
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 สาระส าคัญของสาระการเรียนรู้ 

ความส าคัญของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ (inquiry) เพ่ือเข้าใจ

ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร 
  เป้าหมายส าคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 1  

1. เข้าใจแนวคิดและความรู้พ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 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 

เพ่ือท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับ 
การสืบเสาะหาค าตอบเพ่ือท าความเข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ 
จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูล  
ใช้สมรรถนะด้านภาษา เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด และน าเสนอข้อมูล ดังนั้น ความรู้ กระบวนการ 
และจิตวิทยาศาสตร์ มีความส าคัญกับการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล  

กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การเรียนรู้และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการท างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีอิสระ
และไม่เป็นล าดับขั้นที่ตายตัวมีธรรมชาติในการเรียนรู้ ดังนี้ 

 ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจได้  
ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้ 

 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากพบหลักฐาน (Evidence) ใหม่
ที่น าไปสู่การสร้างค าอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  

 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเชื่อถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ต้องผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในค าอธิบายนั้น  

 วิทยาศาสตร์เชื่อถือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี (Technology) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือใช้
แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถในการท างานของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเกิดจากการผสาน
ทักษะ เทคนิค วิธีการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีให้ความส าคัญกับ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของค าตอบ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้สร้างชิ้นงาน เทคโนโลยีอ่ืนหรือนวัตกรรม ใช้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง ๆ 

 
จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียน ในช่วงชั้นที่  1 ผู้ เรียนควรได้รับ

ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการบูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้โดยอาจบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้หรือภายใน
สาระการเรียนรู้ การบูรณาการภายในสาระการเรียนรู้อาจบูรณาการผ่านธีมต่าง ๆ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี ้
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความส าคัญของดิน 

และน้ า รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ าต่อมนุษย์  จึงต้องดูแลเพ่ือให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จ าเป็น และอาจ    
บูรณาการร่วมกับวิทยาการค านวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและเขียนโปรแกรมค าสั่ง
ด้วยบัตรภาพหรือบัตรค า 

 
 
 

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร ์และ
ระบบธรรมชาติ 

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ ์
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

เทคโนโลย ี
ในชีวิตประจ าวัน 
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  สิ่งแวดล้อม 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต

ของพืชและสัตว์ สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ ผลของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการค านวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและเขียนโปรแกรม
ค าสั่งด้วยบัตรภาพหรือบัตรค า 

  ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 

ของดวงอาทิตย์ และการก าหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการเกิดลม ผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและ
อุทกภัย และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการค านวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและเขียน
โปรแกรมค าสั่งด้วยบัตรภาพหรือบัตรค า 

  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการน าความรู้มาแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาชิ้นงานด้วย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็นว่า 
การแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย สร้างชิ้นงานหรือเครื่องมืออย่างง่ายในการเล่น                      
การท างาน การแก้ปัญหา หรือการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
 ผู้เรียนในช่วงชั้น 1 (อายุ 7 - 9 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมและ 
ใกล้ตัว โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน าช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามข้ันตอนหรือวิธีการ  
 การฝึกให้ผู้เรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จดจ าค าศัพท์ ความหมายของค าศัพท์ สร้างคลังค าศัพท์เหมาะสม
ตามวัย จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญพัฒนาคลังค าศัพท์ที่เหมาะสม
ตามวัย ด้วยการน าอ่านบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือฝึกการฟังอย่างมี
ความหมาย รู้จักและสะสมค าศัพท์ที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น (ป.1 - 3) ควรฝึกผู้เรียนให้สื่อสารด้วยการใช้
ภาษาในการพูด และเขียนค าหรือข้อความสั้น ๆ  เพ่ือสร้างค าอธิบาย แสดงความเห็น ลงข้อสรุป  
  โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั้งค าถาม ชอบท ากิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่าง ๆ ต่อเนื่องจากช่วงชั้นอนุบาล ดังนั้น ผู้เรียนจึง
ควรเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงฝึกการ 
หยิบจับ และใช้อุปกรณ์อย่างง่ายร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส  ช่วง ป.2 และ ป.3 สามารถเรียนรู้ที่จะสร้าง
ค าถามที่น าไปสู่การสืบเสาะ (Testable Question) และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น จัดกระท าข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูล หรือสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น ของเล่น ของใช้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการของตนเอง 
โดยอาศัยการช่วยเหลือหรือแนะน า ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
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และมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และประเมินเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่สังเกต หรือทดลองได้จะท าให้ผู้เรียน

