณ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม  รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ  โดยคํานึงถงึผล 
กระทบที่มีตอตนเองและสงัคม 
                 ๒.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคดิวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวจิารณญาณและการคิดเปนระบบ  เพื่อนาํไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู  
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ  โดยคาํนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
                 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนนิชีวิตประจาํวนั  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการ
อยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการ
เรียนรู  การสือ่สารการทาํงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้
                       ๑.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
                       ๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
                       ๓.  มีวนิัย 
                       ๔.  ใฝเรียนรู 
                       ๕.  อยูอยางพอเพยีง 
                       ๖.  มุงมั่นในการทาํงาน 
                       ๗.  รักความเปนไทย 
                       ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 
 

เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน  (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิม่เติม           ปละ  ๔๐  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐ 
ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ ๒๐๐ 
ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑   ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๘๐ 
ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพี  ๑ ๔๐ 
อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๑๒๐๑  การอาน  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ ๒๐๐ 
ค  ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๒ ๒๐๐ 
ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๒ ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒  ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๘๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชพี  ๒ ๔๐ 
อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๒๒๐๑  การอาน  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ ๒๐๐ 
ว  ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ ๔๐ 
พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๘๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓ ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชพี  ๓ ๔๐ 
อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๓๒๐๑  การอาน  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔ ๑๖๐ 
ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ ๑๖๐ 
ว  ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๔ ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔  ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ ๔๐ 
พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๘๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔ ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชพี  ๔ ๘๐ 
อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑๖๐ 
ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ ๑๖๐ 
ว  ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ ๔๐ 
พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๘๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕ ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชพี  ๕ ๘๐ 
อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖ ๑๖๐ 
ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ ๑๖๐ 
ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ ๔๐ 
พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๘๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖ ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชพี  ๖ ๘๐ 
อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วสิัยทศันกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 
 
                 วทิยาศาสตรมบีทบาทสําคญัยิ่งในสงัคมโลกปจจุบันและในอนาคต  เพราะวทิยาศาสตร
เกี่ยวของกับทกุคน  ทัง้ในชวีิตประจําวนั  และการงานอาชีพตาง ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนษุยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชวีิตและการทํางาน เหลานี้ลวน
เปนผลของความรูวทิยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ  วิทยาศาสตรชวย
ใหมนษุยไดพฒันาวิธีคิด  ทัง้ความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห  วิจารณ  มทีักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสนิใจ
โดยใชขอมูลทีห่ลากหลาย  และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วทิยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม  ซึง่เปนสังคมแหงการเรียนรู  (K  knowledge-based  Society)  ดังนัน้ทกุคนจึงจําเปนตอง
ไดรับการพฒันาใหรูวิทยาศาสตร  เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ  และเทคโนโลยทีี่มนษุย
สรางสรรคข้ึน  สามารถนาํความรูไปใชอยางมีเหตุผล  สรางสรรค  และมีคุณธรรม 
 
พนัธกจิกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
 
                 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  มุงหวงัใหผูเรียนเรียนรูวทิยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทกัษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู  และการแกปญหาที่หลากหลาย  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขัน้ตอน  มี
การทาํกิจกรรมดวยการลงมอืปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกบัระดับชั้น  โดยไดกําหนดสาระ 
สําคัญไวดังนี ้
                 ส่ิงมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวิต  ส่ิงมีชวีติ  หนวยพืน้ฐานของสิง่มีชวีติ  โครงสรางและ
หนาที่ของระบบตาง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต  และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชวีภาพ  การ
ถายทอดทางพันธกุรรม การทํางานของระบบตางๆ ของส่ิงมีชวีิต ววิฒันาการ และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชวีิต  และเทคโนโลยีชีวภาพ 
                 ชวีติกับส่ิงแวดลอม  ส่ิงมชีีวิตที่หลากหลายรอบตัว  ความสัมพนัธระหวางสิ่งมีชวีิตกบัส่ิง 
แวดลอม ความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดบัทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยทีม่ีผลตอการอยูรอดของ
ส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ  การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     
                 แรงและการเคลือ่นที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร การออก
แรงกระทาํตอวัตถุ  การเคลือ่นที่ของวัตถุ  แรงเสียดทาน  โมเมนตการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ  ในชวีิต 
ประจําวนั 
                 พลังงาน พลงังานกบัการดํารงชีวติ การเปลีย่นรูปพลงังาน สมบัติ และปรากฏการณของ
แสง เสยีง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหลก็ไฟฟา กัมมนัตภาพรังส ี และปฏิกิริยานวิเคลียร ปฏิสัมพนัธ
ระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลงังาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
                 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลกทรพัยากรทางธรณี 
สมบัติทางกายภาพของดนิ  หิน  น้าํ  อากาศ  สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ  กระบวนการเปลีย่น 
แปลงของเปลอืกโลก  ปรากฏการณทางธรณี  ปจจัยที่มผีลตอการเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ 
                 ดาราศาสตรและอวกาศ วิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ และ
ผลตอส่ิงมีชีวติบนโลก ความสัมพนัธของดวงอาทิตย ดวงจนัทร และโลก ความสําคญัของเทคโนโลยี
อวกาศ 
                 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหา
ความรู  การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 
 
สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 
 
                 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ  ๕  ประการ 
ดังนี ้
                 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มวีัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจา
ตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร  ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนงึถงึผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ 
คิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู  
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสม  บนพืน้ฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมกีารตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานงึถงึผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง  สังคม  และสิง่แวดลอม 
                 ๔.  ความสามารถในการใชทกัษะชวีิต  เปนความสามารถในการนาํกระบวนการตาง ๆ  
ไปใชในการดาํเนนิชีวิตประจําวนั  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทาํงาน  และ
การอยูรวมกันในสังคม  ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบคุคล  การจัดการปญหา  และ
ความขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวด 
ลอม  และการรูจักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไมพึงประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                 ๕.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก  และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรยีนรู 
การสื่อสาร  การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 
สาระที ่ ๑  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน  ว  ๑. ๑   เขาใจหนวยพืน้ฐานของสิง่มชีีวิต  ความสมัพันธของโครงสราง  และหนาที่ของ 

ระบบตางๆ ของสิ่งมีชวีิตทีท่ํางานสัมพันธกัน  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนาํความรูไปใชในการดํารงชวีิตของตนเอง  และดูแลสิ่ง  
มีชีวิต 

มาตรฐาน  ว  ๑.๒ เขาใจกระบวนการ  และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชวีิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชีว 
ภาพทีม่ีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร  ส่ิงที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

สาระที ่ ๒  ชวีติกับส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน  ว  ๒.๑    เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิน่ความสัมพนัธระหวางสิง่แวดลอมกับส่ิงมีชีวิตความ 

สัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตตาง ๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน  ว  ๒.๒  เขาใจความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับ
ทองถิน่  ประเทศ  และโลกนาํความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิน่อยางยั่งยืน 

สาระที ่ ๓  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน  ว  ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง  และ    

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ  หาความรูและจิตวิทยา
ศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  นาํความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน  ว  ๓.๒   เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร การเกิดสาร 
ละลาย  การเกิดปฏิกิริยา มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนาํความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่ ๔  แรงและการเคลือ่นที ่
มาตรฐาน  ว  ๔.๑    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรงนิวเคลียร มีกระบวน 

การสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งทีเ่รียนรู และนําความรูไปใชประโยชนอยางถกู 
ตองและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน  ว  ๔.๒ เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ  ของวัตถุในธรรมชาติ  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระที ่ ๕  พลังงาน 
มาตรฐาน  ว  ๕.๑    เขาใจความสมัพันธ  ระหวางพลงังานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน   ผลของการใชพลงังานตอชวีิตและสิ่งแวด 
ลอม  มกีระบวน  การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใช
ประโยชน  

สาระที ่ ๖  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน  ว  ๖.๑   เขาใจกระบวนการตางๆ  ทีเ่กิดขึ้นบนผวิโลกและภายในโลก  ความสมัพันธของ

กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

สัณฐานของโลก  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน  

สาระที ่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน  ว  ๗.๑    เขาใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  และเอกภพการปฏิสัมพนัธภายใน

ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชวีิตบนโลก  มกีระบวนการสบืเสาะ  หาความรู  และ
จิตวิทยาศาสตร  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน  ว  ๗.๒   เขาใจความสาํคัญของเทคโนโลยีอวกาศ  ที่นาํมาใชในการสํารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานการเกษตรและการสื่อสาร  มกีระบวนการสบืเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนาํความรูไปใชประโยชน
อยาง มีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที ่ ๘  ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน  ว  ๘.๑   ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  

การแกปญหา  รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ  มีรูปแบบที่
แนนอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได  ภายใตขอมลูและเครื่องมือที่มีอยูใน
ชวงเวลานัน้ ๆ  เขาใจวา  วิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี สังคม  และสิง่แวดลอม  มี
ความเกี่ยวของสัมพนัธกัน 

 
คุณภาพผูเรียน 

 

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
                 [-] เขาใจลักษณะทั่วไปของสิง่มีชีวิต  และการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวีิตทีห่ลากหลาย  ในสิ่ง 
แวดลอมทองถิ่น 
                 [-] เขาใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  แรงในธรรมชาติ รูปของ
พลังงาน  
                 [-] เขาใจสมบัติทางกายภาพของดิน  หนิ  น้ํา  อากาศ  ดวงอาทิตย  และดวงดาว 
                 [-] ต้ังคําถามเกีย่วกับส่ิงมีชวีติ วัสดุ และสิง่ของ และปรากฏการณตางๆ  รอบตัว สังเกต 
สํารวจตรวจสอบ  โดยใชเครื่องมืออยางงาย  และสื่อสารสิ่งทีเ่รียนรูดวยการเลาเรือ่ง  เขียน  หรือวาด
ภาพ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 [-] ใชความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรในการดํารงชีวิต  การศึกษาหาความรูเพิ่ม 
เติม  ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามทีก่ําหนดให  หรือตามความสนใจ 
                 [-] แสดงความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนรูและแสดงความซาบซึง้ตอส่ิงแวดลอมรอบตัว 
แสดงถึงความมีเมตตา  ความระมัดระวังตอส่ิงมีชีวิตอืน่ 
                 [-] ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมัน่ รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตยจนเปนผลสาํเร็จ 
และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
                 [-] เขาใจโครงสรางและการทาํงานของระบบตาง ๆ  ของส่ิงมีชีวิต  และความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 
                 [-] เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและการทํา
ใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง  สารในชีวิตประจําวนั  การแยกสารอยางงาย 
                 [-] เขาใจผลที่เกดิจากการออกแรงกระทาํกับวัตถุ ความดนั หลกัการเบื้องตนของแรงลอย 
ตัว  สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง  เสียง  และวงจรไฟฟา 
                 [-] เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพนัธของดวง
อาทิตย  โลก  และดวงจนัทรที่มีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ 
                 [-] ต้ังคําถามเกีย่วกับส่ิงทีจ่ะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ  อุปกรณ  วิเคราะหขอมูล  และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ 
                 [-] ใชความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรในการดํารงชีวิตและการศึกษาความรูเพิ่ม 
เติม ทาํโครงงานหรือชิ้นงานตามทีก่ําหนดใหหรือตามความสนใจ 
                 [-] แสดงถึงความสนใจมุงมั่น  รับผิดชอบ  รอบคอบและซื่อสัตยในการสบืเสาะหาความรู 
                 [-] ตระหนักในคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แสดงความชื่นชม  ยกยอง  
และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
                 [-] แสดงถึงความซาบซึง้ หวงใย แสดงพฤตกิรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
                 [-] ทํางานรวมกบัผูอ่ืนอยางสรางสรรคแสดงความคิดเหน็ของตนเองและยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 
สาระที ่ ๑  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน  ว  ๑. ๑   เขาใจหนวยพืน้ฐานของสิง่มชีีวิต  ความสมัพันธของโครงสราง  และหนาที่ของ 

ระบบตางๆ ของสิ่งมีชวีิตทีท่ํางานสัมพันธกัน  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนาํความรูไปใชในการดํารงชวีิตของตนเอง  และดูแลสิ่ง  
มีชีวิต 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑.  เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางสิ่งมีชวีิตกับส่ิงไมมชีวีิต    

[-] ส่ิงมีชีวิตมลัีกษณะแตกตางจากสิ่งไมมีชีวิต 
โดยสิ่งมีชวีิตจะมีการเคลื่อนที่  กินอาหาร 
ขับถาย หายใจ  เจริญเติบโต สืบพันธุ  และ
ตอบสนองตอส่ิงเรา แตส่ิงไมมีชีวิตจะไมมี
ลักษณะดังกลาว 

 ๒.  สังเกตและอธิบายลกัษณะและ
หนาที่ของโครงสรางภายนอกของ
พืชและสัตว   
 

[-] โครงสรางภายนอกของพืช  ไดแก  ราก  ลํา
ตน ใบ  ดอก  และผล  แตละสวนทาํหนาที่
ตางกนั 
[-] โครงสรางภายนอกของสัตว ไดแก  ตา  หู  
จมูก ปาก เทา และขา แตละสวนทําหนาที่
แตกตางกนั   

 ๓.  สังเกตและอธิบายลกัษณะ 
หนาที่และความสําคัญของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสุขภาพ    

[-] อวัยวะภายนอกของมนษุยมีลักษณะและ
หนาที่แตกตางกนั อวยัวะเหลานี้มีความสาํคัญ
ตอการดํารงชวีิต จึงตองดูแลรักษาและปองกัน
ไมใหอวัยวะเหลานั้นไดรับอันตราย 

ป.๒  ๑.  ทดลอง  และอธิบาย  น้ํา  แสง 
เปนปจจัยที่จาํเปนตอการดํารงชีวิต
ของพืช    

[-] พืชตองการน้ําและแสงในการเจริญเตบิโต
และการดํารงชีวิต 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒. อธิบายอาหาร น้ํา อากาศ เปน

ปจจัยที่จาํเปนตอการดํารงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของพืชและ
สัตวและนําความรูไปใชประโยชน    

[-] พืชและสัตวตองการอาหาร น้าํ อากาศ เพื่อ
การดํารงชวีิตดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต  
[-] นําความรูไปใชประโยชนในการดูแลพืชและ
สัตวเพื่อใหเจริญเติบโตไดดี 

 ๓. สํารวจและอธิบาย พืช และสัตว
สามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ 
และการสัมผัส  

[-] พืชและสัตวมีการตอบสนองตอ แสง 
อุณหภูมิ  และการสัมผัส 

 ๔. ทดลองและอธิบาย รางกายของ
มนุษยสามารถ  ตอบสนองตอแสง   
อุณหภูมิ และการสัมผัส  

[-] รางกายมนษุยสามารถตอบสนองตอ  แสง  
อุณหภูมิ  และการสัมผัส 

 ๕.  อธิบายปจจัยที่จาํเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการเจริญเตบิโตของ
มนุษย  

[-] มนุษยตองการอาหาร  น้าํ  อากาศ เพือ่การ
ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต 

