
 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ (inquiry) เพื่อเข้าใจ

ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร 
  เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 1  

1. เข้าใจแนวคิดและความรู้พื้นฐานในวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  สามารถใช้และเข้าถึง 
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

2. เป็นผู้ที่มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
วิทยาการต่าง ๆ ที่มีต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการศึกษา 

เพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับ 
การสืบเสาะหาคำตอบเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ 
จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูล  
ใช้สมรรถนะด้านภาษา เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอข้อมูล ดังนั้น ความรู้ กระบวนการ 
และจิตวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล  

กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การเรียนรู้และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีอิสระ
และไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัวมีธรรมชาติในการเรียนรู้ ดังนี้ 

• ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจได้  
ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ 

• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากพบหลักฐาน (Evidence) ใหม่
ที่นำไปสู่การสร้างคำอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเชื่อถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ต้องผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น  

• วิทยาศาสตร์เชื่อถือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (Technology) เป็นการผสานทักษะ เทคนิค วิธีการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน  

ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของคำตอบ ใช้เทคโนโลยี 
ในการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย และรู้จักเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การรู้เทคโนโลยี 
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และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีความสำคัญกับการนำไปใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง  ๆ รวมถึง 
การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านหัวข้อ

ต่อไปนี้    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี ้
•  ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน 

และน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จำเป็น 

•  สิ่งแวดล้อม 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

ของพืชและสัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์ ผลของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืช และสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

•  ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 

ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์ของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัย
และอุทกภัย 

•  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหา หรือ

พัฒนาชิ้นงานด้วย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสด ุในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร ์และ
ระบบธรรมชาต ิ

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ ์
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

เทคโนโลย ี
ในชีวิตประจำวัน 
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•  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็นว่า 
การแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย สร้างชิ้นงานหรือเครื่องมืออย่างง่ายในการเล่น การทำงาน การแก้ปัญหา หรือการใช้
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
 ผู้เรียนในช่วงชั้น 1 (อายุ 7 - 9 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และ 
ใกล้ตัว โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามข้ันตอน หรือวิธีการ  
 การฝึกให้ผู้เรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จดจำคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ สร้างคลังคำศัพท์เหมาะสม
ตามวัย จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพท์ที่เหมาะสม
ตามวัย ด้วยการนำอ่านบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือฝึกการฟังอย่างมี
ความหมาย รู้จักและสะสมคำศัพท์ที่หลากหลาย ตลอดช่วงชั้น (ป.1 - 3) ควรฝึกผู้เรียนให้สื่อสารด้วยการใช้
ภาษาในการพูด และเขียนคำหรือข้อความสั้น ๆ  เพ่ือสร้างคำอธิบาย แสดงความเห็น ลงข้อสรุป  
  โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม ชอบทำกิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ต่อเนื่องจากช่วงชั้นอนุบาล ดังนั้น ผู้เรียนจึงควร
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงฝึกการหยิบจับ 
และใช้อุปกรณ์อย่างง่ายร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส  ช่วง ป.2 และ ป.3 สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างคำถาม 
ที่นำสู่การสืบเสาะ (Testable Question) และใช้เทคโนโลยีร่วมในการสืบค้น จัดกระทำข้อมูล หรือนำเสนอข้อมลูได้
โดยอาศัย การช่วยเหลือหรือแนะนำ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
และมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่สังเกต หรือทดลองได้จะทำให้ผู้เรียน

พัฒนาสมรรถนะในด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งผู้เรียนต้องใช้
สมรรถนะคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ  เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและระบบธรรมชาติ  
ฝึกการทำงานและการมีส่วนร่วมในทีม การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง 
สามารถสื่อสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย และลงข้อสรุป 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะ เฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนสามารถอ่านและแปล
ความหมายข้อมูลที่พบในชีวิตประจำวัน และได้ฝึกฝนการนำคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการสืบเสาะ สร้างชิ้นงาน และแก้ปัญหา ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
สนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการและทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมพลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
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 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ ให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็นคลังคำศัพท์

เฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูด หรือเขียน เพื่อนำมาใช้ในการบันทึกผลการสืบเสาะ 
สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดสถานการณ์การเร ียนรู้                     
ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทิศกับการใช้แผนผัง หรือแผนที ่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ 
ทั้งด้านภูมิปัญญา และกระบวนการแก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหา               
ทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  และจัดกระทำข้อมูลในรูป 
ตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 

ศิลปะ นำศิลปะมาเป็นการดำเนินเรื่องราวในการสืบเสาะ หาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ในการทำความเข้าใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี้ ยังใช้สมรรถนะทางศิลปะ
มาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกสาระการเรียนรู้  เน้นฝึกทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหา  
ในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลลัพธ์ในการทำงานจากขั้นตอนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ขั้นตอนที่เหมาะสมหรือได้แนวทางที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สนใจเพื่อค้นหา
ความรู้ และส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างของเล่น  ของใช้ตามความสนใจ  
ซ่ึงโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซ้อนโดยใช้หลักฐาน 

ที่สังเกต หรือทดลองได้ 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักฐานที่มี 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐาน

และการพยากรณ์ ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย  
ไม่ซับซ้อน 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย 
ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

2.3 มุ่งม่ันในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำที่ไม่ซับซ้อน และมีจำนวน
ชุดข้อมูลไม่มาก 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่ายๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
เป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  
ตารางทางเดียว ข้อความ  

3.3 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของคำตอบ  

4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย 
และสนุกกับการแก้ปัญหา 

5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนเพ่ือสื่อสาร หรือบอกวิธีการ หรือเหตุผล  3. การสื่อสาร 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ 
ตารางทางเดียว 

5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยภาษาพูด 
ภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 

6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหา      
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ 

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาพ
หรือภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล 

3. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพื่อบอกแนวทางการดูแลพืช
และสัตว์ให้เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

4. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว์ ด้วยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

5. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การข้ึนและตกของ
ดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  

6. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
7. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
8. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
9. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม หรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
10. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 
11. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง

แรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น
ของใช้อย่างง่าย 

12. แก้ปัญหาอย่างง่าย หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ หรือ 
วิธีแก้ปัญหาระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

13. 
 

