
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

โดย  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑              เวลา  ๘๐ (หรือ ๑๐๐) ชั่วโมง     
_________________________________________________________________________ 

 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ         
ของร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อม      
ในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ          
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน        
และกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น   
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล 
บันทึก และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ        
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้
ไฟล์ตามวัตถุประสงค ์
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
  
ตัวช้ีวัดรวม ๑๕ ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒   ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒   ว ๒.๓ ป.๑/๑ 
ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒   ว ๓.๒ ป.๑/๑ 
ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๐๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒           เวลา ๘๐ (หรือ ๑๐๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจ าเป็นของแสง     

และน้ าต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการน าไปใช้

ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ท าวัตถุตามสมบัติของวัสดุ       

การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ     

มองวัตถุในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจ าแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์ แวร์เบื้องต้น  การ

จัดการไฟล์และโฟลเดอร์  การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จ าแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจ

ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะ               

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่

เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม

แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรค าสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์  

 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

  

ตัวช้ีวัดรวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  ว ๑.๓ ป.๒/๑  
ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒   ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

  
 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๐๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓          เวลา ๘๐ (หรือ ๑๐๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ      

ชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง  การ

เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยน

พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้

ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การก าหนด     

ทิศ ความส าคัญของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษ     

ทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ าโดยใช้บัตรค าสั่ งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต    

และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี    

ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจ าลอง 

และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      

ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการ

แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ าโดยใช้บัตรค าสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล 

และน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนัก

ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

              /ตัวช้ีวัดรวม ๒๕ ตัวช้ีวัด... 
 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๐๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๐๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (ต่อ) 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓         เวลา ๘๐ (หรือ ๑๐๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 
 

ตัวช้ีวัดรวม ๒๕ ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  ว ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒  

ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  ว ๒.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  

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



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔      เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 

 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์         มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา       
กลุม่สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม หน้าที่ของ
ราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน 
และการน าไฟฟ้าของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสาร     
ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ  การวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์ และ
องค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้
ค าค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 

 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งค าถาม คาดคะเนค าตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและส ารวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือ      
ของข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก 
น าเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการท างานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อ่ืน 

 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูล

ส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

ตัวช้ีวัดรวม ๒๑ ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒ ป.๔/๑     ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔  ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ว ๒.๓ ป.๔/๑     ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔, ป. ๔/๕ 
 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหต ุ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕             เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ               

แหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต            

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร

ในน้ า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน      

การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษ

ทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก      

ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ได้ การใช้

น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง 

กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองเพ่ือแสดง

วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้ า การใช้ซอฟต์แวร์

ประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน         

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจ าลอง 

และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      

ขั้นพ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

เชิงตรรกะ ใช้รหัสล าลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

และการท างานแบบวนซ้ า ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา                        

ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือ     

ของข้อมูล  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ        

ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

                                                                                      /ตัวช้ีวัดรวม ๓๒ ตัวช้ีวัด... 



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ต่อ) 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕            เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 
 

ตัวช้ีวัดรวม ๓๒ ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    

  
 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖           เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร

ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบออก 

การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการ

ขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการน าไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้า

แบบอนุกรมและแบบขนานและการน าไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามั ว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา        

และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน 

ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์และสภาพแวดล้อม

ในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 

ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบ     

ของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การ

ออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต อย่างมี

ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานร่วมกัน 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจ าลอง 

และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน อธิบายและออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาด ของ

โปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน 

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ         

ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 

เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

/ตัวช้ีวัดรวม ๓๐ ตัวชี้วัด... 
 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

หมายเหต ุ จ านวน ๑๒๐ ชัว่โมง หมายถึง สาระที่ ๑-๓ ใช้เวลา ๘๐ ชัว่โมง รวมกับสาระที่ ๔  ใช้เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ซ่ึงสามารถปรับลด/เพิ่มได้       
ขึ้นอยู่กบัจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ต่อ) 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖           เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 
 

ตัวช้ีวัดรวม ๓๐ ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  ว ๒.๑ ป.๖/๑   
ว ๒.๒ ป.๖/๑    
ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    

 