ป.๓ - - 
ป.๔ ๑.  ทดลองและอธิบายหนาที่ของ

ทอลําเลยีง  และปากใบของพืช   
[-] ภายในลําตนของพืชมีทอลําเลียง  เพือ่
ลําเลียงน้าํและอาหาร  และในใบมีปากใบ         
ทําหนาที่คายน้ํา 

 ๒. อธิบายน้ําแกคารบอนไดออกไซด 
แสง  และคลอโรฟลล  เปนปจจัยที่
จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโต
และการสังเคราะหดวยแสงของพืช   

ปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตการสังเคราะห
ดวยแสงของพืช  ไดแก  น้ํา  แกส
คารบอนไดออกไซด  แสง  และคลอโรฟลล 

 ๓.  ทดลอง  และอธิบาย  การตอบ 
สนองของพืชตอแสง เสียง และการ
สัมผัส   

[-] พืชมีการตอบสนองตอแสง  เสียง  และการ
สัมผัส  ซึง่เปนสภาพแวดลอมภายนอก 

 ๔. อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอแสง อุณหภูม ิการ
สัมผัสและนําความรูไปใชประโยชน  

[-]  พฤติกรรมของสัตว เปนการแสดงออกของ
สัตวในลักษณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา 
เชน แสง อุณหภูมิ การสัมผัส 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  [-] นําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวไปใช    

ประโยชน การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการดํารงชวีิตของสัตว และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ป.๕ ๑.  สังเกต  และระบุสวนประกอบ
ของดอกและโครงสรางทีเ่กี่ยวของ
กับการสืบพันธุของพืชดอก  

[-] ดอกโดยทัว่ไปประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 
[-] สวนประกอบของดอกทีท่ําหนาทีเ่กี่ยวของ
กับการสืบพันธุ  ไดแก  เกสรเพศเมีย ประกอบ 
ดวย รังไข ออวุลและเกสร เพศผู  ประกอบดวย
อับเรณู  และละอองเรณู 

 ๒.  อธิบายการสืบพันธุของพืชดอก 
การขยายพนัธุพืช และนําความรูไป
ใชประโยชน  

[-] พืชดอกมีการสืบพันธุทัง้แบบอาศัยเพศและ
การสืบพนัธุแบบไมอาศัยเพศ   
[-] การขยายพันธุพืชเพื่อเพิม่ปริมาณคุณภาพ 
ของพืช ทําไดหลายวิธ ีโดยการเพาะเมลด็ การ
ปกชํา การตอนกิง่ การติดตา การทาบกิง่  การ
เสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 ๓.  อธิบายวัฏจักรชีวิตของพชืดอก
บางชนิด             

[-] พืชดอกเมือ่เจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก  
ดอก  ไดรับการผสมพันธุกลายเปนผล  ผลมี
เมล็ด  ซึง่สามารถงอกเปนตนพืชตนใหมหมุน 
เวียนเปนวัฏจกัร 

 ๔. อธิบายการสืบพันธุ  และการ
ขยายพันธุของสัตว          

[-] สัตวมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  และการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
[-] การขยายพันธุสัตวโดยวธิีการคัดเลือกพันธุ
และการผสมเทียม ทาํใหมนษุยไดสัตวที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามทีต่องการ 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๕. อภิปรายวฏัจักรชีวิตของสัตว

บางชนิด  และนําความรูไปใช
ประโยชน  

[-] สัตวบางชนิด เชน ผีเสื้อ ยุง กบ เมื่อไขไดรับ
การผสมพนัธุจะเจริญเปนตวัออน  และตัวออน  
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุได หมนุเวยีนเปนวัฏจักร 
[-] มนุษยนําความรูเกีย่วกับวัฏจักรชีวิต  ของ
สัตวมาใชประโยชนมากมาย  ทัง้ทางดานการ 
เกษตร  การอตุสาหกรรม  และการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม  

ป.๖ ๑. อธิบายการเจริญเติบโตของ
มนุษยจากวัยแรกเกิดจนถงึวัย
ผูใหญ  

[-] มนุษยมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลง   
ทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ   

 ๒.  อธิบายการทํางานที่สัมพันธกัน
ของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบหมนุเวยีนเลือดของมนษุย  
 

[-] ระบบยอยอาหาร ทาํหนาที่ยอยอาหารให
เปนสารอาหารขนาดเล็กแลวจะถกูดูดซึมเขาสู
ระบบหมนุเวยีนเลือด  แกสออกซิเจนที่ไดจาก
ระบบหายใจ  ทําใหสารอาหารเกิดการเปลีย่น 
แปลงจนกลายเปนพลังงานที่รางกายนาํไปใช
ได 

 ๓. วเิคราะหสารอาหาร  อภิปราย
ความจาํเปนทีร่างกาย  ตองไดรับ
สารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวยั  

[-] สารอาหาร  ไดแก  โปรตีน  คารโบไฮเดรต     
ไขมัน แรธาตุ วิตามนิ และน้าํ มีความจาํเปน
ตอรางกาย มนุษยจาํเปนตองไดรับสารอาหาร
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  เพื่อการ
เจริญเติบโต  และการดํารงชีวิต 

 
มาตรฐาน  ว  ๑.๒ เขาใจกระบวนการ  และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชวีิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชีว 
ภาพทีม่ีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร  ส่ิงที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  ระบุลักษณะของสิ่งมีชวีิต  ใน

ทองถิน่และนาํมาจัดจาํแนกโดยใช
ลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  

[-]  ส่ิงมีชวีิตในทองถิน่  มีทัง้ลักษณะที่เหมือน 
กัน  และแตกตางกนั ซึง่สามารถนาํมาจําแนก
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ 

ป.๒ ๑.  อธิบายประโยชนของพชื  และ
สัตวในทองถิน่     

[-] พืชและสัตวมีประโยชนตอมนุษยในแงของ 
ปจจัยสี่คือ เปนอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรค 

ป.๓ ๑. อภิปรายลกัษณะตาง ๆ ของสิ่ง 
มีชีวิตใกลตัว        

[-] ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดจะมลัีกษณะแตกตางกนั 

 ๒. เปรียบเทยีบและระบุลักษณะที่
คลายคลึงกนัของพอแมกับลูก  

[-] ส่ิงมีชีวิตทกุชนิด  จะมีลักษณะภายนอกที่
ปรากฏคลายคลึงกับพอแมของสิ่งมีชวีิตชนิด
นั้น   

 ๓. อธิบายลักษณะที่คลายคลึงกัน
ของพอแมกับลูกวาเปนการถาย 
ทอดลักษณะทางพนัธุกรรมและนํา
ความรูไปใชประโยชน  

[-] ลักษณะภายนอกที่คลายคลึงกนัของพอแม
กับลูกเปนการถายทอดลักษณะทางพนัธกุรรม 
[-] มนุษยนําความรูที่ไดเกี่ยวกับการถายทอด   
ลักษณะทางพนัธุกรรมมาใชประโยชนในการ
พัฒนาสายพนัธุของพืชและสัตว 

 ๔.  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่ว 
กับส่ิงมีชวีิตบางชนิดที่สูญพนัธุแลว
และที่ดํารงพนัธุมาจนถึงปจจุบัน       

[-] ส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดก็จะสญู
พันธุไปในที่สุด 
[-] ส่ิงมีชีวิตทีส่ามารถปรับตัวเขากับสภาพ 
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดจะสามารถอยู
รอดและดํารงพันธุตอไป 

ป.๔ - - 
ป.๕  ๑. สํารวจ เปรียบเทียบ และระบุ

ลักษณะของตนเองกับคนในครอบ 
ครัว  

[-] ลักษณะของตนเองจะคลายคลึงกับคนใน
ครอบครัว 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  อธิบายการถายทอดลักษณะ

ทางพนัธุกรรมของสิ่งมีชวีิตในแตละ
รุน  

[-] การถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมเปนการ
ถายทอดลักษณะบางลกัษณะจากบรรพบุรุษสู
ลูกหลาน บางลักษณะจะเหมือนพอหรือเหมือน
แม หรืออาจมลัีกษณะเหมือน  ปู  ยา  ตา  ยาย 

 ๓. จําแนกพืชออกเปนพืชดอก และ
พืชไมมีดอก       

[-] พืชแบงออกเปนสองประเภทคือ พืชดอกกับ
พืชไมมีดอก  

 ๔.  ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปน
พืชใบเลี้ยงเดีย่ว  และพืชใบเลี้ยงคู 
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  

[-] พืชดอกแบงออกเปน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกบัพืช
ใบเลี้ยงคู  โดยสังเกตจาก ราก ลําตน และใบ 

 ๕. จาํแนกสัตวออกเปนกลุมโดยใช
ลักษณะภายในบางลักษณะ  และ
ลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  
 

[-] การจําแนกสัตวเปนกลุม  โดยใชลักษณะ
ภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเปน
เกณฑแบงออกไดเปนสัตวมกีระดูกสันหลงัและ
สัตวไมมีกระดกูสันหลัง     
[-] สัตวมีกระดูกสันหลงัแบงเปนกลุมปลา สัตว
คร่ึงน้ําครึ่งบก   สัตวเลื้อยคลาน  สัตวปก  และ
สัตวเลี้ยงลกูดวยน้าํนม 

ป.๖ - - 
 
สาระที ่ ๒  ชวีติกับส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน  ว  ๒.๑    เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิน่ความสัมพนัธระหวางสิง่แวดลอมกับส่ิงมีชีวิตความ 

สัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตตาง ๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน  

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๓  ๑. สํารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

ของตนและอธบิายความสัมพันธ
ของสิ่งมีชวีิตกบัส่ิงแวดลอม              

[-] ส่ิงแวดลอมหมายถงึ ส่ิงที่อยูรอบๆ ตัวเรามี
ทั้งสิง่มีชวีิต  และสิ่งไมมีชวีิต  ส่ิงมีชีวิตมีความ 
สัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ทั้งกับส่ิงมีชวีิตดวยกนั
และกับส่ิงไมมชีีวิต 

ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ ๑. สํารวจ  อภิปรายความสมัพันธ

ของกลุมส่ิงมชีีวิตแหลงที่อยูตาง ๆ   
 

[-] กลุมส่ิงมีชวีิตในแหลงที่อยูตาง ๆ  มีความ   
สัมพันธกนั และมีความสัมพันธกับแหลงที่อยู
ในลักษณะของแหลงอาหาร แหลงที่อยูอาศัย  
แหลงสืบพันธุ  และแหลงเลีย้งดูลูกออน 

 ๒.  อธิบายความสัมพันธของส่ิงม ี
ชีวิตกับส่ิงมีชวีิตในรูปของโซอาหาร
และสายใยอาหาร  

[-] ความสัมพนัธของสิง่มีชวีติกับส่ิงมีชวีิตใน
รูปของโซอาหารและสายใยอาหาร ทาํใหเกิด
การถายทอดพลังงานจากผูผลิตสูผูบริโภค 

 ๓. สืบคนขอมลู  และอธิบายความ 
สัมพันธระหวางการดํารงชวีติของ
ส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดลอมใน
ทองถิน่  

[-] ส่ิงมีชีวิตทีอ่าศัยอยูในแตละแหลงที่อยูจะมี   
โครงสรางที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลง
ที่อยูนั้น  และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ 
แวดลอมเพื่อหาอาหารและมีชีวิตอยูรอด 

 
มาตรฐาน  ว  ๒.๒  เขาใจความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับ

ทองถิน่  ประเทศ  และโลกนาํความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิน่อยางยั่งยืน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๓ ๑. สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  และ

อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิน่  
 

[-] ดิน หนิ น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และแร
จัดเปนทรพัยากรธรรมชาติทีม่ีความสาํคัญ 
[-] มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่เพื่อ   
ประโยชนตอการดํารงชีวิต 

 ๒.  ระบุการใชทรัพยากรธรรมชาติ    
ที่กอใหเกิดปญหาสิง่แวดลอม  ใน
ทองถิน่  

[-] มนุษยนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยาง
มากมาย  จงึสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใน
ทองถิน่ 

 ๓. อภิปรายและนําเสนอการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัด 
คุมคา และมีสวนรวมในการปฏิบัติ  

[-] มนุษยตองชวยกนัดูแลและรูจักใชทรัพยา 
กรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา เพื่อให  
มีการใชไดนานและยัง่ยนื 

ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ ๑.  สืบคนขอมูลและอภิปรายแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น
ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  

[-] ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในแตละทองถิ่น
มีประโยชนตอการดํารงชวีิตของสิ่งมีชวีิต 

 ๒. วเิคราะหผลของการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรมนษุยตอการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

[-] การเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษย เปนผลทํา
ใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง  และสิ่งแวด 
ลอมเปลี่ยนแปลงไป 

 ๓.  อภิปรายผลตอส่ิงมีชีวิต จาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ทัง้
โดยธรรมชาตแิละโดยมนษุย     

[-] ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และการกระทําของ
มนุษย ทําใหส่ิงแวดลอมเปลีย่นแปลง เปนผล
ทําใหพืชและสัตวปาบางชนิดสูญพนัธุ 

 ๔. อภิปรายแนวทางในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอม  

[-] การสรางจติสํานึกในการอนุรักษ  เฝาระวัง   
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการปลูกตนไม   
เพิ่มข้ึนเพื่อเปนแนวทางหนึง่ในการดูแลรักษา   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๕. มีสวนรวมใน ***การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมในทองถิน่ ***  

[-] รวมจัดทําโครงการเฝาระวังรักษาคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมในทองถิน่อยางยั่งยืน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

สาระที ่ ๓  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน  ว  ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง  และ    

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ  หาความรูและจิตวิทยา
ศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  นาํความรูไปใชประโยชน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. สังเกตและระบุลักษณะทีป่รากฏ

หรือสมบัติของวัสดุที่ใชทาํของเลน 
ของใชในชีวิตประจําวนั         

[-] วัสดุที่ใชทาํของเลนของใชในชีวิตประจาํวนั   
อาจมีรูปราง สี ขนาด พืน้ผวิ ความแข็งเหมือน 
กันหรือแตกตางกนั 

 ๒. จาํแนกวัสดุที่ใชทําของเลน  ของ
ใชในชีวิตประจําวนั  รวมทั้งระบุ
เกณฑที่ใชจําแนก          

[-] ลักษณะหรอืสมบัติตางๆ ของวัสดุ สามารถ
นํามาใชเปนเกณฑ  ในการจําแนกวัสดุที่ใชทํา
ของเลน ของใชในชีวิตประจาํวนั 

ป.๒ ๑. ระบุชนิดและเปรียบเทยีบสมบัติ
ของวัสดุทีน่ํามาทาํของเลน  ของใช
ในชีวิตประจาํวัน 

[-] ของเลน  ของใช อาจทาํจากวัสดุตาง ๆ กัน 
เชน ไม เหลก็ กระดาษ พลาสติก ยาง ซึ่งวสัดุ
ตางชนิดกันจะมีสมบัติแตกตางกนั 