   ๑๔. 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
สร้างของเล่น หรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 
 ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน  
และน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จำเป็น 

 

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
ลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ 

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตนและตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาพ 
หรือภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล 

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ ์กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรยีน 

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและนำ้ในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ 

1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน  
    และน้ำจากข้อมูลที่สังเกต และ 
    รวบรวมได้ 
2. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือระบุส่วนประกอบของดิน  
    จำแนกชนิดดินโดย ใช้ลักษณะ 
    และสมบัติของดินเป็นเกณฑ ์
3. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือบอกลักษณะและสมบัติของ 
    น้ำที่เหมาะสมในการนำมาใช้ 
    อุปโภคและบริโภค 
4. นำเสนอแนวทางการดูแลรักษาดิน    
    และน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน หรือ 
    มีใช้ได้ตลอดไปจากข้อมูลลักษณะ   
    และสมบัติของดินและน้ำ และจาก 
    ข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ 
 

1. สังเกตการใช้ประโยชน์ดินและน้ำจากตัวเองและจากสิ่งต่าง ๆ  
    รอบตัว หรือจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน หรือจากสื่อ 
    ต่าง ๆ เช่น รูป วีดิทัศน์ ที่กำหนดให้ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป 
    เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ เช่น 
    -  ดินมีหลายชนิด บางชนดิเหมาะสมสำหรับเพาะปลูก บางชนิด 
       นำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งก่อสร้าง นำมาใช้ทำสี 
       เพ่ืองานศิลปะ 
    -  น้ำทีส่ะอาดนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค 
2. เชื่อมโยงประโยชน์ของดินไปสู่ข้อสงสัยใหม่ว่า ดินประกอบด้วย 
    สิ่งใดบ้าง เพ่ือนำไปสู่การสังเกต ส่วนประกอบของดินด้วยวิธีการ   
    ต่าง ๆ  เช่น ใช้มือบี ้ใช้แวน่ขยาย คนก้อนดินให้เข้ากับน้ำ  
    นำเสนอผลการสังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบ   
    ของดิน นำข้อมูลมาจดักระทำและนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
3. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน (สี เนื้อดิน ฯลฯ)  
    การจับตัวของดิน และการอุ้มน้ำของดิน โดยใช้วิธีซักถาม 
    หรือใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกตลักษณะ การทดลอง 
    เพ่ือจำแนกและการระบุชนิดของดินในท้องถิ่น หรือในชุมชน  
    และการใช้ประโยชน์จากดินชนิดนี้ 
4. เชื่อมโยงประโยชน์ของน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนไปสู่ข้อสงสัยใหม่ 
    ถึงลักษณะและสมบัติของน้ำที่นำมาใช้ดื่ม และใช้ประโยชน์อื่น ๆ    
    เพ่ือนำไปสู่การสังเกต เช่น มองดูสี และสิ่งเจือปนในน้ำและใช้ 
    แว่นขยายช่วยในการสังเกตเพ่ิมเติม ดมกลิ่น นำเสนอผลการสังเกต 
    และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของน้ำที่เหมาะสม 
    ในการนำมาใช้ดื่ม หรือใช้งานประเภทต่าง ๆ 
5. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดิน 
    และน้ำ ร่วมกันอภิปรายและออกแบบป้ายรณรงค ์ให้เพ่ือน 
    ในโรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาดินและน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน   
    นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจโดยใช้ หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
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2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้วยภาษา ทีเ่ข้าใจง่าย ชัดเจน 

1. รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
    จากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแนวทาง 
    การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ปฏิบัติตนเพื่อลดการใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ร่วมกันสังเกตสิ่งของต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน ชุมชน รวบรวม 
    ข้อมูลว่าสิ่งของนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง และวัสดุนั้นทำมาจาก   
    ทรัพยากรธรรมชาติอะไร สื่อสารข้อมูลที่รวบรวมได้โดยการเล่า    
    ด้วยภาษาของตนเอง 
2. เล่าพฤติกรรมการใช้สิ่งของรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีของตนเอง     
    ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นถึงพฤติกรรมการใช้กับผลต่อการใช้    
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ร่วมกันหาแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวัน 
    อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง และช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเอง     
    ครอบครัว และโรงเรียน 
4. ร่วมกันนำเสนอข้อตกลงร่วมกันในการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ 
    เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น ซ่ึงจะผลต่อตัวเอง   
    สังคมและสิ่งแวดล้อม นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจโดยใช้ 
    หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์  
5. แสดงความตระหนักโดยเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้บัตรคำสั่ง 
    แสดงการปฏิบัติตนจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการใช้  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   ป.1  เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมเพื่อบอกส่วนประกอบของดิน ลักษณะของดินและ
น้ำ ในธรรมชาติรอบตัว สอบถาม หรือฟังการอ่านจากครู เพ่ือรับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดินและน้ำในชีวิต 
ประจำวัน ฟังครูอ่านบทความ หรือใบความรู้ หรือสอบถามผู้ใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่นำมาใช้ทำวัสดุใกล้ตัว นำเสนอวิธีในการช่วยลดการใช้วัสดุใกล้ตัวและทรัพยากรธรรมชาติ       
ด้วยการบอก โดยใช้คำพูดของตัวเอง การวาดภาพ หรืองานศิลปะ เป็นต้น 
   ป.2  เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เพื่อสืบเสาะ 
ค้นหา ส่วนประกอบและลักษณะของดิน (สีของดิน เนื้อของดิน และอื่น ๆ) และน้ำ ในชุมชนของตนเอง 
รวบรวมข้อมูล โดยการอ่านบทความ หรือใบความรู้สั้น ๆ โดยมีครูช่วยนำอ่านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ดิน
และน้ำ บอกวิธีการดูแล ดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและวิธีการดูแลน้ำให้มีไว้ใช้ดื่ม หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
รวมถึงบทความง่าย ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที ่นำมาใช้ทำสิ่งของต่าง ๆ สืบค้นรูปภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ใช้ทำสิ่งของที่มนุษย์ นำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ที่ต้องการ โดยครูแนะนำ หรือสอน วิธีการสืบค้น 
วางแผนและทำงานร่วมกับ เพ่ือน นำเสนอแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ป.3  เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เพ่ือบอก 
ส่วนประกอบและลักษณะและน้ำในชุมชนของตนเอง ทำการทดลองตามขั้นตอน หรือคำแนะนำ เพ่ือจำแนก 
ประเภทของดินในชุมชน รวบรวมข้อมูลโดยการอ่านบทความ หรือใบความรู้สั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์  
ดินและน้ำ วิธีการ ดูแล หรือใช้ดินและน้ำอย่างเหมาะสมโดยมีครูช่วยเหลือ สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต    
จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ทำวัสดุ นำเสนอแนวทางปฏิบัติตน และใช้เทคโนโลยี 
สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนโค้ด การทำแผ่นป้ายรณรงค์ เพื่อแสดงความตระหนักในการลด 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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  ในช่วงชั ้นที่ 1 ผู ้เร ียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู ้เกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมต่อ 
การดำรงชีวิตของพืชและ สัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์ 
ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพ่ือบอกแนวทางการดูแลพืช และ
สัตว์ให้เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ ด้วยภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. ตระหนักถึงสิ่งท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพื่อบอกแนวทางการดูแล 
พืชและสัตว์ให้เจริญเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
1. รวบรวมหลักฐานโดยการสำรวจ   
    และสร้างคำอธิบาย เกี่ยวกบั 
    สภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ  
    ที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
    ของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
1. ร่วมกันอภิปรายและตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
    กับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ 
2. เลือกไปสำรวจแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนหรือชุมชน  
    เช่น สวนสาธารณะ แปลงพืช สวนผักหรือผลไม้ แหล่งน้ำ บันทึก  
    ชนิดของพืชและสัตว์ และสภาพแวดล้อม ในแหล่งที่อยู่ที่พืชและสัตว ์
    อาศัยอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วาดรูป เขียนข้อความ ถ่ายรูป  
    ถ่ายคลิปวีดีโอ  
3. นำเสนอผลการสำรวจ และร่วมกันระดมความคิดและให้เหตุผล  
    เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่สำรวจกับการดำรงชีวิต 
    ของพืชและสัตว์ 

สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชและสัตว์ 
2. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง   
    ออกแบบการทดลองและทดลอง  
    หาสิ่งที่พืชต้องการในการ    
    เจริญเติบโต  
3. ใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการ 
    วัดการเจริญเติบโตของพืช  

สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
4. ร่วมกันตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลองเก่ียวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ 
    การเจริญเติบโตของพืชจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ เช่น  
    สถานการณแ์ปลงผักท่ีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีดินแห้ง ผักในแปลง  
    ล้วนเหี่ยวแห้ง 
5. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนและครู เพ่ือออกแบบการทดลองอย่างง่าย 

(ตั้งสมมติฐาน กำหนดและควบคุมตัวแปร กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติ   
การเลือกใช้เครื่องมืออย่างง่าย เช่น ไม้บรรทัด หรือแอปพลิเคชัน

2. สิ่งแวดล้อม 
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    และสร้างคำอธิบายจากข้อมูล 
    ที่รวบรวมได้ 
4. สังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
    สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต   
    ของสัตว์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
5. ตระหนักถึงแนวทางการดูแลพืช 
    และสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อ 
    การเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม    
    เพ่ือให้พืชและสัตว์นั้นเจริญเติบโต  
    และแข็งแรงผ่านการเขียน    
    โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ 
    บัตรคำสั่ง 

เพ่ือวัดความสูงของพืช วางแผนการทำงานตามขั้นตอนการทดลอง) 
โดยครูช่วยแนะนำและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

6. ทดลองและบันทึกผลการทดลองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง 
    ทางเดียว แผนภูมิรูปภาพ 
7. ผลัดเปลี่ยนกันเล่าผลการทดลองและลงข้อสรุปว่า น้ำและแสง 
    เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
8. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นจากประสบการณ์เก่ียวกับการเลี้ยง 
    ลูกสัตว์ว่าลูกสัตว์ต้องการสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโต 
    และแข็งแรง 
9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกสัตว์  
    จากการทำกิจกรรม เช่น 
    - เลือกเลี้ยงลูกสัตว์ (หากมีความพร้อม) แล้วสังเกตสิ่งที่ลูกสัตว ์
      ต้องการจนเจริญเติบโตขึ้น หรือสังเกตจากในคลิปวีดีโอ 
     - สอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
       ของสัตว ์
10. เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง เขียนโปรแกรมให้เพ่ือน 
      ซึ่งสมมติว่าเป็นผู้ดูแลฟาร์มทำภารกิจตามแนวทางช่วยเหลือ 
      พืชและสัตว์ให้เจริญเติบและแข็งแรง เช่น เดินตักน้ำมารดน้ำพืช   
      เดินไปเก็บหญ้ามาให้สัตว์กิน พาสัตว์ไปพบสัตวแพทย์ 

 

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
6. รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย  
    ข้อมูล และสร้างแบบจำลอง 
    เพ่ืออธิบายวัฏจักรชีวิตของ 
    พืชดอก และวัฏจักรชีวิิตของสัตว์ 
    บางชนิดในท้องถิ่น 

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
11. ร่วมกันเรียงลำดับบัตรภาพหรือข้อความเก่ียวกับ การเจริญเติบโต 
      ของพืชและสัตว์ จากการฟังนิทาน เรื่องเล่า หรือดูวีดิทัศน์ 
      เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

     ตัวอย่างบัตรภาพ 
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12. ร่วมกันค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักร 
      ชีวิตของสัตว์บางชนิดในท้องถิ่นจากการรวบรวมข้อมูล เช่น  
      การปลูกพืชอายุสั้นและเลีย้งสัตว์ที่มีวฏัจักรชีวติสั้น หรือคลิปวีดีโอ 
13. ร่วมกันนำข้อมูลที่แปลความหมายได้มาสร้างแบบจำลองวัฏจักร 
      ชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น รูปวาด  
      แบบจำลอง แผ่นพับ ใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือแอปพลิเคชัน  
      โปรแกรมนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือนำมาอธิบายวัฏจักรชีวิต 
      ของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายตามวัย 
๑๔. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนเกี่ยวกับผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อ   

วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่
กำหนด เช่น รูปภาพที่เป็นแหล่งที่อยู่เดียวกัน ๒ ภาพ โดยภาพ
หนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ เช่น มีพืชต้นเล็ก ต้นใหญ่ มีลูกสัตว์ สัตว์ตัวใหญ่ อีกภาพ
หนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ เช่น มีพืชและสัตว์ที่ไม่เจริญเติบโต หรือตาย และไม่มีพืช
ต้นใหม ่สัตว์ตัวใหม่ 