 ๒. เลือกใชวัสดุและสิ่งของตางๆ ได
อยางเหมาะสมและปลอดภัย  

[-] การเลือกวสัดุส่ิงของตาง ๆ  มาใชงานเพื่อ
ความเหมาะสม และปลอดภัย ตองพิจารณา
จากสมบัติของวัสดุที่ใชทาํสิง่ของนัน้ 

ป.๓ ๑. จําแนกชนดิและสมบัติของวัสดุ
ที่เปนสวนประกอบของของเลนของ
ใช  

[-] ของเลน  ของใช  อาจมีสวนประกอบหลาย
สวนและอาจทําจากวัสดุหลายชนิดซึ่งมสีมบัติ
แตกตางกนั 

 ๒.  อธิบายการใชประโยชนของ
วัสดุแตละชนดิ        

[-] วัสดุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกนั  จงึใช
ประโยชนไดตางกนั 

ป.๔ - - 
ป.๕ ๑. ทดลองและอธิบายสมบติัของ

วัสดุตาง ๆ เกีย่วกับความยดืหยุน 
ความแข็ง  ความเหนียว  นาํความ
รอน นาํไฟฟา และความหนาแนน 

[-] ความยืดหยุน  ความแข็ง  ความเหนยีว การ
นําความรอน  การนาํไฟฟาและความหนาแนน
เปนสมบัติตาง ๆ  ของวัสดุ ซึ่งวัสดุตางชนดิกัน 
จะมีสมบัติบางประการแตกตางกนั 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  สืบคนขอมูลและอภิปรายการ

นําวัสดุไปใชในชีวิตประจาํวนั    
[-] ในชีวิตประจําวนัมีการนาํวัสดุตาง ๆ มาใช
ทําสิง่ของเครือ่งใชตามสมบัติของวัสดุนัน้ ๆ 

ป.๖ ๑. ทดลองและอธิบาย  สมบัติของ
ของแข็ง  ของเหลว  และแกส   
 

[-] สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลว
หรือแกส  สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกนัและบางประการแตกตางกนั 

 ๒. จาํแนกสารเปนกลุมโดยใช
สถานะหรือเกณฑอ่ืนที่กาํหนดเอง   
 

[-] การจําแนกสารอาจจําแนกโดยใชสถานะ   
การนาํไฟฟา การนาํความรอน หรือสมบัติอ่ืน 
เปนเกณฑได 

 ๓. ทดลองและอธิบาย  วิธีการแยก
สารบางชนิดทีผ่สมกัน โดยการรอน 
การตกตะกอน การกรอง การระเหิด  
การระเหยแหง   
 

[-] ในการแยกสารบางชนิดทีผ่สมกัน ออกจาก
กันตองใชวิธีการตาง  ๆ  ที่เหมาะสม ซึง่อาจจะ
ทําไดโดยการรอน  การตกตะกอน  การกรอง  
การระเหิด การระเหยแหง ทัง้นี้ข้ึนอยูกับสมบัติ
ของสารที่เปนสวนผสมในสารผสมนัน้  ๆ 

 ๔. สํารวจและจําแนกประเภทของ
สารตาง ๆ  ที่ใชในชีวิตประจาํวนั 
โดยใชสมบัติและการใชประโยชน
ของสารเปนเกณฑ   
 

[-] จําแนกประเภทของสารตาง ๆ ที่ใชในชีวิต 
ประจําวนัตามการใชประโยชน แบงไดเปนสาร
ปรุงรสอาหาร  สารแตงสีอาหาร  สารทําความ
สะอาด สารกาํจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแต
ละประเภทมีความเปนกรด-เบสแตกตางกนั 

 ๕. อภิปรายการเลือกใชสารแตละ
ประเภทไดอยางถกูตองและปลอด 
ภัย  

[-] การใชสารตางๆ ในชีวิตประจําวนัตองเลือก 
ใชใหถูกตอง  ตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
ปลอดภัยตอส่ิงมีชีวิตและสิง่แวดลอม 

 
มาตรฐาน  ว  ๓.๒   เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร การเกิดสาร 

ละลาย  การเกิดปฏิกิริยา มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนาํความรูไปใชประโยชน 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ ๑. ทดลอง และอธิบายผลของการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวสัดุ เมื่อ
ถูกแรงกระทําหรือทําใหรอนขึ้นหรือ
ทําใหเยน็ลง     

[-] เมื่อมีแรงมากระทํา  เชน  การบีบ  บิด  ทุบ 
ดัด  ดึง  ตลอดจนการทําใหรอนขึ้นหรือทําให
เย็นลง  ทาํใหวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรปูราง
ลักษณะหรือมสีมบัติแตกตางไปจากเดิม 

 ๒. อภิปรายประโยชนและอนัตราย
ที่อาจเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุ 

[-] การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจนาํมาใช
ประโยชนหรือทําใหเกิดอันตรายได 

ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ ๑. ทดลองและอธิบายสมบติัของ

สาร  เมื่อสารเกิดการละลายและ
เปลี่ยนสถานะ  

[-] เมื่อสารเกดิการเปลี่ยนแปลงเปนสาร 
ละลายหรือเปลี่ยนสถานะ สารแตละชนิดยงัคง
แสดงสมบัติของสารเดิม   

 ๒. วเิคราะหและอธิบายการเปลี่ยน 
แปลงทีท่ําใหเกิดสารใหม  และมี
สมบัติเปลี่ยนแปลงไป 

[-] การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี หรือการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมทีาํใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติ
ของสารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 ๓.  อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่กอใหเกดิผลตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม     

[-] การเปลี่ยนแปลงของสารทั้งการละลาย การ
เปลี่ยนสถานะ และการเกิดสารใหม ตางกม็ีผล
ตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 
สาระที ่ ๔  แรงและการเคลือ่นที ่
มาตรฐาน  ว  ๔.๑    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรงนิวเคลียร มีกระบวน 

การสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งทีเ่รียนรู และนําความรูไปใชประโยชนอยางถกู 
ตองและมีคุณธรรม    

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. ทดลองและอธิบายการดงึหรือ

การผลักวัตถ ุ
    

[-] การดึงและการผลักวัตถุ เปนการออกแรง
กระทาํตอวัตถ ุ ซึง่อาจทําใหวัตถุเคลื่อนที่
หรือไมเคลื่อนที่  และเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือ
อาจไมเปลี่ยนแปลงรูปราง 

ป.๒ ๑. ทดลองและอธิบายแรงทีเ่กิดจาก
แมเหล็ก  

[-] แมเหล็กมแีรงดึงดูดหรือผลักระหวางแทง
แมเหล็ก  รอบแทงแมเหล็กมสีนามแมเหลก็
และสามารถดงึดูดวัตถุทีท่าํดวยสารแมเหล็ก 

 ๒. อธิบายการนําแมเหล็กมาใช
ประโยชน              

[-] แมเหล็กมปีระโยชนในการทําของเลน  ของ
ใช  นาํไปแยกสารแมเหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได 

 ๓. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟาที่
เกิดจากการถวูัตถุบางชนิด 

[-] เมื่อถูวัตถบุางชนิดแลวนําเขาใกลกนัจะดึง 
ดูดหรือผลักกนัได  แรงที่เกดิขึ้นนี้เรียกวาแรง
ไฟฟา และวัตถุนัน้จะดึงดูดวัตถุเบา ๆ ได 

ป.๓ ๑.  ทดลองและอธิบายผลของการ
ออกแรงที่กระทําตอวัตถุ  
 

[-] การออกแรงกระทําตอวัตถุแลว  ทาํใหวตัถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที ่โดยวัตถทุี่หยุดนิง่จะ
เคลื่อนที ่ และวัตถุทีก่ําลงัเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่
เร็วขึ้นหรือเคลือ่นที่ชาลงหรือหยุดเคลื่อนทีห่รือ
เปลี่ยนทิศทาง 

 ๒. ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก 
และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวตัถุ     

[-] วัตถุตกสูพืน้โลกเสมอเนือ่งจากแรงโนมถวง
หรือแรงดึงดูดของโลกกระทาํตอวัตถุ  และแรง
นี้คือน้ําหนักของวัตถ ุ

ป.๔ - - 
ป.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการหาแรง

ลัพธของแรงสองแรง ซึง่อยูในแนว
เดียวกนัทีก่ระทําตอวัตถุ        

[-] แรงลัพธของแรงสองแรงทีก่ระทาํตอวัตถุ
โดยแรงทัง้สองอยูในแนวเดยีวกนัเทากบัผล 
รวมของแรงทัง้สองนั้น 

 ๒. ทดลองและอธิบายความดัน
อากาศ   

[-] อากาศมีแรงกระทาํตอวตัถุ  แรงที่อากาศ
กระทาํตั้งฉากตอหนึง่หนวยพื้นที่ เรียกวาความ
ดันอากาศ  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓. ทดลองและอธิบายความดันของ

ของเหลว  
 

[-] ของเหลวมแีรงกระทาํตอวัตถุทกุทิศทาง  
แรงที่ของเหลวกระทําตั้งฉากตอหนึง่หนวย
พื้นที่ เรียกวา  ความดนัของของเหลว ซึง่มี
ความสัมพันธกับความลกึ 

 ๔. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลว  การลอยตัว  และการจม
ของวัตถ ุ 
 

[-] ของเหลวมแีรงพยุงกระทาํตอวัตถทุี่ลอย
หรือจมในของเหลว  การจมหรือการลอยตวั
ของวัตถุข้ึนอยูกับน้าํหนักของวัตถ ุ และแรง
พยุงของของเหลวนั้น 

ป.๖ - - 
 
มาตรฐาน  ว  ๔.๒ เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ  ของวัตถุในธรรมชาติ  มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ ๑.ทดลองและอธิบายแรงเสยีดทาน

และนําความรูไปใชประโยชน         
[-] แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนทีข่อง
วัตถุ  แรงเสียดทานมีประโยชน  เชน  การเดิน
ตองอาศัยแรงเสียดทาน 

ป.๖ - - 
 
สาระที ่ ๕  พลังงาน 
มาตรฐาน  ว  ๕.๑    เขาใจความสมัพันธ  ระหวางพลงังานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน   ผลของการใชพลงังานตอชวีิตและสิ่งแวด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ลอม  มกีระบวน  การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใช
ประโยชน  

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ ๑. ทดลองและอธิบายไดวาไฟฟา

เปนพลงังาน      
[-] ไฟฟาจากเซลลไฟฟาหรอืแบตเตอรี่สามารถ
ทํางานได  ไฟฟาจงึเปนพลงังาน 

 
 

๒. สํารวจและยกตัวอยางเครื่องใช 
ไฟฟาในบาน  ที่เปลี่ยนพลงังานไฟ 
ฟาเปนพลงังานอื่น  

[-] พลังงานไฟฟาเปลีย่นเปนพลังงานอื่นไดซึ่ง
ตรวจสอบไดจากเครื่องใชไฟฟาในบาน  เชน  
พัดลม  หมอหงุขาวไฟฟา 

ป.๓ ๑. บอกแหลงพลังงานธรรมชาติที่
ใชผลิตไฟฟา    
 

[-]การผลิตไฟฟาใชพลังงานจากแหลงพลงังาน
ธรรมชาติ ซึง่บางแหลงเปนแหลงพลงังานที่มี
จํากัด เชน น้าํมัน แกสธรรมชาติ บางแหลงเปน
แหลงพลงังานที่หมนุเวียน เชน  น้าํ ลม 

 ๒.อธิบายความสําคัญของพลังงาน
ไฟฟา  และเสนอวิธกีารใชไฟฟา
อยางประหยัดและปลอดภัย  

[-] พลังงานไฟฟามีความสาํคัญตอชีวิต 
ประจําวนั  เชน เปนแหลงกาํเนิดแสงสวาง จงึ
ตองใชไฟฟาอยางประหยัด เชน  ปดไฟเมื่อไม
ใชงาน  รวมทัง้ใชไฟฟาอยางปลอดภัย  เชน  
เลือกใชอุปกรณตาง ๆ  ทีม่มีาตรฐาน 

ป.๔ ๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่
ของแสงจากแหลงกําเนิด  

[-] แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดทกุทิศทาง 
และเคลื่อนที่เปนแนวตรง 

 ๒. ทดลองและอธิบายการสะทอน
ของแสงที่ตกกระทบวัตถ ุ 

[-] แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนของ
แสงโดยมีมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน 

 ๓. ทดลองและจําแนกวัตถตุาม
ลักษณะการมองเหน็จากแหลง 
กําเนิดแสง  

[-] เมื่อแสงกระทบวัตถุตางกันจะผานวัตถุ แต
ละชนิดไดตางกัน  ทาํใหจําแนกวัตถุออกเปน
ตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสงและวัตถทุึบ
แสง 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๔. ทดลองและอธิบายการหกัเห

ของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใส
สองชนิด  

[-] เมื่อแสงเคลื่อนที่ผานตวักลางที่ตางชนดิกัน
ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการ 
หักเหของแสง 

 ๕. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน
แสงเปนพลังงานไฟฟา  และนํา
ความรูไปใชประโยชน  

[-] เซลลสุริยะ  เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลงังาน
แสงเปนพลังงานไฟฟา  อุปกรณไฟฟาหลาย
ชนิดมีเซลลสุริยะเปนสวนประกอบ เชน เครื่อง
คิดเลข 

 ๖. ทดลองและอธิบายแสงขาว
ประกอบดวยแสงสีตาง ๆ และนํา
ความรูไปใชประโยชน  

[-] แสงขาวผานปริซึมจะเกิดการกระจายของ
แสงเปนแสงสตีาง ๆ  นาํไปใชอธิบายปรากฏ 
การณธรรมชาติ  เชน  การเกดิสีรุง 

ป.๕ ๑. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง
และการเคลื่อนที่ของเสียง  

[-] เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกาํเนิดเสียง 
และเสียงเคลือ่นที่จากแหลงกําเนิดเสียงทุก
ทิศทางโดยอาศัยตัวกลาง 

 ๒. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง
สูง เสียงต่ํา       

[-] แหลงกาํเนดิเสียงสั่นดวยความถี่ตํ่าจะเกิด
เสียงต่ํา แตถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสยีงสูง   

 ๓. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียง
คอย                

[-] แหลงกาํเนดิเสียงสั่นดวยพลังงานมากจะทํา
ใหเกิดเสียงดัง แตถาแหลงกาํเนิดเสยีงสัน่ดวย
พลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย 

 ๔.  สํารวจและอภิปรายอันตรายที่
เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ   

[-] เสียงดังมาก ๆ จะเปนอนัตรายตอการไดยิน
และเสียงที่กอใหเกิดความราํคาญ เรียกวา  
มลพิษทางเสยีง 

ป.๖ ๑. ทดลองและอธิบายการตอวงจร 
ไฟฟาอยางงาย   

[-] วงจรไฟฟาอยางงาย  ประกอบดวย  แหลง 
กําเนิดไฟฟา อุปกรณไฟฟา  

 ๒. ทดลองและอธิบายตวันาํไฟฟา
และฉนวนไฟฟา  

[-] วัสดุที่กระแสไฟฟาผานไดเปนตัวนําไฟฟา  
ถากระแสไฟฟาผานไมไดเปนฉนวนไฟฟา 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓. ทดลองและอธิบายการตอเซลล 

ไฟฟาแบบอนกุรมและนําความรูไป
ใชประโยชน             

[-] เซลลไฟฟาหลายเซลลตอเรียงกนั  โดยขั้ว 
บวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึง่ตอกับข้ัวลบของ
อีกเซลลหนึ่งเปนการตอแบบอนุกรม  ทาํใหมี
กระแสไฟฟาผานอุปกรณไฟฟาในวงจรเพิม่ข้ึน 
[-] การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมสามารถนํา 
ไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวนั  เชน  การตอ
เซลลไฟฟาในไฟฉาย 

 ๔. ทดลองและอธิบายการตอหลอด
ไฟฟาทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน 
และนําความรูไปใชประโยชน   
 

[-] การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมจะมีกระแส 
ไฟฟาปริมาณเดียวกนัผานหลอดไฟฟาแตละ
หลอด  
[-] การตอหลอดไฟฟาแบบขนานกระแสไฟฟา
จะแยกผานหลอดไฟฟาแตละหลอด  สามารถ
นําไปใชประโยชน  เชน  การตอหลอดไฟฟา
หลายดวงในบาน 

 ๕. ทดลองและอธิบายการเกิด
สนามแมเหลก็รอบสายไฟที่มี
กระแสไฟฟาผาน และนาํความรูไป
ใชประโยชน   

[-] สายไฟที่มกีระแสไฟฟาผานจะเกิด
สนามแมเหลก็ รอบสายไฟ สามารถนําไปใช
ประโยชน เชน การทําแมเหล็กไฟฟา 

 
สาระที ่ ๖  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน  ว  ๖.๑   เขาใจกระบวนการตางๆ  ทีเ่กิดขึ้นบนผวิโลกและภายในโลก  ความสมัพันธของ

กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และ
สัณฐานของโลก  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน  

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. สํารวจ  ทดลอง  และอธิบาย

องคประกอบและสมบัติทางกาย 
ภาพของดินในทองถิน่            
 

[-] ดินประกอบดวย เศษหนิ  ซากพชื ซากสัตว 
โดยมีน้าํและอากาศแทรกอยูในชองวางของ
เม็ดดิน 
[-] ดินในแตละทองถิ่นมีสมบัติทางกายภาพ
แตกตางกนัในดานของส ี เนือ้ดิน การอุมน้าํ
และการจับตัวของดิน 

ป.๒ ๑ .สํารวจและจําแนกประเภทของ
ดินโดยใชสมบัติทางกายภาพเปน
เกณฑและนําความรูไปใชประโยชน  

[-] ดินจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ  ไดแก 
ดินรวน  ดินเหนียวและดินทราย  ตามลักษณะ
ที่แตกตางกันในดานของสี  เนื้อดิน  การอุมน้ํา
และการจับตัวของดิน  ซึ่งนําไปใชประโยชนได
แตกตางกนัตามสมบัติของดิน 

ป.๓ ๒. สํารวจและอธิบายสมบัติทาง
กายภาพของน้ําจากแหลงน้ําใน
ทองถิน่  และนําความรูไปใช
ประโยชน  

[-] น้ําพบไดทัง้ที่เปนของเหลว  ของแข็ง  แกส 
น้ําละลายสารบางอยางได  น้ําเปลีย่นแปลง
รูปรางตามภาชนะที่บรรจุ  และรักษาระดับใน
แนวราบ 
[-] คุณภาพของน้าํพิจารณาจากส ีกลิน่ ความ
โปรงใสของน้าํ 
[-] น้ําเปนทรพัยากรธรรมชาติที่มีความจาํเปน
ตอชีวิตทั้งในการบรโิภคอุปโภคจึงตองใชอยาง
ประหยัด 

 ๒. สืบคนขอมูลและอภิปรายสวน 
ประกอบของอากาศ  ความสาํคัญ
ของอากาศ 

[-] อากาศประกอบดวย แกสไนโตรเจน  แกส
ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด  และแกส 
อ่ืน ๆ รวมทัง้ไอน้ํา  และฝุนละออง 
[-] อากาศมีความสาํคัญตอการดํารงชวีิต  ส่ิง 
มีชีวิตทกุชนิดตองใชอากาศในการหายใจ และ
อากาศยงัมีประโยชนในดานอื่นๆ  อีกมากมาย 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓. ทดลองอธบิายการเคลื่อนที่ของ

อากาศที่มีผลจากความแตกตาง
ของอุณหภูมิ  

[-] อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า
ไปยังบริเวณทีม่ีอุณหภูมิสูงกวา  โดยอากาศที่
เคลื่อนที่ในแนวราบทาํใหเกดิลม 

ป.๔ ๑. สํารวจและอธิบายการเกดิดิน  [-] ดินเกิดจากหินที่ผุพงั  ผสมกับซากพืช  ซาก
สัตว  

 ๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช
ปลูกพืชในทองถิน่  
 

[-] ดินมีสวนประกอบของเศษหนิ อินทรียวตัถุ 
น้ํา และอากาศ  ในสัดสวนที่แตกตางกันทําให
เกิดดินหลายชนิด  พืชแตละชนิดเจริญเติบโต
ไดดีในดินที่แตกตางกนั  ดังนั้นการปลูกพชืจึง
ควรเลือกใชดินใหเหมาะสม 

 ๓. สํารวจ ทดลองและอธิบายการ
เกิดเมฆ  หมอก  น้ําคาง  ฝน  และ
ลูกเห็บ  
 

[-] ไอน้ําในอากาศที่ควบแนน  เปนละอองน้ํา
เล็กๆ ทาํใหเกดิหมอกและเมฆละอองน้ําเล็กๆ 
ที่รวมกนัเปนหยดน้าํทําใหเกิดน้ําคางและฝน 
[-] หยดน้าํทีก่ลายเปนน้าํแข็งแลวถูกพายพุัด 
วนในเมฆระดบัสูง  จนเปนกอนน้าํแข็งขนาด
ใหญข้ึนแลวตกลงมาทาํใหเกิดลูกเห็บ 

 ๒. ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏ
จักรน้ํา 
 

[-] วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมุนเวียนอยางตอ 
เนื่อง ระหวางน้ําบริเวณผิวโลกกับน้าํใน
บรรยากาศ 

 ๓. ออกแบบและสรางเครื่องมือ
อยางงายในการวัดอุณหภูม ิ ความ 
ชื้น  และความกดอากาศ    

[-] อุณหภูมิ ความชืน้ ความกดอากาศ มีการ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งสามารถตรวจสอบ  โดยใช
เครื่องมืออยางงายได 

 ๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลม
และนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน  

[-] การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ
ตามแนวพืน้ราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  
มวลอากาศจะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น  สวน
อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า  มวลอากาศจะ
จมตัวลงและเคลื่อนที่ไปแทนที ่ 
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๓๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  [-] พลังงานจากลมนาํไปใชประโยชนไดมาก 

มายในดานการผลิตกระแสไฟฟาและการทํา
กังหันลม 

ป.๖ ๑. อธิบาย จาํแนกประเภทของหนิ 
โดยใชลักษณะของหนิ สมบัติของ
หินเปนเกณฑและนําความรูไปใช
ประโยชน  

[-] หินแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกนั จาํแนก
ตามลักษณะที่สังเกตไดเปนเกณฑ เชน  สี เนื้อ
หิน  ความแข็ง  ความหนาแนน 
[-] นักธรณีวทิยาจําแนกหิน  ตามลักษณะการ
เกิดไดสามประเภท  คือ  หินอัคนี  หินตะกอน     
และหินแปร  
[-] ลักษณะหนิและสมบัติของหนิที่แตกตางกนั 
นํามาใชใหเหมาะกับงาน  ทั้งในดานกอสราง
ดานอุตสาหกรรมและอื่น ๆ 

 ๒. สํารวจและอธิบายการเปลี่ยน 
แปลงของหนิ 

[-] การเปลี่ยนแปลงของหนิในธรรมชาติ  โดย
การผุพงัอยูกบัที่  การกรอน  ทาํใหหนิมีขนาด
เล็กลง  จนเปนสวนประกอบของดิน 

 ๓. สืบคน  และอธิบายธรณีพิบัติภัย
ที่มีผลตอมนษุยและสภาพแวดลอม
ในทองถิน่             

[-] มนุษยควรเรียนรูและปฏิบัติตนใหปลอดภัย
จากธรณีพบัิติภัยที่อาจเกิดขึ้นในทองถิ่นไดแก 
น้ําปาไหลหลาก น้ําทวม แผนดินถลม แผนดิน 
ไหว  สึนามิและอ่ืนๆ   

 
สาระที ่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน  ว  ๗.๑    เขาใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  และเอกภพการปฏิสัมพนัธภายใน

ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชวีิตบนโลก  มกีระบวนการสบืเสาะ  หาความรู  และ
จิตวิทยาศาสตร  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 
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๓๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย 

ดวงจนัทรและดวงดาว   
[-]นทองฟามดีวงอาทิตย  ดวงจนัทร  และดวง 
ดาว  โดยจะมองเหน็ทองฟามีลักษณะเปนครึ่ง
ทรงกลมครอบแผนดินไว 

ป.๒ ๑. สืบคนและอภิปรายความสําคัญ
ของดวงอาทิตย    

[-] ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่สําคญัของ
โลก  เพราะใหพลังงานความรอนและพลังงาน
แสง  ซึง่ชวยในการดํารงชีวติของสิ่งมีชีวิต 

ป.๓ ๑. สังเกตและอธิบายการขึ้นตกของ
ดวงอาทิตย  ดวงจนัทร  การเกิด
กลางวันกลางคืน  และการกาํหนด
ทิศ  

[-] โลกหมนุรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณ  
ตอไปนี้ 
[-] ปรากฏการณข้ึนตกของดวงอาทิตยและดวง
จันทร 
[-] เกิดกลางวนัและกลางคนืโดยดานที่หนัรับ
แสงอาทิตยเปนเวลากลางวนัและดานตรงขาม
ที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางคืน 
[-] กําหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้น  และการ
ตกของดวงอาทิตย ใหดานทีเ่ห็นดวงอาทิตยข้ึน
เปนทิศตะวันออก และดานที่เหน็ดวงอาทติย
ตกเปนทิศตะวันตก เมื่อใชทิศตะวนัออกเปน
หลัก โดยใหดานขวามืออยูทางทิศตะวันออก 
ดานซายมืออยูทางทิศตะวนัตก  ดานหนาจะ
เปนทิศเหนือและดานหลังจะเปนทิศใต 

ป.๔ ๑. สรางแบบจําลองเพื่ออธบิาย
ลักษณะของระบบสุริยะ  

[-] ระบบสุริยะ  ประกอบดวย  ดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลาง  และมีบริวารโคจรอยูโดยรอบ  คือ 
ดาวเคราะหแปดดวง  ดาวเคราะหแคระ ดาว
เคราะหนอย ดาวหาง  และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ 
สวนดาวตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต อาจเกิดมา
จาก ดาวหาง ดาวเคราะหนอย หรือวัตถุขนาด
เล็กอื่น ๆ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๕ ๑.  สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  

และปรากฏการณการขึ้นตกของ
ดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว  

[-] การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้  ทาํใหเกิดการ
กําหนดทิศ โดยโลกหมุนรอบตัวเอง  ทวนเข็ม
นาฬิกาจากทศิตะวันตกไปยังทิศตะวนัออกเมื่อ
สังเกตจากขั้วเหนือ  จงึปรากฏเห็นดวงอาทติย
และดวงดาวตางๆ  ข้ึนทางทศิตะวันออก  และ
ตกทางทิศตะวันตก 
[-] แผนที่ดาวชวยในการสงัเกตตําแหนงดาว
บนทองฟา 

 ๒. สรางแบบจําลองและอธบิายการ
เกิดฤดู  ขางขึน้ขางแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา  และนําความรูไปใช
ประโยชน  

[-] การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา ๑ ป 
ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกบัแนวตั้งฉากของ
ระนาบทางโคจร ทําใหบริเวณสวนตางๆ  ของ
โลกรับพลังงานจากดวงอาทติยแตกตางกนั 
เปนผลใหเกิดฤดูตาง ๆ 
[-] ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวาง
ที่เหน็เกิดจากแสงอาทิตยตกกระทบดวงจนัทร
แลวสะทอนมายังโลก การทีด่วงจนัทรโคจรรอบ
โลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ดวงจันทร
จึงเปลี่ยนตําแหนงไปทาํใหมองเหน็แสงสะทอน
จากดวงจนัทรแตกตางกนัในแตละคืน  เรียกวา
ขางขึ้นขางแรม และนาํมาใชจัดปฏิทินในระบบ
จันทรคติ  
[-] การที่โลก ดวงจนัทร ดวงอาทิตยอยูในแนว
เสนตรงเดียวกนัทาํใหดวงจนัทรบังดวงอาทติย 
เรียกวา เกิดสุริยุปราคา เมื่อดวงจนัทรเคลือ่นที่
เขาอยูในเงาของโลกเรียกวา  เกิดจนัทรุปราคา 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มาตรฐาน  ว  ๗.๒   เขาใจความสาํคัญของเทคโนโลยีอวกาศ  ที่นาํมาใชในการสํารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานการเกษตรและการสื่อสาร  มกีระบวนการสบืเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนาํความรูไปใชประโยชน
อยาง มีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ ๑. สืบคน  อภิปรายความกาวหนา

และประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ  
[-] ความกาวหนาของจรวด  ดาวเทยีม  และ
ยานอวกาศ  
[-] ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศไดนํา 
มาใชในการสาํรวจขอมูลของวัตถทุองฟา  ทํา
ใหไดเรียนรูเกีย่วกับระบบสริุยะทัง้ในและนอก
ระบบสุริยะเพิม่ข้ึนอีกมากมาย ยังมปีระโยชน
ในการพัฒนาเทคโนโลยี  ในดานการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การสื่อสาร  การสํารวจ
สภาพอากาศ  ดานการแพทย  และดานอืน่ ๆ  
อีกมากมาย 

 
สาระที ่ ๘  ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน  ว  ๘.๑   ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู        

การแกปญหา  รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ  มีรูปแบบที่
แนนอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได  ภายใตขอมลูและเครื่องมือที่มีอยูใน
ชวงเวลานัน้ ๆ  เขาใจวา  วิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี สังคม  และสิง่แวดลอม  มี
ความเกี่ยวของสัมพนัธกัน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. ต้ังคําถามเกี่ยวกับเร่ืองทีศึ่กษา

ตามทีก่ําหนดให  หรือตามความ
สนใจ 

- 

 ๒. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจ 
สอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิด
ของตนเองและของครู 

- 

 ๓. ใชวัสดุอุปกรณในการสาํรวจ
ตรวจสอบ และบันทึกผลดวยวิธี
งายๆ 

- 

 ๔. จัดกลุมขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจตรวจสอบ  และนําเสนอผล 