2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ ด้วยภาษาของตนเองท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 

สาเหตุและปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ น้ำ และดิน 
1. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือบอกสิ่งที่พบในอากาศ ในน้ำ  
    และในดิน ที่ทำให้เกิดมลพิษ   
    จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 
2. บรรยายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ 
    ทางอากาศ น้ำ และดิน และ  
    ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูล 
    ที่รวบรวมได้ 

สาเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน 
1. แก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง เพ่ือหาคำตอบเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
    ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 
    ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง : มีแหล่งน้ำอยู่ 4 แหล่ง ได้แก่ A B C  
    และ D สัตว์ต่าง ๆ ล้วนอาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ ในการดำรงชีวิต  
    วันหนึ่งลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา สืบเสาะจนได้ 
    ความว่าเป็นเพราะดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูล 
    การดื่มน้ำของลูกสัตว์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 
    ข้อมูล 
    - ลูกกระต่ายดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  B C  
    - ลูกหมูป่าดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A D 
    - ลูกกระรอกดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  C D 
    - ลูกลิงดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A B 
     คำถาม 
      1. นักเรียนคิดว่าลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา  
          จากการดื่มน้ำแหล่งใด 
      2. พิจารณาจากภาพด้านล่าง นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำใด  
           คือแหล่งน้ำ A B C และ D ให้เติมชื่อแหล่งน้ำใต้ภาพ 

๓. นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำที่ลูกกระต่ายและลูกกระรอกดื่มจนทำ
ให้เกิดป่วยขึ้นมานั้น เกิดจากสาเหตุใด 
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   แนวคำตอบ 

 

 



13 
 

 

 
2. ค้นหากิจกรรมของคนในชุมชนที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการ 
    เปลี่ยนแปลง หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยอาจใช้การสำรวจ หรือ 
    การศึกษาจากคลิปวีดีโอ ข่าว หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
3. สังเกตและหาสิ่งเจือปนในอากาศ น้ำ และดิน จากบริเวณที่ไปสำรวจ   
    กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้อากาศ น้ำ และดินเกิดการเปลี่ยนแปลง  
    หรือทำให้เกิดการปนเปื้อน หรือบริเวณท่ีกำหนด เช่น บริเวณบ้าน  
    โรงเรียน หรือในชุมชน โดยใช้วิธีการ หรือเครื่องมือ อย่างง่าย เช่น 
    - การสังเกตฝุ่นละอองในอากาศในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อม  
      แตกต่างกัน 
    - การสังเกตสี สิ่งเจือปนในน้ำจากแหล่งต่าง ๆ 
    - การสังเกตสิ่งเจือปนในดินจากแหล่งต่าง ๆ 
4. ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ  
     และดิน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน สิ่งเจือปนในอากาศ  
     น้ำและดิน จากนั้นรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลที่กำหนดให้ และ 
     ลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน 
     เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดมลพิษ และผลกระทบของมลพิษ 
     ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 
3. รวบรวมข้อมูลแนวทางในการลด  
    ปัญหามลพิษใกล้ตัวที่เกิดขึ้น 
    ในชุมชน  
4. ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
    ในการช่วยลดปัญหามลพิษ 
    ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ของพืชและสัตว์ 
5. สังเกตภาพ ดูวีดิทัศน์ หรือฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหามลพิษ 
    ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะในแหล่งน้ำ  
    มลพิษทางอากาศ สิ่งเจือปนในดิน 
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดปัญหามลพิษทีเกิดขึ้น 
    ในชุมชน เช่น 
    - สำรวจสิ่งของที่ตนเองทิ้งในแต่ละวันและบอกแนวทาง หรือ 
      วิธีการลดการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยพิจารณาจากชนิด 
      ของวัสดุ 
    - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนในท้องถิ่นเก่ียวกับแนวทางอ่ืน ๆ ทีช่่วย 
      ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในบ้านและในชุมชน 
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7. อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจว่าการลดปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น 
    ในชุมชนจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม กับการดำรงชีวิต  
    ของตัวเรา พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ นำเสนอ 
    ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น รูปวาด แบบจำลอง แผ่นพับ หรืออาจใช้ 
    คอมพิวเตอร์แสดงความตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการ   
    ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น เช่น สร้างแผ่นพับ งานนำเสนอ   
    รณรงค์ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือเขียนโค้ดอย่างง่าย 
    ให้หุ่นยนต์ เดินเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ และนำขยะมาแยกประเภท 
    เพ่ือการนำกลับไปใช้ใหม่ซ่ึงส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างสถานการณ์ 
    โป้งจะไปซื้อของที่ตลาด คือ ขนม น้ำปั่น และข้าวผัด ก้อยต้องการ   
    ลดการสร้างขยะ จึงจะลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และ 
    กล่องโฟม โป้งจะต้องเขียนโปรแกรมให้อิ่มหยิบสิ่งของใดบ้าง 
    เพ่ือเตรียมตัวไปตลาด 
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
    กระโปรงของก้อยขาด ก้อยไม่ต้องการทิ้งให้เป็นขยะ และต้องการ 
    ใช้ให้คุ่มค่าที่สุด จึงจะให้คุณแม่ช่วยซ่อมกระโปรง แต่ก้อยไม่มี 
    อุปกรณ์ในการซ่อม ก้อยจะต้องเขียนโปรแกรมให้อ่ิมหยิบอุปกรณ์ 
    ใดบ้างเพ่ือนำมาใช้ในการซ่อมกระโปรง 

 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ 
    ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะได้  
    เพราะสามารถนำขยะแต่ละประเภทที่คัดแยกไปจัดการได้อย่าง 
    เหมาะสม เช่น นำมารีไซเคิล นำมาทำปุ๋ยหมัก ให้นักเรียนเขียน 
    โปรแกรมให้หุ่นยนต์อ่ิมเก็บขยะและนำไปทิ้ง 
    ลงถังขยะตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. เศษอาหาร เศษผลไม้ ทิ้งท่ีถังขยะ สีเขี 
2. กระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง ทิ้งท่ีถังขยะ สีน้ำเงิน 

3. ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทิ้งที่ถังขยะ สีแดง 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ป.1  รับรู ้ความหมายของสภาพแวดล้อม โดยมีครูเป็นผู ้ช่วยเหลือในการอ่านใบความรู ้เกี ่ยวกับ
ความหมาย และองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมร่วมกับเพ่ือน โดยมีครูช่วยกำหนดบริเวณและขอบเขตการ
สำรวจ บริเวณรอบโรงเรียน หรือร่วมกับผู้ปกครองสำรวจบริเวณรอบบ้าน บอกลักษณะของสภาพแวดล้อม 
รอบโรงเรียน หรือบ้านด้วยภาษาของตนเอง หรือภาพวาด  
   ป.2  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนฝึกตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครู 
กระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกับเพื่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมและใช้เครื่องมืออย่าง
ง่ายวัดการเจริญเติบโตของพืช ทำการทดลองอย่างง่ายตามข้ันตอนหรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งจำเป็น 
ในการเจริญเติบโตของพืช นำข้อมูลจากการสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และ 
เหมาะสมกับวัย เช่น แผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวเพื ่อบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
นักเรียนอาจเลี้ยงพืชดอกที่มีอายุสั้น เพื่อสังเกต ทดลองสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโต และวัฏจักรชีวิตของ 
พืชดอก สำหรับการเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ มลพิษในอากาศ น้ำ และดิน รวมถึงแนวทางลดปัญหามลพิษ 
เน้นกระบวนการสืบเสาะโดยใช้การสำรวจ หรือศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  เช่น สอบถามผู้รู้ ดูคลิปวีดีโอ  
โดยอาศัยครูแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 
   ป.3  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนฝึกตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครู 
กระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกับเพื่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมและใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
วัดการเจริญเติบโตของพืช ทำการทดลองอย่างง่ายตามขั้นตอน หรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งจำเป็น  
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ในการเจริญเติบโตของพืช นำข้อมูลจากการสังเกต และการทดลองมาจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
และเหมาะสมกับวัย เช่น แผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว เพื ่อบอกสิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช นักเรียนอาจเลี้ยง พืชดอกที่มีอายุสั้น เพื่อสังเกต ทดลองสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตและวัฏจักรชีวิต  
ของพืชดอก และอาจเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ปฏิบัติตนและแสดงความตระหนักในการลด 
การใช้วัสดุและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปัญหามลพิษและดูแลพืชและสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 

 
 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที ่โลกหมุนรอบตัวเอง  
ได้เรียนรู้เกี ่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 
    ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  
2. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
3. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
4. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

2. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการกำหนดทิศ 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
1. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล  
    ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดกลางวัน   
    กลางคืน 
2. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบาย 
    การเกิดกลางวัน กลางคืน และ    
    สื่อสารโดยอธิบายแบบรูปการณ์ 
    เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา กลางวัน   
    กลางคืน 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
1. ตั้งคำถามจากการดูคลิปวีดีโอ หรือเกมเกี่ยวกับกลางวัน กลางคืน 
    และร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเกิดปรากฏการณ์นี้ 
2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแบบจำลองแสดงการเกิด 
    กลางวัน กลางคืน วางแผนและลงมือสร้างแบบจำลองที่อธิบาย  
    การเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน เช่น การเขียนแผนภาพ   
    ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย 

 

3. ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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3. ลงข้อสรุปจากแบบจำลองซึ่งประกอบด้วยคำสำคัญ เช่น โลกหมุน 
    รอบตัวเอง ด้านที่โลกได้รับแสง และไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์    
    และการเกิดเป็นแบบรูป ซ้ำจนเป็นวัฏจักร 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย ์
และการกำหนดทิศ 
3. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล 
    ที่น่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ต  
    เกี่ยวกับการข้ึนและตกของ 
    ดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
4. ใช้แบบจำลองอธิบายการขึ้น 
    และตกของดวงอาทิตย์ และ 
    สื่อสาร โดยอธิบายแบบรูป  
    การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์    
    เชื่อมโยงสู่การกำหนดทิศบนโลก 
5. ค้นหาสถานที่บนแผนที่ สร้าง 
    แผนผังจำลอง และการแสดง  
    ลำดับการเดินทางจากจุดหนึ่ง 
    แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องทิศ 
 
 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
4. สังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ  
    จากท้องฟ้าจริง วีดีโอ หรือซอฟแวร์ แสดงการเคลื่อนที่  
    ของดวงอาทิตย์และดาว สังเกต หรือสอบถามผู้อื่นถึงชื่อของทิศ 
    ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 
5. ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
    การมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก และการกำหนดทิศตะวันออก      
    และทิศตะวันตก 
6. ร่วมกันวางแผนและลงมือสร้างแบบจำลองอธิบาย การมองเห็น 
    ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ  
    เช่น เขียนแผนภาพ ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย 
 

 
 

7. เขียนโค้ดท่ีประยุกต์ใช้เรื่องทิศเพ่ือสร้างแผนผัง หรือแผนที่  
    โดยสร้างตาราง ทำบัตรภาพลูกศร ชี้ขึ้นแทนทิศเหนือ ลูกศรชี้ลง 
    แทนทิศใต้ลูกศรชี้ซ้าย แทนทิศตะวันตก ลูกศรชี้ขวาแทน 
    ทิศตะวันออก ทำบัตรคำสถานที่ 
ตัวอย่างสถานการณ ์
    เขียนโค้ดแบบใช้บัตรคำและบัตรรูปสั่งให้หุ่นยนต์ เดินทางจาก 
    หน้าโรงเรียนไปยังอาคารที่เราเรียน สามารถเขียนบัตรคำสถานที่ 
    อ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมได้ และสามารถเขียนโค้ด สั่งให้หุ่นยนต์ 
    เดินไปยังสถานที่อ่ืนในโรงเรียนได้ 
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3. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐาน 
    ที่ได้จากแบบจำลอง หรือจากสื่อ 
    ต่าง ๆ 
2. บอกประโยชน์และโทษของลม 
    ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
    จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

1. สังเกตสถานการณ์แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดลมเพ่ือนำไปสู่ 
    การสังเกตการเกิดลม 
2. อภิปรายและอธิบายการเกิดลม จากการสังเกต แบบจำลอง  
    หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ แผนภาพ 

 
3. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปถึงประโยชน์และโทษของลม 
    ต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และต่อสิ่งแวดล้อม อาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น  
    คลิปวีดีโอ รูป หรือใช้สถานการณ์ใกล้ตัวช่วย ในการอภิปราย 
    และลงข้อสรุปนำเสนอในรูปแบบที่ น่าสนใจ  เช่น แผนภาพ  
    รูปวาด งานศิลปะอ่ืน ๆ 

4. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับ 
ลักษณะของภัยธรรมชาติ 

1. อธิบายลักษณะและผลกระทบ 
    จากวาตภัยและอุทกภัย  
    จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 
2. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  
    จากวาตภัยและอุทกภัย 
    จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 

 1. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับภัยอันตรายจากวาตภัยที่เกิดจาก 
     ลมที่พัดแรง และจากอุทกภัยที่เกิดจากน้ำท่วม ว่าภัยอันตราย    
     ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
     โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ หรือสถานการณ์ใกล้ตัว     
     เหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ช่วยในการ 
     ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสังเกต 
 

   
 



21 
 

 

2. ร่วมกันสังเกต อภิปราย และลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะผลกระทบ  
    และแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
    จากข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้นและจากแหล่ง 
    เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้  
3. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยหรืออุทกภัย  
    ที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น แสดง 
    การปฏิบัติตน วาดภาพหรือแผนภาพแสดงแผนการปฏิบัติตน 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ป.1  เน้นกระบวนการสืบเสาะและสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสม โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงบน
ท้องฟ้า  ในเวลากลางวันและกลางคืน นำเสนอแบบรูป ของกลางวันและกลางคืนและการขึ้นและตกของ   
ดวงอาทิตย์ ด้วยวิธีการที่ตัวเองเลือก เช่น วาดภาพ สร้างแบบจำลอง งานศิลปะ บอกกิจกรรมที่พบใน
ชีวิตประจำวัน ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากลม รับรู้ลักษณะและผลกระทบของลมที่พัดแรงและน้ำท่วมจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ คลิปวีดีโอ และบอกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากลมที่
พัดแรง และ น้ำท่วม โดยอาศัยการแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 
   ป.2  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แบบจำลอง คลิปวีดีโอ รูป เพื่ออธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืน และการขึ้น 
และตกของดวงอาทิตย์ พร้อมอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยอาศัยการแนะนำ 
หรือการให้ ความช่วยเหลือจากครู ระบุทิศจากแบบรูปของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ สังเกตแบบจำลอง 
การเกิดลมที่ครู สร้าง หรือจากการดูสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ แผนภาพ เพื่อระบุสาเหตุของการเกิดลม 
พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษา ของตัวเอง อธิบายลักษณะและผลกระทบของวาตภัยและอุทกภัย การปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย จากสื่อต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ คลิปวีดีโอ 
โดยอาศัย การแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 
   ป.3  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยสร้างแบบจำลอง 
เกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ การกำหนดทิศ โดยอาศัยการแนะนำ  
จากครู ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแบบรูปของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เพ่ือสร้างและกำหนดตำแหน่ง และ
ทิศทางของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ฝึกการวางแผนและกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อเกิดวาตภัยและอุทกภัย โดย  
วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัยจาก โดยอาศัยการแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 

 

 
ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหา  

หรือพัฒนาชิ้นงาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุ ในแก้ปัญหา หรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

 
 
 

 

4. ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม หรือ 
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวัน 

2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 
3.  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
     ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้าง 
     ของเล่น ของใช้อย่างง่าย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม 
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง 
    และผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 
 

 แรงและผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. ตั้งคำถามที่อยากรู้เก่ียวกับแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    จากการสังเกตขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น  
    การเล่นของเล่น การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การเล่นกีฬา  
    การทำงานบ้าน การหยิบจับยกสิ่งของ 
2. ร่วมกันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลของการดึงและการผลัก ยกตัวอย่าง 
    กิจกรรมท่ีทำในชีวิตประจำวัน และอธิบายลักษณะการออกแรง  
    โดยการดึง หรือการผลัก 
3. มีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายผล 
    ของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

- การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุและวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น บีบ บิด ทุบ ดัด ดึง 

- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เมื่อมี 
แรงมากระทำ ได้แก ่วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุท่ีกำลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือ หยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

4. เชื่อมโยงความรู้โดยอธิบายแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

แรงแม่เหล็ก 
2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับของเล่น 
    ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ  
    จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
3. จัดกระทำข้อมูลแล้วนำมา 
    ประกอบข้อสรุปเกี่ยวกับแม่เหล็ก    
    และแรงแม่เหล็ก 
 

แรงแม่เหล็ก 
5. ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการสังเกตของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็ก 

  เป็นส่วนประกอบ เช่น กระดานแม่เหล็ก กล่องใส่ดินสอที่ใช ้
  แม่เหล็ก แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่ใช้แขวนสิ่งของ 
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6. ร่วมกันรวบรวมหลักฐาน
โดยสังเกตและอธิบายผล
ของแรงแม่เหล็ก 

    ที่มีต่อของเล่น ของใช้รอบตัวที่ทำมาจากวัสดุต่าง ๆ  เช่น ไม้บรรทดัเหล็ก  
    กล่องพลาสติก แท่งแม่เหล็ก ลูกบอลยาง ตุ๊กตาผ้า แล้วร่วมกัน   
    อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารแม่เหล็ก 
 

       
 

7. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายลักษณะการวางตัว 
    ของแท่งแม่เหล็กเมื่อปล่อยให้แท่งแม่เหล็กที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ  
    หยุดนิ่ง พร้อมทั้งระบุขั้วแม่เหล็กและทิศที่แม่เหล็กแต่ละข้ัวชี้ไป 
8. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตแรงกระทำระหว่างแม่เหล็ก 2 แท่ง  
    และอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก 
9. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กโดยอธิบาย 
    ของเล่น ของใช้ ในชีวิตประจำวันที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ 
10. จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วนำมาประกอบข้อสรุป 
      เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 

2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 

1. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง  
    ออกแบบการทดลอง ทดลองเพ่ือ

เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับสมบัติ  
    การดูดซับน้ำของวัสดุ และ   
    สมบัติที่เปลี่ยนไปของวัสดุ 
    หลังผสม โดยใช้หลักฐานที่ได้  
    จากการสังเกต 
3. นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ 
    ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. สังเกตสถานการณ์การนำสิ่งของมาซับน้ำ หรือเช็ดน้ำ ร่วมกัน 
    ตั้งคำถามเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน 
    ทีดู่ดซับน้ำได้ 
2. ร่วมกันออกแบบการทดลองอย่างง่ายในการเปรียบเทียบสมบัติ 
    การดูดซับน้ำของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิต ประจำวัน หรือ 
    ในชุมชน เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก 
3. ทำการทดลองตามท่ีออกแบบ บันทึกผลการทดลองในรูปแบบ 
    ที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว และร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับ  
    สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดจากหลักฐานที่ทดลองได้ 
4. ตั้งคำถาม รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกต เปรียบเทียบ และ 
    ลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น  
    เช่น สมบัติของกระดาษ และกาว และสมบัติของกระดาษผสมกาว 
5. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้เรียนกับการเลือกใช้  
    วัสดุในสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกวัสดุ 
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    เพ่ือนำมาซับน้ำ การเลือกวัสดุเพื่อไปทำชุดกันฝน การเลือกวัสดุ 
    เพ่ือนำไปทำเปเปอร์มาเช่ 

3. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
    ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหา   

    หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย 

๑. แก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น  
ของใช้อย่างง่ายจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง 
ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติ 
การดูดซับน้ำของวัสดุ และ
สมบัติของวัสดุหลังผสม โดยใช้
กระบวนการทำงานเป็นทีม 

2. นำเสนอการแก้ปัญหา หรือ 
ของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
โดยอธิบายและให้เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยภาษา 
ที่เข้าใจง่าย มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
หรือสร้างของเล่น ของใช้ 
อย่างง่าย โดยเห็นการแก้ปัญหา
เป็นเรื่องท้าทายและสนุก 
กับการแก้ปัญหา 

1. ฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ในเรื่องแรง   
    ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติการดูดซับน้ำ   
    ของวัสดุและสมบัติของวัสดุหลังผสมในการแก้ปัญหา เช่น การสร้าง  
    อุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ปลาที่ใช้งานได้ โดยไม่ต้องหย่อนมือลงไป 
    ในตู้ปลา และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อเปียกน้ำ หรือการนำความรู้ มาสร้าง 
    ของเล่น ของใช้อย่างง่าย เช่น เกมแม่เหล็ก อุปกรณ์ดูดซับน้ำ  
    แม่เหล็กที่ติดตู้เย็น หรือสิ่งของ รถจากแม่เหล็ก เรือบรรทุกของ  
    การเลือกใช้วัสดุรอบตัวมาทำพู่กัน สำหรับระบายสี เลือกผ้ามามัดย้อม  
    เพ่ือทำผ้าเช็ดหน้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. อภิปรายปัญหา หรือสิ่งที่ต้องทำจากสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น     
    และร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือการสร้างของเล่น  
    ของใช้อย่างง่าย โดยเลือกประยุกต์ใช้ความรู้ ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับ    
     แรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ 
3. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย 
    ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา โดยใช้กระบวนการ    
    ทำงานเป็นทีม 
4. นำเสนอการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานที่สร้างข้ึนพร้อมกับอธิบาย 
    และให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ตามท่ีเลือกประยุกต์ใช้ด้วยภาษา 
    ที่เข้าใจง่าย 
5. ฟังการนำเสนอของเพ่ือนอย่างตั้งใจ แสดงความคิดเห็น หรือ 
    เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
    โดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ  
    แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและสมบัติของวัสดุ  
    หลังผสม 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ป.1  เน้นการรวบรวมข้อมูลโดยสังเกตสถานการณ์ใกล้ตัว หรือจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล 
และบอกลักษณะของการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ สังเกตแม่เหล็กและวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ 
สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น ตามข้ันตอนหรือคำแนะนำของครู และสื่อสาร 
โดยการเล่า เขียน หรือวาดด้วยภาษาของตนเอง 
   ป.2  เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันเพ่ือสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็ก 
และแรงระหว่างแม่เหล็ก ร่วมกันวางแผนและทำการทดลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 
จัดกระทำข้อมูลที่รวบรวมได้ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตารางทางเดียว 
โดยอาศัยการแนะนำจากครู นำเสนอสิ่งที่ค้นพบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หรือสร้างชิ้นงานที่แสดงการใช้ความรู้ 
เรื่องแรง แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสด ุ
   ป.3  เน้นให้นักเรียนรว่มกันวางแผนและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องแรง แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ ควบคู ่
กับจินตนาการและกระบวนการแก้ปัญหาที่มีการวางแผน การออกแบบขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหา โดย
อาศัยการแนะนำจากครู สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการจัดกระทำและนำเสนอชิ้นงาน หรือ 
แสดงการแก้ปัญหา รับฟังแนวคิดหรือวิธีการของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์

 

 
 

ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้
สำเร็จ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างชิ้นงานและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สร้างของเล่น 
ของใช้เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรือการแก้ปัญหา เลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้
สอยและปลอดภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีข้ันตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ หรือวิธีแก้ปัญหา 
ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
3. สร้างของเล่น หรือของใช้เพ่ือแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตาม

หน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ 
หรือวิธีแก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

1. จัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม 
    หรือการแก้ปัญหา อย่างง่าย  

1. จัดลำดับขั้นตอนกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเดินทางไป 
    โรงเรียน การทำงานบ้าน การประกอบของเล่น การสร้างแบบจำลอง  
    หรือจากสถานที่จำลองขึ้น และระบุเหตุผลในการจัดลำดับ หรือ 

๕. เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
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2. แก้ปัญหา แสดงวิธีการแก้ปัญหา  
    และระบุเหตุผลหรือ วิธีการหา  
    คำตอบ มุ่งม่ันในการแก้ปัญหา   
    และสนุกกับการแก้ปัญหา  
3. เขียนโค้ดเพ่ือแก้ปัญหาจาก 
    สถานการณ์ท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การสลับขั้นตอน อภิปรายความสำคัญของการจัดลำดับขั้นตอน 
    การทำงาน หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
2. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากเกม หรือสถานการณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
    หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อภิปรายแนวทางในการหาคำตอบ  
    แสดงวิธีการหาคำตอบด้วยข้อความ หรือแผนภาพ และระบุ    
    เหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ บอกเล่าแนวทางที่ทำให้แก้ปัญหาได้สำเร็จ  
    และความรู้สึกเมื่อได้พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ 
3. ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนแบบนักเทคโนโลยี ด้วยการเขียนโค้ด  
    แบบไม่ใช้ หรือใช้คอมพิวเตอร ์อภิปรายผลลัพธ์ของลำดับขั้นตอน  
    ในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตร    
    ประจำวัน ลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ และระบุวิธีการค้นหา   
    ข้อผิดพลาด เมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ หรือค้นหาข้อแก้ไข 
    เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ เช่น หากต้องการมีเวลาเล่น 
    กับเพ่ือนมากข้ึน ควรลดเวลา หรือลดขั้นตอนในกิจวัตรใด 