- 

 ๕. แสดงความคิดเห็นในการสํารวจ  
ตรวจสอบ 

- 

 ๖. บันทึก และอธิบายผลการสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือ
ขอความสั้นๆ 

- 

 ๗. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืน
เขาใจ 

- 

ป.๒ 
  

๑. ต้ังคําถามเกี่ยวกับเร่ืองจะศึกษา
ตามทีก่ําหนดให  และตามความ
สนใจ 

- 

 ๒. วางแผนการสังเกต  สํารวจตรวจ 
สอบ  ศึกษาคนควา โดยใชความคิด
ของตนเองของกลุมและของครู 

- 

 ๓. ใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะ 
สมในการสํารวจตรวจสอบ  และ
บันทกึขอมูล 

- 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๔. จัดกลุมขอมูล เปรียบเทยีบ และ

นําเสนอผล 
- 

 ๕. ต้ังคําถามใหมจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- 

 ๖. แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและ
รวบรวมเปนความรู 

- 

 ๗. บันทกึและอธิบายผลการสังเกต 
สํารวจ  ตรวจสอบ อยางตรงไปตรง 
มา  โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคํา 
อธิบาย 

- 

 ๘. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืน  
เขาใจกระบวนการและผลของงาน 

- 

ป.๓ ๑. ต้ังคําถามเกี่ยวกับเร่ืองจะศึกษา 
ตามทีก่ําหนดให  และตามความ
สนใจ 

- 

 ๒. วางแผนการสังเกต  เสนอวิธี
สํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดย
ใชความคิดของตนเองของกลุมและ
คาดการณส่ิงที่พบ  จากการสํารวจ 
ตรวจสอบ 

- 

 ๓. เลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่
เหมาะสมในการสํารวจ  ตรวจสอบ 
และบันทกึขอมูล 

- 

 ๔. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทยีบกับส่ิง
ที่คาดการณไวและนาํเสนอผล 

 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๕. ต้ังคําถามใหมจากผลการสํารวจ

ตรวจสอบ 
- 

 ๖. แสดงความคิดเห็นและรวบรวม
ขอมูลจากกลุมนําไปสูการสราง
ความรู 

- 

 ๗. บันทกึและอธิบายผลการสังเกต 
สํารวจตรวจสอบตามความเปนจริง 
มีแผนภาพประกอบคําอธิบาย 

- 

 ๘. นําเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา และเขียนแสดง
กระบวนการ  และผลของงานให     
ผูอ่ืนเขาใจ 

- 

ป.๔ ๑. ต้ังคําถามเกี่ยวกับประเดน็ หรือ
เร่ือง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา 
ตามทีก่ําหนดให  ตามความสนใจ 

- 

 ๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา 
และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ 

- 

 ๓. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสม
ในการสาํรวจตรวจสอบ 

- 

 ๔.  บันทึกขอมูลในเชงิปริมาณ 
นําเสนอ ผลสรุปผล 

- 

 ๕. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบ ตอไป 

- 

 ๖. แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงที่
ไดเรียนรู 

- 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๗. บันทกึและอธิบายผลการสํารวจ 

ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา 
- 

 ๘. นําเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืน
เขาใจ 

- 

ป.๕  ๑. ต้ังคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือ
เร่ือง  หรือสถานการณ  ที่จะศึกษา 
ตามทีก่ําหนดให  ตามความสนใจ 

- 

 ๒. วางแผนการสังเกต  เสนอการ
สํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา 
และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ 

- 

 ๓. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสม
ในการสาํรวจตรวจสอบใหไดขอมูล
ที่เชื่อถือได 

- 

 ๔. บันทกึขอมลูในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และตรวจสอบผลกับส่ิงที่
คาดการณไว  นําเสนอผล  ขอสรุป 

- 

 ๕. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบตอไป 

- 

 ๖. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
อธิบาย  และสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู 

- 

 ๗. บันทกึและอธิบายผลการสํารวจ  
ตรวจสอบตามความเปนจริง  มีการ
อางอิง 

- 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๘. นําเสนอ  จดัแสดงผลงาน   โดย

อธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบาย
แสดงระบวนการและผลของงานให
ผูอ่ืนเขาใจ 

- 

ป.๖ ๑. ต้ังคําถามเกี่ยวกับประเดน็ หรือ
เร่ือง  หรือสถานการณ  ที่จะศึกษา 
ตามทีก่ําหนดให  ตามความสนใจ 

- 

 ๒. วางแผนการสังเกต  เสนอการ
สํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา  
คาดการณ  ส่ิงทีพ่บจากการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- 

 ๓. เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจ
ตรวจสอบที่ถกูตองเหมาะสมให
ไดผลที่ครอบคลุม  และเชื่อถือได 

- 

 ๔. บันทกึขอมลูในเชิงปริมาณ  และ
คุณภาพ  วิเคราะห  และตรวจสอบ
ผลกับส่ิงที่คาดการณไว นาํเสนอผล
และขอสรุป 

- 

 ๕. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ  
ตรวจสอบตอไป 

- 

 ๖. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  
อธิบาย ลงความเห็นและสรปุส่ิงที่
ไดเรียนรู 

- 

 ๗. บันทกึและอธิบายผล การสํารวจ  
ตรวจสอบตามความเปนจริง มี
เหตุผล และมปีระจักษพยานอางอิง 

- 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๘. นําเสนอ  จดัแสดงผลงาน  โดย

อธิบายดวยวาจาและเขียนรายงาน
แสดงกระบวนการ  และผลของงาน
ใหผูอ่ืนเขาใจ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตวัชีว้ดั/มาตรฐานการเรียนรู 
 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ว  ๑๑๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑  (๑๖  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงไมมชีวีิต  (ว ๑.๑ ป.๑/๑) 
๒.  สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืชและสัตว  (ว ๑.๑ ป.๑/๒) 
๓.  สังเกตและอธิบายลักษณะ หนาที่และความสําคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย ตลอดจนการดูแล
รักษาสุขภาพ  (ว ๑.๑ ป.๑/๓) 
๔.  ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นและนํามาจัดจําแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  (ว ๑.๒ 
      ป.๑/๑)  
๕.  สังเกตและระบุลักษณะทีป่รากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน  (ว ๓.๑  
      ป.๑/๑)         
๖.  จําแนกวัสดุที่ใชทําของเลน  ของใชในชีวติประจําวัน  รวมท้ังระบุเกณฑที่ใชจําแนก  (ว ๓.๑ ป.๑/๒)                  
๗.  ทดลองและอธบิายการดึงหรือการผลักวัตถุ  (ว ๔.๑ ป.๑/๑)  
๘.  สํารวจ  ทดลองและอธิบายองคประกอบและสมบัติทางกายภาพของดนิในทองถิ่น  (ว ๖.๑ ป.๑/๑)     
๙.  ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย  ดวงจันทร  และดวงดาว  (ว ๗.๑ ป.๑/๑)  
๑๐.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ  (ว ๘.๑ ป.๑/๑) 
๑๑.  วางแผนการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา  โดยใชความคดิของตนเองและของครู  (ว ๘.๑    
        ป.๑/๒) 
๑๒.  ใชวัสดุอปุกรณในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผลดวยวิธีงายๆ  (ว ๘.๑ ป.๑/๓) 
๑๓.  จัดกลุมขอมูลที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบและนําเสนอผล  (ว ๘.๑ ป.๑/๔) 
๑๔.  แสดงความคิดเห็นในการสํารวจ  ตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๑/๕) 
๑๕.  บันทึกและอธบิายผลการสังเกตสํารวจตรวจสอบโดยเขียนภาพหรือขอความสั้นๆ  (ว ๘.๑ ป.๑/๖) 
๑๖.  นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่นเขาใจ  (ว ๘.๑ ป.๑/๗) 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ว  ๑๒๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒  (๒๓  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  ทดลองและอธบิาย  น้ํา  แสง  เปนปจจยัที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช  (ว ๑.๑ ป.๒/๑) 
๒.  อธบิายอาหาร  น้ํา  อากาศ  เปนปจจัยทีจ่ําเปนตอการดาํรงชีวิต  และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว 
      และนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๑.๑ ป.๒/๒) 
๓.  สํารวจและอธิบายพืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง  อุณหภูม ิ และการสัมผัส  (ว ๑.๑ ป.๒/๓) 
๔.  ทดลองและอธบิายรางกายของมนุษยที่ตอบสนองตอแสง  อุณหภูม ิ และการสัมผัส  (ว ๑.๑ ป.๒/๔) 
๕.  อธบิายปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย  (ว ๑.๑ ป.๒/๕) 
๖.  อธบิายประโยชนของพชืและสัตวในทองถิ่น  (ว ๑.๒ ป.๒/๑) 
๗.  ระบชุนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดทุี่นํามาทําของเลนของใชในชวีติประจําวัน  (ว ๓.๑ ป.๒/๑)           
๘.  เลือกใชวัสดุและสิ่งของตางๆ  ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย  (ว ๓.๑ ป.๒/๒)           
๙.  ทดลองและอธบิายแรงที่เกิดจากแมเหล็ก  (ว ๔.๑ ป.๒/๑)     
๑๐.  อธิบายการนําแมเหล็กมาใชประโยชน  (ว ๔.๑ ป.๒/๒)             
๑๑.  ทดลองและอธิบายแรงไฟฟาที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด  (ว ๔.๑ ป.๒/๓)     
๑๒.  ทดลองและอธิบายไดวาไฟฟาเปนพลังงาน  (ว ๕.๑ ป.๒/๑)     
๑๓.  สํารวจและยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาในบานที่เปล่ียนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น  (ว ๕.๑ ป.๒/๒)     
๑๔.  สํารวจและจําแนกประเภทของดินโดยใชสมบัตทิางกายภาพเปนเกณฑ และนําความรูไปใชประโยชน      
        (ว ๖.๑ ป.๒/๑)     
๑๕.  สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย  (ว ๗.๑ ป.๒/๑)     
๑๖.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่จะศึกษา ตามท่ีกําหนดใหและตามความสนใจ  (ว ๘.๑ ป.๒/๑) 
๑๗.  วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ  ศึกษาคนควา  โดยใชความคดิของตนเองของกลุมและของครู    
        (ว ๘.๑ ป.๒/๒)     
๑๘.  ใชวัสดุอปุกรณเครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล  (ว ๘.๑ ป.๒/๓)     
๑๙.  จัดกลุมขอมูล  เปรียบเทียบ  และนาํเสนอผล  (ว ๘.๑ ป.๒/๔)     
๒๐.  ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๒/๕)     
๒๑.  แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและรวบรวมเปนความรู  (ว ๘.๑ ป.๒/๖)     
๒๒.  บันทึกและอธบิายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  โดยเขียนภาพ  แผนภาพหรือ 
        คําอธิบาย  (ว ๘.๑ ป.๒/๗)     
๒๓.  นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่น  เขาใจกระบวนการและผลของงาน  (ว ๘.๑ ป.๒/๘) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ว  ๑๓๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓  (๒๘  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อภปิรายลักษณะตางๆ  ของสิ่งมีชีวิตใกลตัว  (ว ๑.๒ ป.๓/๑)     
๒.  เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูก  (ว ๑.๒ ป.๓/๒)     
๓.  อธบิายลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูกวาเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และนํา 
      ความรูไปใชประโยชน  (ว ๑.๒ ป.๓/๓)     
๔.  สืบคนขอมลูและอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงมีชวีติบางชนิดที่สูญพันธุไปแลวและที่ดํารงพันธุมาจนถึงปจจบุนั 
      (ว ๑.๒ ป.๓/๔)   
๕.  สํารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนและอธิบายความสมัพันธของสิ่งมชีีวิตกับส่ิงแวดลอม  (ว ๒.๑  
      ป.๓/๑) 
๖.  สํารวจทรัพยากรธรรมชาตแิละอภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  (ว ๒.๒ ป.๓/๑) 
๗.  ระบุการใชทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกดิปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิน่  (ว ๒.๒ ป.๓/๒) 
๘.  อภปิรายและนําเสนอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด  คุมคา  และมีสวนรวมในการปฏิบัต ิ 
      (ว ๒.๒ ป.๓/๓) 
๙.  จําแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เปนสวนประกอบของของเลนของใช  (ว ๓.๑ ป.๓/๑) 
๑๐.  อธิบายการใชประโยชนของวัสดุแตละชนิด  (ว ๓.๑ ป.๓/๒)     
๑๑.  ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ  เมือ่ถูกแรงกระทํา  หรือทําใหรอนขึ้นหรือ 
        ทําใหเย็นลง  (ว ๓.๒ ป.๓/๑)     
๑๒.  อภปิรายประโยชนและอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  (ว ๓.๒ ป.๓/๒)     
๑๓.  ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทําตอวัตถุ  (ว ๔.๑ ป.๓/๑) 
๑๔.  ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  (ว ๔.๑ ป.๓/๒)  
๑๕.  บอกแหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา  (ว ๕.๑ ป.๓/๑) 
๑๖.  อธิบายความสําคัญของพลังงานไฟฟาและเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย  (ว ๕.๑  
        ป.๓/๒)  
๑๗.  สํารวจและอธบิายสมบัติทางกายภาพของน้ําจากแหลงน้ําในทองถิ่น  และนําความรูไปใชประโยชน  
        (ว ๖.๑ ป.๓/๑) 
๑๘.  สืบคนขอมูลและอภิปรายสวนประกอบของอากาศและความสําคัญของอากาศ  (ว ๖.๑ ป.๓/๒) 
๑๙.  ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตางของอุณหภูมิ  (ว ๖.๑ ป.๓/๓) 
๒๐.  สังเกตและอธบิายการขึน้ตกของดวงอาทิตย  ดวงจันทร  การเกิดกลางวันกลางคืน  และการกาํหนด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

        ทิศ  (ว ๗.๑ ป.๓/๑) 
๒๑.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ  (ว ๘.๑ ป.๓/๑) 
๒๒.  วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  ศึกษาคนควา  โดยใชความคิดของตนเองของกลุมและ 
        คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจ ตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๓/๒) 
๒๓.  เลือกใชวสัดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ  และบันทึกขอมูล  (ว ๘.๑ ป.๓/๓) 
๒๔.  จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบกับส่ิงที่คาดการณไวและนําเสนอผล  (ว ๘.๑ ป.๓/๔) 
๒๕.  ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๓/๕) 
๒๖.  แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมนําไปสูการสรางความรู  (ว ๘.๑ ป.๓/๖) 
๒๗.  บันทึกและอธบิายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบตามความเปนจรงิ  มีแผนภาพประกอบคําอธิบาย   
        (ว ๘.๑ ป.๓/๗) 
๒๘.  นําเสนอจัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจา  และเขียนแสดงกระบวนการ  และผลของงานใหผูอื่น 
        เขาใจ  (ว ๘.๑ ป.๓/๘) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ว  ๑๔๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔  (๒๑  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  ทดลองและอธบิายหนาที่ของทอลําเลียงและปากใบของพืช  (ว ๑.๑ ป.๔/๑) 
๒.  อธบิายน้ํา  แกสคารบอนไดออกไซด  แสง  และคลอโรฟลลเปนปจจัยทีจ่ําเปนบางประการตอการเจริญ 
      เติบโตและการสังเคราะหดวยแสงของพืช  ( ว ๑.๑ ป.๔/๒) 
๓.  ทดลองและอธบิายการตอบสนองของพชืตอแสง  เสียง  และการสัมผัส  (ว ๑.๑ ป.๔/๓) 
๔.  อธบิายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอแสง  อุณหภมูิ  การสัมผัส  และนําความรูไปใชประโยชน   
      (ว ๑.๑ ป.๔/๔) 
๕.  ทดลองและอธบิายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด  (ว ๕.๑ ป.๔/๑) 
๖.  ทดลองและอธบิายการสะทอนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ  (ว ๕.๑ ป.๔/๒) 
๗.  ทดลองและจําแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหลงกําเนิดแสง  (ว ๕.๑ ป.๔/๓) 
๘.  ทดลองและอธบิายการหกัเหของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใสสองชนิด  (ว ๕.๑ ป.๔/๔) 
๙.  ทดลองและอธบิายการเปลี่ยนแสงเปนพลังงานไฟฟาและนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๕.๑ ป.๔/๕) 
๑๐.  ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดวยแสงสีตางๆ  และนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๕.๑ ป.๔/๖)  
๑๑.  สํารวจและอธบิายการเกิดดิน  (ว ๖.๑ ป.๔/๑) 
๑๒.  ระบชุนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูกพืชในทองถิ่น  (ว ๖.๑ ป.๔/๒) 
๑๓.  สรางแบบจําลองเพือ่อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ  (ว ๗.๑ ป.๔/๑) 
๑๔.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความ 
        สนใจ  (ว ๘.๑ ป.๔/๑) 
๑๕.  วางแผนการสังเกต  เสนอวธิีสํารวจตรวจสอบ  หรือศกึษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการ 
        สํารวจตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๔/๒) 
๑๖.  เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๔/๓) 
๑๗.  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอ ผลสรุปผล  (ว ๘.๑ ป.๔/๔) 
๑๘.  สรางคําถามใหมเพือ่การสํารวจตรวจสอบตอไป  (ว ๘.๑ ป.๔/๕) 
๑๙.  แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู  (ว ๘.๑ ป.๔/๖) 
๒๐.  บันทึกและอธบิายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  (ว ๘.๑ ป.๔/๗) 
๒๑.  นําเสนอจัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอื่น 
        เขาใจ  (ว ๘.๑ ป.๔/๘) 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ว  ๑๕๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕  (๓๔  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  สังเกตและระบุสวนประกอบของดอกและโครงสรางที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของพชืดอก  (ว ๑.๑ ป.๕/ 
      ๑) 
๒.  อธบิายการสืบพันธุของพชืดอก  การขยายพันธุพืช  และนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๑.๑ ป.๕/๒) 
๓.  อธบิายวฏัจักรชีวิตของพชืดอกบางชนิด  (ว ๑.๑ ป.๕/๓) 
๔.  อธบิายการสืบพันธุและการขยายพนัธุของสัตว  (ว ๑.๑ ป.๕/๔) 
๕.  อภปิรายวฏัจักรชีวิตของสัตวบางชนิดและนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๑.๑ ป.๕/๕) 
๖.  สํารวจ  เปรียบเทียบ  และระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว  (ว ๑.๒ ป.๕/๑) 
๗.  อธบิายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวติในแตละรุน  (ว ๑.๒ ป.๕/๒) 
๘.  จําแนกพชืออกเปนพชืดอกและพืชไมมีดอก  (ว ๑.๒ ป.๕/๓)    
๙.  ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู  โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  
      (ว ๑.๒ ป.๕/๔) 
๑๐.  จาํแนกสัตวออกเปนกลุมโดยใชลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  (ว ๑.๒  
        ป.๕/๕) 
๑๑.  ทดลองและอธิบายสมบตัิของวัสดุชนิดตางๆ  เกี่ยวกับความยืดหยุน  ความแข็ง  ความเหนียว  การนาํ 
        ความรอน  การนําไฟฟา  และความหนาแนน  (ว ๓.๑ ป.๕/๑) 
๑๒.  สืบคนขอมูลและอภิปรายการนําวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน  (ว ๓.๑ ป.๕/๒) 
๑๓.  ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ  (ว ๔.๑ ป.๕/ 
        ๑) 
๑๔.  ทดลองและอธิบายความดันอากาศ  (ว ๔.๑ ป.๕/๒) 
๑๕.  ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว  (ว ๔.๑ ป.๕/๓) 
๑๖.  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว  การลอยตวั  และการจมของวัตถุ  (ว ๔.๑ ป.๕/๔) 
๑๗.  ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๔.๒ ป.๕/๑) 
๑๘.  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง  (ว ๕.๑ ป.๕/๑) 
๑๙.  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง  เสียงต่ํา  (ว ๕.๑ ป.๕/๒)       
๒๐.  ทดลองและอธิบายเสียงดัง  เสียงเบา  (ว ๕.๑ ป.๕/๓) 
๒๑.  สํารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ  (ว ๕.๑ ป.๕/๔) 
๒๒.  สํารวจ  ทดลอง  และอธิบายการเกิดเมฆ  หมอก  น้ําคาง  ฝน  และลูกเหบ็  (ว ๖.๑ ป.๕/๑) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๒๓.  ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ํา  (ว ๖.๑ ป.๕/๒) 
๒๔.  ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  และความกดอากาศ  (ว ๖.๑  
        ป.๕/๓)   
๒๕.  ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน  (ว ๖.๑ ป.๕/๔)   
๒๖.  สังเกตและอธบิายการเกิดทิศและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว  (ว ๗.๑ ป.๕/ 
        ๑) 
๒๗.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น  หรือเร่ืองหรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ   
        (ว ๘.๑ ป.๕/๑) 
๒๘.  วางแผนการสังเกต  เสนอการสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการ 
        สํารวจตรวจสอบ  (ว ๘.๑ ป.๕/๒) 
๒๙.  เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจ   ตรวจสอบใหไดขอมลูที่เชื่อถือได  (ว ๘.๑ ป.๕/๓) 
๓๐.  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป   
        (ว ๘.๑ ป.๕/๔) 
๓๑.  สรางคําถามใหมเพือ่การสํารวจตรวจสอบตอไป  (ว ๘.๑ ป.๕/๕) 
๓๒.  แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  อธิบาย  และสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู  (ว ๘.๑ ป.๕/๖) 
๓๓.  บันทึกและอธบิายผลการสํารวจ  ตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง  (ว ๘.๑ ป.๕/๗) 
๓๔.  นําเสนอ  จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจา  หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการ  และผลของงาน 
        ใหผูอื่นเขาใจ  (ว ๘.๑ ป.๕/๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ว ๑๖๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖  (๓๗  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อธบิายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  (ว ๑.๑ ป.๖/๑) 
๒.  อธบิายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย   
      (ว ๑.๑ ป.๖/๒) 
๓.  วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจาํเปนที่รางกาย  ตองไดรับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับ 
      เพศและวัย  (ว ๑.๑ ป.๖/๓) 
๔.  สํารวจและอภิปรายความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ  (ว ๒.๑ ป.๖/๑) 
๕.  อธบิายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมชีีวิตในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร  (ว ๒.๑ ป.๖/๒) 
๖.  สืบคนขอมลูและอธิบายความสัมพันธระหวางการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวีิตกับสภาพแวดลอมในทองถิน่  
      (ว ๒.๑ ป.๖/๓) 
๗.  สืบคนขอมลูและอภิปรายแหลงทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น  ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  
      (ว ๒.๒ ป.๖/๑) 
๘.  วิเคราะหผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ  (ว ๒.๒ ป.๖/๒) 
๙.  อภปิรายผลตอส่ิงมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมท้ังโดยธรรมชาติและโดยมนุษย (ว ๒.๒ ป.๖/ 
      ๓)    
๑๐.  อภปิรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  (ว ๒.๒ ป.๖/๔) 
๑๑.  มีสวนรวมใน  ***การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิน่ ***  (ว ๒.๒ ป.๖/๕) 
๑๒.  ทดลองและอธิบายสมบตัิของของแข็ง  ของเหลว  และแกส  (ว ๓.๑ ป.๖/๑) 
๑๓.  จาํแนกสารเปนกลุมโดยใชสถานะหรือเกณฑอื่นที่กําหนดเอง  (ว ๓.๑ ป.๖/๒) 
๑๔.  ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน  โดยการรอน  การตกตะกอน  การกรอง  การ    
        ระเหิด  การระเหยแหง  (ว ๓.๑ ป.๖/๓) 
๑๕.  สํารวจและจําแนกประเภทของสารตางๆ  ที่ใชในชวีิตประจําวัน  โดยใชสมบัติและการใชประโยชนของ 
        สารเปนเกณฑ  (ว ๓.๑ ป.๖/๔) 
๑๖.  อภปิรายการเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถูกตองและปลอดภัย  (ว ๓.๑ ป.๖/๕) 
๑๗.  ทดลองและอธิบายสมบตัิของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ  (ว ๓.๒ ป.๖/๑)  
๑๘.  วิเคราะหและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหมและมีสมบตัิเปล่ียนแปลงไป  (ว ๓.๒ ป.๖/ 
        ๑)       
๑๙.  อภปิรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่กอใหเกิดผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  (ว ๓.๒ ป.๖/๒) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๒๐.  ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟาอยางงาย  (ว ๕.๑ ป.๖/๑) 
๒๑.  ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา  (ว ๕.๑ ป.๖/๒) 
๒๒.  ทดลองและอธิบายการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม  และนําความรูไปใชประโยชน  (ว ๕.๑ ป.๖/๓)            
๒๓.  ทดลองและอธิบายการตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนําความรูไปใชประโยชน   
        (ว ๕.๑ ป.๖/๔) 
๒๔.  ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน  และนําความรูไปใช 
        ประโยชน  (ว ๕.๑ ป.๖/๕) 
๒๕.  อธิบาย  จําแนกประเภทของหิน  โดยใชลักษณะของหิน  สมบัติของหินเปนเกณฑ  และนําความรู   
        ไปใชประโยชน  (ว ๖.๑ ป.๖/๑) 
๒๖.  สํารวจและอธบิายการเปลี่ยนแปลงของหิน  (ว ๖.๑ ป.๖/๒) 
๒๗.  สืบคนและอธบิายธรณพีบิัติภัยที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิ่น  (ว ๖.๑ ป.๖/๓)           
๒๘.  สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู  ขางขึ้นขางแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  และนําความรู  
        ไปใชประโยชน  (ว ๗.๑ ป.๖/๑) 
๒๙.  สืบคนอภปิรายความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ  (ว ๗.๒ ป.๖/๑)         
๓๐.  ตั้งคาํถามเกี่ยวกับประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความ 
        สนใจ  (ว ๘.๑ ป.๖/๑) 
๓๑.  วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ  หรือศกึษาคนควา  คาดการณ  ส่ิงที่จะพบจากการ 
        สํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๖/๒) 
๓๒.  เลือกอปุกรณและวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสมใหไดผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได   
        (ว ๘.๑ ป.๖/๓) 
๓๓.  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิเคราะห  และตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณไว  นําเสนอ 
        ผลและขอสรุป  (ว ๘.๑ ป.๖/๔) 
๓๔.  สรางคําถามใหมเพือ่การสํารวจตรวจสอบตอไป  (ว ๘.๑ ป.๖/๕) 
๓๕.  แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  อธิบาย  ลงความเห็นและสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู  (ว ๘.๑ ป.๖/๖) 
๓๖.  บันทกึและอธบิายผลการสํารวจ  ตรวจสอบตาม  ความเปนจริง  มีเหตุผลและมีประจักษพยานอางอิง    
        (ว ๘.๑ ป.๖/๗) 
๓๗.  นําเสนอ  จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจา  และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงาน 
        ใหผูอื่นเขาใจ  (ว ๘.๑ ป.๖/๘) 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