2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
และปลอดภัย 

๑. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล และสื่อสาร  

๒. ระบุวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
๓. ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 

๑. อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน และ 
ในการเรียน บอกเล่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการใช้
เทคโนโลยีหรือจากที่เคยได้พบเห็นมา บอกเล่าเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในอนาคตจากการจินตนาการ  

๒. ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น การเปิด - ปิดอุปกรณ/์
โปรแกรม/แอปพลิเคชัน การสร้างและบันทึกไฟล์ตามขั้นตอน 
ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หรือการนำเสนองาน 
ในสาระวิชาต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ 
การนำเสนอสิ่งที่พบจากการรวบรวมข้อมูลด้วยการวาดภาพ  
สร้าง ตาราง แผนภูม ิโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น 

๓. ศึกษาการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้โปรแกรมค้นหา (search 
engine) เพื่อระบุคำค้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 
อภิปรายและนำเสนอข้อมูลที่พบ โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้
อ่ืน อภิปรายเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีมารยาท การปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวเมื่อมีผู้ติดต่อหรือมีข้อความสอบถามข้อมูล เลือกวิธีการ 
ที่เหมาะสมเม่ือพบปัญหาจากการใช้งาน เช่น การพบเว็บไซต์ 
ที่ไม่เหมาะสม การพบภาพหรือข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ต 
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๔. อภิปรายและนำเสนอวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย
สร้างข้อตกลงในการใช้งานร่วมกันกับผู้ปกครองหรือครูและปฏิบัติ
ตามข้อตกลง (ใช้งานตามเวลาที่กำหนด จัดเวลาในการใช้งาน 
ให้เหมาะสม คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนไม่ควรใช้เล่นเกม) การจัดเวลา
ใช้งานให้เหมาะสม การใช้งานโดยคำนึงถึงสุขภาพ (จัดท่านั่ง 
ให้เหมาะสม ไม่ควรใช้งานนานเกินไป ใช้งานในที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่ใช้ระหว่างที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ อยู่เพราะอาจเกิด
อันตราย) การดูแลรักษาอุปกรณเ์บื้องต้น (จัดเก็บให้เข้าที ่ 
ไม่รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มขณะใช้งานคอมพิวเตอร์)  

๕. อภิปรายข้อดีข้อเสียและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกจริงและโลกดิจิทัล พิจารณา 
ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงในชีวิตและธรรมชาติกับเกม 
และเรื่องราวในโลกดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้าใจว่าบางสิ่งในโลกดิจิทัล
เป็นเรื่องที่สมมุติข้ึน เช่น ตัวละครในเกมเมื่อถูกทำร้าย หรือตาย
แล้วสามารถกลับมีชีวิตใหม่ได้ เมื่อมีผู้เล่นเกมจะมีศัตรูที่จะต้อง 
ถูกกำจัดให้หมดเพ่ือเอาชนะในเกม ซึ่งจะแตกต่างจากในโลกจริง 
อภิปรายแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเองติดอยู่ในโลกดิจิทัล 
และเกิดผลในทางลบ จดบันทึกการใช้งานประจำวันและประเมิน
ตนเองในการใช้งานอย่างเหมาะสม 

3. สร้างของเล่น หรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

๑. ระบุวิธีการใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอย 
และการใช้งานอย่างปลอดภัย  

๒. เลือกและใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
หน้าที่ใช้สอย และใช้งานอย่าง
ปลอดภัย 

๓. สร้างของเล่น ของใช้เพ่ือ
แก้ปัญหา 

๑. นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องเขียน    
ของใช้ภายในบ้าน เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับรูปทรง ลักษณะของวัสดุ 
การใช้งาน และเปรียบเทียบการนำไปใช้งานตามหน้าท่ีใช้สอย 
เช่น ดินสอกับปากกา กรรไกรกับมีด  

๒. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งของในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอย 
และการใช้งานอย่างปลอดภัย อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์ของเล่น การทำความสะอาด 
เพ่ือเลือกสิ่งของในชีวิตประจำวันมาใช้งานตามหน้าที่ใช้สอย  

๓. ศึกษาและอภิปรายประโยชน์ของสิ่งของในชีวิตประจำวันซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกหรือแก้ปัญหา ระดมความคิด 
หรือจินตนาการเกี่ยวกับของเล่นของใช้ที่ต้องการสร้างเพ่ือแก้ปัญหา 
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เลือกวัสดุอุปกรณ์และสร้างของเล่นของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามที่
ต้องการ (การสร้างของเล่นสามารถบูรณาการกับธีมความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ) 

๔. นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการใช้สิ่งของ
ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยและการใช้งานอย่างปลอดภัย  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ** ธีมนี ้สามารถบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้  นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล 
ในชีวิตประจำวัน เพ่ือนำเสนองาน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารหรือทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ปลอดภัย และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการสร้างของเล่นของใช้เบื้องต้น 
   ป.๑  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง
หรือสื่ออ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสร้างของเล่นของใช้ตามคำแนะนำ 
   ป.๒  ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาที่กำหนดโดยใช้การคิดอย่างเป็นขั้นตอน  เขียนโค้ด 
อย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั ่ง หรือสื ่ออื ่น ๆ และฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดเมื ่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารอย่างเหมาะสมปลอดภัย สร้างของเล่นของใช้ตามความสนใจ 
ใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่ใช้สอยและใช้อย่างปลอดภัย 
   ป.๓ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ 
เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่งหรือสื่ออื่น ๆ จากโจทย์สถานการณ์ที่หลากหลาย อภิปรายขั้นตอน  
การสั่งงานแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาว่าเป็นเรื่องที่สนุก และ    
ท้าทาย ใช้โปรแกรมค้นหาเพื ่อสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยปกป้องข้อมูลส่วนตัว สื ่อสาร  
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสุภาพ สร้างของเล่น ของใช้ตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่ 
ใช้สอยและใช้อย่างปลอดภัย 

 