คาํอธบิายรายวชิา 
 

ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต  กับส่ิงไมมีชีวิต  บอกชื่อส่ิงมีชวีิต  และสิ่งไมมีชีวิต
บริเวณโรงเรียนและชุมชน   โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว  หนาที่และความสําคัญของอวยัวะ
ภายนอกของมนุษย  การดแูลรักษาสุขภาพ   ส่ิงมีชีวิตในทองถิน่  สมบัติของวัสดุที่ใชทาํของเลนของ 
ใชในชีวิตประจําวนั  การดึงและการผลักวตัถุ  องคประกอบและสมบติัทางกายภาพของดิน  ทองฟา
มีดวงอาทิตย  ดวงจนัทร  และดวงดาว    
                 โดยใชการสํารวจตรวจสอบ  ทดลอง  สืบคนขอมูล  และอภิปราย  การสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อส่ิงทีเ่รียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  และคานยิมทีเ่หมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ว  ๒.๑  ป.๑/๑ 
ว  ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๑/๑ 
ว  ๖.๑  ป.๑/๑ 
ว  ๗.๑  ป.๑/๑ 
ว  ๘.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗ 
รวมทัง้หมด  ๑๖  ตัวชีว้ัด 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๒๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษา วิเคราะหสํารวจสิง่มีชวีิตและไมมีชีวติ รอบบริเวณโรงเรียนและชมุชน และปจจัยที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต  และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว  การดูแลพืชและสัตวใหเจริญเตบิโต  
ประโยชนของพืชและสัตวในทองถิน่  การตอบสนองของพืชและสัตวที่มีตอแสง  อุณหภูมิ  และการ
สัมผัส  การเจริญเติบโตของมนษุยและสตัวในทองถิน่  สมบัติของวสัดุที่ใชทําของเลนของใชในชีวิต 
ประจําวนั  แรงดึงดูด  แรงผลักระหวางแทงแมเหล็ก  สนามแมเหลก็  ประโยชนของแมเหล็ก เซลล  
ไฟฟา  หรือแบตเตอรี่  การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลงังานอืน่  ประเภทของดิน  และ  
การนาํไปใชประโยชน  ความสําคัญของดวงอาทิตย  
                 โดยใชการสํารวจตรวจสอบ  ทดลองสืบคนขอมูล  และอภิปราย  การสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อส่ิงทีเ่รียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  และคานยิมทีเ่หมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
ว  ๒.๑  ป.๒/๑ 
ว  ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
ว  ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ว  ๖.๑  ป.๒/๑ 
ว  ๗.๑  ป.๒/๑ 
ว  ๘.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๓๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหส่ิงมีชีวิตใกลตัว  การถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม  การปรับตัวของสิ่ง 
มีชีวิต บอกความสัมพนัธของสิ่งมีชวีิตกบัส่ิงแวดลอมบริเวณโรงเรียนและชุมชน  ส่ิงแวดลอมในทอง 
ถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่  ปญหาสิง่แวดลอมในทองถิน่  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด  สมบัติและประโยชนของวัสดุที่เปนสวนประกอบ  ของเลนของใช   
การเปลี่ยนแปลงวัตถทุี่ถกูแรงกระทํา อันตรายและประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ การ
ออกแรงที่กระทําตอวัตถุ  แรงดึงดูดของโลก  พลงังานธรรมชาตทิี่ใชผลิตไฟฟา  ความสาํคัญของ
พลังงานไฟฟา  วิธกีารใชไฟฟาอยางประหยัดและคุมคาปลอดภัย  สมบัติทางกายภาพของน้ําจาก
แหลงน้ําในทองถิน่  และการนําไปใชประโยชนสวนประกอบของอากาศและความสาํคัญของอากาศ   
การเคลื่อนที่ของอากาศ  การขึ้นตกของดวงอาทิตย  ดวงจันทร  การเกดิกลางวัน  กลางคืน  และทศิ    
                 โดยใชการสํารวจตรวจสอบ  ทดลองสืบคนขอมูล  และอภิปราย  การสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อส่ิงทีเ่รียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ   
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม  รูจักใช  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
ว  ๒.๑  ป.๓/๑ 
ว  ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ว  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๖.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ว  ๗.๑  ป.๓/๑   
ว  ๘.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  ป.๓/๗,  ป.๓/๘ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๔๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหลักษณะและหนาที่ของทอลําเลียง  ปากใบของพืช  ปจจัยที่สําคัญตอการ
เจริญเติบโต และการสังเคราะหดวยแสงของพืช บอกการตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกของ
พืช  พฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงเราของสิ่งมีชวีิตบริเวณโรงเรียนและชุมชน  การเคลื่อนที่ของแสง  
การสะทอนแสงและการหักเหของแสง  การเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงเปนพลงังานไฟฟา  และการนํา 
ไปใชประโยชน  การกระจายของแสงสีขาว  การเกิดดนิ  ชนิด  และสมบัติของดิน  ระบบสุริยะ  
                 โดยใชการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  
อภิปราย  การสืบเสาะความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความ 
เขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม  รูจักใช  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ว  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
ว  ๖.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ว  ๗.๑  ป.๔/๑ 
ว  ๘.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘ 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๕๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษา  วิเคราะห  ชนิด  ลักษณะ  สวนประกอบและโครงสรางทีเ่กี่ยวของกับการสืบพันธุ
ของพืชดอก  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  อธบิายการสืบพนัธุแบบอาศัยเพศ  และสืบพนัธุแบบไมอาศัย
เพศ  การสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  วัฏจักรชีวิตของสัตว  การถายทอดลักษณะพนัธกุรรม
ของสิ่งมีชวีิตรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน  สมบัติของวัสดุเร่ือง  ความยืดหยุน  ความแข็ง  ความ
เหนยีว  การนาํความรอน  การนาํไฟฟา  และความหนาแนน แรงลพัธ  ความดนัอากาศ  ความดัน
ของของเหลว  แรงพยงุของของเหลว  การลอยตัว และการจมของวัตถ ุ แรงเสียดทาน  การเกิด  และ
การเคลื่อนที่ของเสียง  อันตรายจากเสียง  การเกิดเมฆ  หมอก  น้าํคาง  ลูกเห็บ  การเกิดวัฏจกัรน้ํา 
เครื่องมืออยางงาย  ในการวัดอุณหภูม ิ  ความชืน้  ความกดอากาศ  การเกิดลม  การเกิดทิศ  และ  
ปรากฏการณการขึ้นและตกของดวงดาว   
                 โดยใชการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  
อภิปราย  การสืบเสาะความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความ 
เขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม  รูจักใช  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ว  ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕  
ว  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ว  ๔.๒  ป.๕/๑  
ว  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ว  ๖.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ว  ๗.๑  ป.๕/๑  
ว  ๘.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษา  วเิคราะหการเจริญเตบิโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถงึวยัผูใหญ  การทาํงานที่
สัมพันธกนัของระบบยอยอาหาร  ระบบหายใจและระบบหมนุเวยีนเลอืดของมนุษย  สารอาหารและ
อภิปรายถึงความจําเปนที่รางกายตองไดรับสารอาหาร  ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวยั  ความ 
สัมพันธของกลุมส่ิงมีชวีิต  ในแหลงที่อยูตาง ๆ  ความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ
อาหาร  และสายใยอาหาร  ความสัมพนัธระหวางการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวีิต  กบัสภาพแวดลอมใน
ทองถิน่  บอกวิธกีารและดแูลรักษาสิ่งแวดลอมรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชนที่เปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต  ผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลตอส่ิงมีชีวิตจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งโดยธรรมชาติและมนษุย  แนวทางการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิน่  สมบัติของของแข็ง  ของเหลว  และแกส  สาร
เปนกลุมโดยใชสถานะ  หรือเกณฑอ่ืนทีก่าํหนดเอง  วิธกีารแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน  โดยการรอน 
การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด  การระเหยแหง  ประเภทของสารตาง ๆ  ทีใ่ชในชีวิตประจําวนั 
โดยใชสมบัติ และการใชประโยชนของสารเปนเกณฑ การเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถกูตอง
และปลอดภัยสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การเปลีย่นแปลงทีท่ําใหเกดิ
สารใหมและมสีมบัติเปลี่ยนไป  การเปลีย่นแปลงของสารที่กอใหเกดิผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม    
การตอวงจรไฟฟาอยางงาย  ตัวนําไฟฟา  และฉนวนไฟฟา  การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม  และนํา
ความรูไปใชประโยชน  การตอหลอดไฟฟาทัง้แบบอนุกรม  แบบขนานและนาํความรูไปใชประโยชน  
การเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน  และนําความรูไปใชประโยชน  ประเภทของ
หินโดยใชลักษณะของหนิ  สมบัติของหนิเปนเกณฑและนําความรูไปใชประโยชน   การเปลีย่นแปลง
ของหิน  ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิน่  การเกิดฤดู  ขางขึ้น  ขางแรม  
สุริยุปราคาจันทรุปราคา  และนําความรูไปใชประโยชน  ความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยี
อวกาศ    
                 โดยใชการสืบเสาะหาความรู  ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสํารวจ  ตรวจสอบ  
การสืบคนขอมูล  การทดลอง  และการอภิปราย 
                 เพือ่ใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ   สามารถสื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  
และคานิยมที่เหมาะสม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕    
ว  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕    
ว  ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕    
ว  ๖.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๗.๑  ป.๖/๑    
ว  ๗.๒  ป.๖/๑      
ว  ๘.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘     
รวม  ๓๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวยการเรียนรู 
 
รหัสวิชา  ว  ๑๑๑๐๑  ชื่อวิชาวทิยาศาสตร  ๑ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ วิถีชีวิตของสิง่มีชีวิต 
    - โครงสรางหนาที่ของพืชและสัตว 
    - ปจจัยที่จาํเปนตอการดํารงชีวิตของพชืและ
สัตว 
    - การตอบสนองตอส่ิงเราของพืชและสตัว 
    - การเจริญเติบโตของพืชและสัตว 
    - การทาํงานของอวยัวะตางๆ 
    - ความสัมพันธของส่ิงมชีีวิตที่อยูรวมกัน 
    - ความสัมพันธของส่ิงมชีีวิตกับส่ิงแวดลอม 

ว  ๑.๑  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 

๒๐ ๒๐ 

๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - องคประกอบของ  ดิน  น้ํา  อากาศ 
    - คุณสมบัติของ  ดิน  น้าํ  อากาศ 
    - ส่ิงแวดลอมในทองถิน่ 
    - การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

๒๐ 
 
 
 

 

๒๐ 
 
 
 

 
๓ พลังงานและสารเคมี 

    - แรงดึง  แรงผลัก 
    - การเคลื่อนที่ของวัตถ ุ
    - แรงดึงดูดของโลก 
    - แรงแมเหล็ก 
    - เครื่องใชไฟฟาในบาน 
    - แหลงพลงังานในธรรมชาติ 

ว ๔.๑  ป.๑/๑ 
ว ๖.๑  ป.๑/๑ 
ว ๗.๑  ป.๑/๑   

๒๐ ๒๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๔ ทองโลกดาราศาสตร 
    - ดวงอาทิตย 
    - ดวงจนัทร 
ดวงดาว 

ว  ๘.๑  ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๑๐ ๒๐ 

๕ ทันโลกทนัเหตกุารณ  และโครงงานวทิยาศาสตร 
- ขาวเหตุการณและวันสาํคัญ 
- สนุกกับโครงงานวทิยาศาสตร  

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

๑๐ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ว  ๑๒๑๐๑  ชื่อวิชาวทิยาศาสตร  ๒ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
หนวยการเรียนรู  ๘  หนวย เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ ส่ิงมีชีวิตกับการดํารงชีวิต 
- ปจจัยสําหรบัการดํารงชวีติมนุษย 
- การตอบสนองตอส่ิงเราของมนษุย 
- ปจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 
- การตอบสนองตอส่ิงเราของพืช 
- ประโยชนของพืช 
- การปลูกและการดูแลรักษาพืช 
- การปลูกพืชผักสวนครัว 
- ปจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว 
- การตอบสนองตอส่ิงเราของสัตว 
- ประโยชนของสัตว 
- การดูแลสัตวเลี้ยง 

ว  ๑.๑  ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
    - ส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรยีน 
    - การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ว  ๑.๒  ป.๒/๑ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 
 

๓ สารและสมบติัของสาร 
    - คุณสมบัติของวัสดุทีน่าํมาทําของเลนของใช 
    - การเลือกวัสดุเพื่อทําของเลนของใช 
    - โครงงานการทาํของเลน 

ว  ๓.๑  ป.๒/๑, 
ป.๒/๒   
 

๑๐ 
 
 

๑๐ 
 
 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๔ แรงและการเคลื่อนที ่
    - การคนพบแรงแมเหล็ก 
    - สารแมเหล็ก 
    - ข้ัวแมเหลก็ 
    - สนามแมเหล็ก 
    - ความคงทนของอํานาจแมเหล็ก 
    - การสูญเสยีอํานาจแมเหล็ก 
    - ประโยชนของแมเหล็ก 
    - แรงไฟฟาที่เกิดจากการถูวัตถ ุ
    - ประจุไฟฟา 

ว  ๔.๑  ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓   
  

๑๐ 
 

๑๐ 

๕ พลังงาน 
    - พลังงานไฟฟา 
    - การเปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปนพลงังานอื่น 
    - ประเภทของการเปลีย่นพลังงานไฟฟา 
    - การใชพลงังานไฟฟาอยางประหยัด 

ว  ๕.๑  ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 

๑๐ 
 
 

๑๐ 

๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    - องคประกอบของดิน 
    - คุณสมบัติของดิน 
    - ประโยชนของดิน 

ว  ๖.๑  ป.๒/๑ ๖ ๒๐ 

๗ 
ดาราศาสตรและอวกาศ 
    - ความสําคัญของดวงอาทิตย 
    - ประโยชนของดวงอาทิตย 

ว  ๗.๑  ป.๒/๑ ๔ ๑๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
       -   ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรพืน้ฐาน 

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

๑๐ ๑๕ 

๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    - ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรพืน้ฐาน 

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

๑๐ ๑๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ว  ๑๓๑๐๑  ชื่อวิชาวทิยาศาสตร  ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ ส่ิงมีชีวิต 
    - โครงสรางหนาที่ของพืชและสัตว 
    - ปจจัยที่จาํเปนตอการดํารงชีวิตของพชืและ
สัตว 
    - การทาํงานของอวยัวะตางๆ 
    - การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช
และสัตว 
    - พืชและสตัวในทองถิน่ 
    - การดูและรักษาสุขภาพ 

ว  ๑.๒  ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ป.๓/๔, ป.๓/๕  
ว  ๒.๑  ป.๓/๑  
ว  ๒.๒  ป.๓/๒,  
ป.๓/๓  
 
 

๒๐ 
 

๒๐ 

๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - ประโยชนของดิน  น้าํ  อากาศ 
    - การดูและรักษาดิน  น้ํา  อากาศ 
    - ผลกระทบของดิน  น้าํ  อากาศ ที่เปนพิษ 
    - ส่ิงแวดลอมในทองถิน่ 
    - ความสัมพันธของพืชและสัตวรอบบริเวณ
โรงเรียนและชมุชน 
    - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม 

ว  ๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 
ว  ๓.๒ ป.๓/๑,   
ป.๓/๒ 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๓ พลังงานและสาร 
    - แรงแมเหล็ก 
    - แหลงกาํเนิดพลงังานไฟฟา 
การประหยัดพลังงาน 

ว  ๔.๑  ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,  ป.๓/๒  

๑๐ ๒๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๔ ทองโลกดาราศาสตร 
    - การเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย  โลก  และ 
ดวงจนัทร 
    - อิทธิพลของดวงอาทิตย  โลก และดวงจันทร
ที่มีตอมนษุย 

ว  ๕. ๑ ว ๖.๑, 
ว  ๗.๑  ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 

๑๐ ๒๐ 

๕ ทันโลกทนัเหตกุารณและโครงงานวิทยาศาสตร 
    - ขาวเหตกุารณและวันสาํคัญ 
    - สนุกกับโครงงานวทิยาศาสตร 
    - สนุกกับโครงงานวทิยาศาสตร 
 

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

๒๐ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๑กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ว  ๑๔๑๐๑  ชื่อวิชาวทิยาศาสตร  ๔ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
หนวยการเรียนรู  ๘  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การดํารงชวีิตของพืช 
    - ปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโต 
    - การสังเคราะหดวยแสงของพืช 
    - พฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงเราของพืช 

ว  ๑.๑  ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๑๐ 
 
 

 

๑๕ 
 
 

 
๒ การดํารงชวีิตของสัตว 

    - พฤติกรรมของสัตว  เปนการแสดงออกของ
สัตวในลักษณะตาง ๆ 
    - พฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงเราของสัตว 
    - นําความรูเกี่ยวกับพฤตกิรรมของสัตวไปใช     
    - การดํารงชีวิตของสัตว  และเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ว  ๑.๑  ป.๔/๔ 
 

๑๐ 
 

๑๕ 
 
 

๓ แสงและการเคลื่อนที่ของแสง 
    - แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดทุกทิศทาง  
    - แสงตกกระทบวัตถ ุ
    - การหกัเหของแสงเซลล 

ว  ๕.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๑๕ 
 
 

๑๐ 
 
 

๔ เซลลสุริยะ 
    - พลังงานไฟฟา  
    - เซลลสุริยะ 
    - แสงขาว 

ว  ๕.๑  ป.๔/๔, 
ป.๔/๕, ป.๔/๖ 
 

๑๐ ๑๐ 
 
 

๕ ดินและหนิ 
    - การเกิดของ ดิน 
    - การเกิดของหนิ 

ว  ๖.๑  ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๒กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - องคประกอบของดินและหนิ 
    - การเจริญเติบโตของพืชในดินที่แตกตางกนั   
    - ดินที่เหมาะสมในการปลกูพืช 

   

๖ ระบบสุริยะ 
    - ดาวเคราะห 
    - ดาวฤกษ 

ว  ๗.๑  ป.๔/๑ ๕ 
 
 

๑๐ 

๗ การจัดทาํโครงงาน 
    - ศึกษาสถานการณวางแผนการสงัเกต เสนอ 
วิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาเลือกอปุกรณ 
ที่ถูกตองเหมาะสมในการทาํงาน 
    - สํารวจตรวจสอบบันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ
นําเสนอ  ผลสรุป  ผลสรางคาํถามใหม  
    - สํารวจตรวจสอบ  แสดงความคิดเหน็  และ
สรุปส่ิงที่ได  เรียนรูบันทึก  และอธิบายผล 
การสํารวจ  ตรวจสอบอยาง  ตรงไปตรงมา 

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

๑๕ 
 

๒๐ 

๘ การแสดงผลงาน 
    - นําเสนอ  จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวย 
วาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของ
งานใหผูอ่ืนเขาใจ 

ว  ๘.๑  ป.๔/๘ 
 

๕ ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๓กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ว  ๑๕๑๐๑  ชื่อวิชาวทิยาศาสตร  ๕ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
หนวยการเรียนรู  ๘  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การดํารงชวีิตของพืช 
    - สวนประกอบของดอก 
    - หนาทีท่ี่เกีย่วของกับการสืบพันธุ 
    - การสืบพนัธุของพืช 
    - การขยายพันธุพืช 
    - วัฏจักรชีวติของพืช 

ว  ๑.๑  ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔, ป.๕/๕ 

๑๐ 
 
 

 

๑๕ 
 
 

 

๒ การดํารงชวีิตของสัตว 
    - การสืบพนัธุของสัตว 
    - การขยายพันธของสัตว 
    - วัฏจักรชีวติของสัตวรอบบริเวณหนองผักปง 
    - การนาํไปใชประโยชน 

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

๑๐ 
 
 
 

๑๐ 
 
 

๓ ธรรมชาติของชีวิต 
    - การถายทอดลักษณะสิ่งมีชีวิต 
    - การจําแนกสิ่งมีชวีิตโดยใชลักษณะภายใน
และภายนอกเปนเกณฑ 

ว  ๓.๑  ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 

๑๐ 
 

๑๐ 

๔ วัสดุ 
    - สมบัติของวัสดุ   
    - การนาํความรอน 
    - การนาํไฟฟา 
    - ความหนาแนน 
    - การนาํวัสดุมาใชทาํเครื่องใชตามสมบัติของ
วัสดุ 

ว  ๔.๑  ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 

๑๐ 
 

๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๔กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๕ แรงและความดัน 
    - แรงลัพธความดนัของของเหลวทาํใหวตัถุจม
หรือลอย 
    - แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของ
วัตถ ุ
    - แรงเสียดทานจากสถานการณในชีวติ 
ประจําวนั 

ว  ๕.๑  ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๖ เสียงและการไดยิน 
    - เสียงสงูต่ําที่เกิดขึ้นอยูกบัความถี่ในการสั่น
ของแหลงกาํเนิดของเสียง 
    - เสียงดังมพีลังงานมากกวาเสียงเบา 
    - เสียงดังมากๆ  และฟงเปนเวลานานๆ  จะ
เปนอันตรายตอห ู

ว  ๖.๑  ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

๕ 
 
 
 

๑๐ 
 
 

๗ ปรากฏการณธรรมชาติ 
    - ปรากฏการณเกิดเมฆ  หมอก  น้ําคาง  ฯลฯ 
    - วัฎจักรของน้าํ 
    - อุณหภูมิ 
    - ความชืน้ 
    - ความดันของบรรยายกาศ 
    - การเกิดลม 
    - การใชประโยชนจากพลงังานลม 
    - ปรากฏการณข้ึน  ตก  ของดวงดาว 
    - ทิศ 
    - แผนที่ดาว 
    - การเรียนรูเกี่ยวกับวัตถุในทองฟา 

ว  ๗.๑  ป.๕/๑ 
 

๑๐ 
 

๒๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๕กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
    - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

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

๑๕ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๖กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ว  ๑๖๑๐๑  ชื่อวิชาวทิยาศาสตร  ๖ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
หนวยการเรียนรู  ๗  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
    - การเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษย 
    - ระบบยอยอาหาร 
    - ระบบหมนุเวยีนเลือด 
    - ระบบหายใจ 
    - สารอาหารกับการเจริญเติบโตของมนษุย 

ว  ๑.๑  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

๑๒ ๑๐ 

๒ ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
    - ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิตในแหลงที่
อยูตางๆ 
    - โซอาหารและสายใยอาหาร 
    - ความสัมพันธของส่ิงมชีีวิตกับสภาพแวด 
ลอม 
    - มนุษยกับการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
    - การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และมนุษยมีผลตอส่ิงมีชีวิต 
    - แนวทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
    - การมีสวนรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางประหยัด  รอบคอบ  และคุมคา  

ว  ๒.๑  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓   
ว  ๒.๒  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕ 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๗กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๓ สารและสมบติัสาร 
    - สถานะของสาร 
    - สมบัติของสารทีม่ีสถานะของแข็ง  ของเหลว  
และแกส   
    - การจําแนกโดยใชสถานะการนําไฟฟา การ
นําความรอน  หรือสมบัติอ่ืน  เปนเกณฑ 
    - การแยกสารโดยวิธกีารรอน  การกรอง  การ
ตกตะกอน  การระเหิด การระเหยแหง  
    - การจําแนกประเภทของสารโดยใชสมบัติ
และประโยชนเปนเกณฑ     
    - การเปลี่ยนแปลงของสาร     
    - การเลือกใชสารอยางถกูตองและปลอดภัย 

ว  ๓.๑  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕,   
ว  ๓.๒  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕ 

๑๐ ๑๕ 

๔ พลังงาน 
    - วงจรไฟฟาอยางงาย 
    - ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา  
    - การตอเซลลไฟฟาและหลอดไฟฟาแบบ
อนุกรม 
    - การตอเซลลไฟฟาและหลอดฟาแบบขนาน 
    - การเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา 
    - การทาํแมเหล็กไฟฟา  

ว  ๕.๑  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕ 

๑๐ ๑๕ 

๕ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    - ชนิดของหิน 
    - จําแนกหนิตามลกัษณะการเกิดและสมบัติ     
    - การเปลี่ยนแปลงของหนิในธรรมชาต ิ  
    - การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากธรณพีบัิติ 

ว  ๖.๑  ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

๑๐ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๘กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๖ ดาราศาสตรและอวกาศ 
    - การเกิดฤดูกาล 
    - การเกิดขางขึ้นขางแรม 
    - การเกิดจนัทรุปราคา 
    - การเกิดสริุยุปราคา 
    - ความเจรญิกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ 

ว  ๗.๑  ป.๖.๑ 
ว  ๗.๒  ป.๖.๑ 

๑๐ ๑๕ 

๗ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
    - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

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

๑๕ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๙กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 
 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ตองอยูบนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือ 
การประเมนิเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรยีน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน        
ใหประสบผลสําเร็จ  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนซึง่เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทกุระดับ ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศกึษา และระดบัชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมนิเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ  ความกาวหนา และความ 
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดบัไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้
                 ๑. การประเมนิระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู   
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ  และสม่ําเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใชเทคนคิการประเมนิอยาง
หลากหลาย  เชน  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบาน  การประเมินโครงงาน  การประเมนิชิน้  
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมนิเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่นประเมนิเพือ่น ผูปกครองรวมประเมนิ ในกรณีที่ไมผานตัวชีว้ัดใหมกีาร
สอนซอมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา  ผูเรียนมีพฒันาการความกาวหนาใน 
การเรียนรู  อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  และมากนอยเพียงใด  มีส่ิงที่
จะตองไดรับการพัฒนา  ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด  นอกจากนีย้งัเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย  ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
                 ๒.  การประเมนิระดับสถานศกึษา  เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนนิการ  เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมนิการอาน คิดวเิคราะหและเขยีน คุณลักษณะ
อันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของ
สถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม 
ทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเรียนในสถานศกึษาเปรียบเทยีบกับเกณฑระดับชาต ิ ผลการประเมิน
ระดับสถานศกึษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ  เพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๐กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา  และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง
และชุมชน   
                 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ
ดําเนนิการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนนิการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจดัสอบ นอกจากนี ้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมนิระดับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
                 ๔.  การประเมนิระดับชาติ  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖  
เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมนิใชเปนขอมูลในการเทยีบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ 
เพื่อใชในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
                 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน  เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา  ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ  ปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  สนับสนุน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล  ที่จาํแนกตามสภาพปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุมผูเรียนทัว่ไป 
กลุมผูเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ  กลุมผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา  กลุมผูเรียนทีม่ีปญหา
ดานวนิัย และพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปีญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมพกิารทางรางกาย  และสติปญญา  เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจงึเปนหัวใจของสถานศกึษา
ในการดําเนนิการชวยเหลือผูเรียนไดทนัทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ 
สําเร็จในการเรียน 
                 สถานศกึษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา  ตองจัดทําระเบยีบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทีเ่ปน
ขอกําหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทกุฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  
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เกณฑการวดัและประเมนิผลการเรยีน 
 
                 ๑.  การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
                       ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู  การ
อาน  คิดวเิคราะห  และเขียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้  ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพฒันาผูเรียนแตละคนเปนหลักและตองเกบ็ขอมูลของผูเรียนทกุดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน  รวมทัง้สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเตม็ตามศักยภาพ    
                             ๑)  ผูเรียนตองมีเวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด 
                             ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทกุตวัชี้วัด  และผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา
กําหนด 
                             ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทกุรายวชิา 
                             ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน  มผีลการประเมนิผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขยีน  คุณลกัษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
                             การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันา
ผูเรียน  การพจิารณาเลื่อนชัน้ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเหน็วาสามารถพฒันา  และสอนซอมเสริมได  ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ได  แตหากผูเรียนไมผานรายวชิาจํานวนมาก  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ได  ทั้งนี้ใหคํานงึถงึวุฒิ
ภาวะ  และความรู  ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
                       ๑.๒  การใหระดับผลการเรียน  การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  เปนตัวเลข  ตัวอักษร  รอยละ 
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค  ใหระดับผลการประเมนิเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จะตองพิจารณาทัง้เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน  และไมผาน 
                       ๑.๓  การรายงานผลการเรียน  การรายงานผลการเรยีนเปนการสื่อสาร  ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรยีนรูของผูเรียน  ซึง่สถานศกึษาตองสรุปผลการประเมนิ  และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  ที่สะทอนมาตรฐานการเรยีนรู
กลุมสาระการเรียนรู 
                 ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 
                       หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสาํหรับการจบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  ดังนี ้
                       ๒.๑  ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน  จาํนวน  ๘๘๐  ชัว่โมงตอป  และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม  จาํนวน  ๔๐  ชั่วโมงตอป  และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ฐานผานทุกรายวิชา  
                       ๒.๒  ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวชิาพืน้ฐาน  และผานเกณฑการประเมนิตามที่
สถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๓  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
                       ๒.๕  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
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บรรณานกุรม 
 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 
             วทิยาศาสตร  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551.  สํานักงาน 
             คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร,  2551. 
 สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา.    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช   
             2551.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ,  2551. 
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อภธิานศพัท 
 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Process) 
                 เปนกระบวนการในการศึกษาหาความรูทางวทิยาศาสตร  ซึ่งประกอบดวย  ข้ันตอนหลกั  
คือ  การตั้งคําถามหรือกําหนดปญหา  การสรางสมมตฐิานหรือการคาดการณคําตอบ  การออกแบบ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  การลงขอสรุป  และการสื่อสาร 
 
การแกปญหา  (Problem  Solving) 
                 เปนการหาคาํตอบของปญหา  ที่ยังไมรูวิธีการมากอน  ทั้งปญหาที่เกีย่วของกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตรโดยตรง  และปญหาในชวีิตประจําวนั  โดยใชเทคนิค  วธิกีาร  หรือกลยทุธตางๆ   
 
การวิเคราะห  (Analyzing) 
                 เปนระดับของผลการเรียนรูทีผู่เรียน  สามารถแยกแยะขอมูลหรือขอสนเทศ  เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ 
 
การสังเกต  (Observation) 
                 เปนวิธกีารหาขอมูลโดยตรงโดยใชประสาทสมัผัสทั้งหา ไดแก การดู การดม การฟง การ
ชิม  และการสมัผัส 
 
การสืบคนขอมลู  (Search) 
                 เปนการหาขอมลูหรือขอสนเทศที่มีผูรวบรวมไวแลวจากแหลงตางๆ  เชน  หองสมุด  เครือ  
ขาย  อินเทอรเน็ต  ภูมิปญญาทองถิน่  เปนตน 
 
การสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตร  (Scientific  Inquiry) 
                 เปนการหาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรหรือวิธีการอื่น ๆ 
เชน  การสาํรวจ  การสังเกต  การวัด  การจําแนกประเภท  การทดลอง  การสรางแบบจําลอง  การ
สืบคนขอมูล  เปนตน 
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การสํารวจ  (Exploration) 
                 เปนการหาขอมลูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ  โดยใชวธิีการและเทคนิคตางๆ  เชน  การสังเกต  การ 
สัมภาษณ  การเก็บตัวอยาง  เพื่อนํามาวเิคราะห  จาํแนก  หรือหาความสัมพันธ 
 
การสํารวจตรวจสอบ  (Scientific  Investigation) 
                 เปนวิธกีารหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยผานการรวบรวมขอมูล ใชความคิดที่มีเหตผุล
ในการตั้งสมมติฐาน อธิบายและแปลความหมายขอมูล การสํารวจตรวจสอบทาํไดหลายวิธี เชน การ 
สังเกต  การสํารวจ  การทดลอง  เปนตน 
 
ความเขาใจ  (Understanding) 
                 เปนระดับของผลการเรียนรูทีผู่เรียนสามารถอธิบาย  เปรียบเทียบ  แยกประเภท  ยกตัว 
อยาง  เขียนแผนภาพ  เลือก ระบุ  เลือกใชเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  
 
จิตวิทยาศาสตร  (Scientific  mind / Scientific  attitudes) 
                เปนคุณลักษณะ  ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรูโดยใชกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 
                 จติวิทยาศาสตร  ประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ   ไดแก  ความสนใจ  ใฝรู  ความมุงมั่น  
อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ประหยัด  การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ความมเีหตุผล  การทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 
 
เจตคติตอวิทยาศาสตร  (Attitudes  Toward  Sciences) 
                 เปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตร ซึง่เปนผลจากการเรียนรูวทิยาศาสตร โดยผาน
กิจกรรมทีห่ลากหลาย  ความรูสึกดังกลาว  เชน  ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความสําคัญ  และ
คุณคา 
 
 
 
 
 