พัฒนาสมรรถนะในด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งผู้เรียนต้องใช้
สมรรถนะคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและระบบธรรมชาติ  
ฝึกการท างานและการมีส่วนร่วมในทีม การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง 
สามารถสื่อสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย และลงข้อสรุป 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะเฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและแปล
ความหมายข้อมูลที่พบในชีวิตประจ าวัน และได้ฝึกฝนการน าคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการสืบเสาะ สร้างชิ้นงาน และแก้ปญัหา ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
สนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการและท างานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมพลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการท างานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ให้นักเรียนรู้จักค าศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็นคลังค าศัพท์
เฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูดหรือเขียนเพ่ือน ามาใช้ในการบันทึกผลการสืบเสาะ 
สื่อสารความคิด และน าเสนอเรื่องราว 

ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทิศกับการใช้แผนผังหรือแผนที่ สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ทั้งด้านภูมิปัญญา 
และกระบวนการแก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ น าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  และจัดกระท าข้อมูลในรูป 
ตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 

ศิลปะ น าศิลปะมาเป็นการด าเนินเรื่องราวในการสืบเสาะหาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ในการท าความเข้าใจหรือการท างานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี้ ยังใช้สมรรถนะทางศิลปะ
มาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันกับทุกสาระการเรียนรู้ เน้นฝึกทักษะพ้ืนฐานการแก้ปัญหาใน
การจัดล าดับขั้นตอนการท างานหรือการท ากิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ใน
การท างานจากขั้นตอนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ขั้นตอนที่เหมาะสมหรือได้แนวทางที่หลากหลาย นอกจากนี้ให้
นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สนใจเพ่ือค้นหาความรู้  และ
ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานในการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างของเล่น ของใช้ตามความสนใจ ซึ่งโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวอย่างของการบูรณาการวิทยาศาสตร์
ร่วมกับวิทยาการค านวณแสดงไว้ในธีมทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักฐาน 

ที่สังเกต หรือทดลองได้ 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 1.2 เลือกค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักฐานที่มี 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั้งค าถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐาน

และการพยากรณ์ ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย  
ไม่ซับซ้อน 

2. การคิดข้ันสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย 

ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
2.3 มุ่งม่ันในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ าที่ไม่ซับซ้อน และมีจ านวน
ชุดข้อมูลไม่มาก 

2. การคดิขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระท าชุดข้อมูลง่าย ๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
เป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  
ตารางทางเดียว ข้อความ  

3.3 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระท าแล้วมาประกอบข้อสรุป 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ใน

ชวีิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของค าตอบ  

4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย 
และสนุกกับการแก้ปัญหา 

5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนเพ่ือสื่อสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล  3. การสื่อสาร 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2 อ่านและท าความเข้าใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ 
ตารางทางเดียว 

5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการท ากิจกรรมด้วยภาษาพูด 
ภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา      
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 
 

เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 
 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ าของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและ
แง่ลบกับตนเองและผู้อ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ าในการท ากิจวัตร
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์
ของดินและน้ าจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการน าเสนอการดูแลรักษาดิน
และน้ าให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ท าเทคโนโลยี   
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีเหตุผล  แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนล าดับขั้นตอน
ในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติ
ตามแนวทางตามท่ีเสนอไว้   

3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมูล 
เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ
พืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
เลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและน าเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์
ให้เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ า และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุที่ท าให้อากาศ น้ า และดิน เกิดการปนเปื้อน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้ รับผิดชอบ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความ
ตระหนักโดยน าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
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5. ตั้งค าถามและสร้างค าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการก าหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกตจาก
แบบจ าลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องการก าหนดทิศในการก าหนด
ต าแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ 

6. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้างค าอธิบาย
การเกิดลม น าเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการ
เลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล 

7. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพ่ือให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

8. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการท า
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมี
ส่วนร่วมในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือ 
วิธีแก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

10. 
 

   ๑1. 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
สร้างของเล่นหรือของใช้เพ่ือแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท างานเป็นทีม เลือกและใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 
 ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความส าคัญของดิน  
และน้ า รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ าต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพ่ือให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จ าเป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ าของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและ   
แง่ลบกับตนเองและผู้อ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ าในการท ากิจวัตรต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและ
น้ าจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการน าเสนอการดูแลรักษาดินและน้ าให้เข้าใจ
ง่ายและเหมาะสม  

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ท าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมี
เหตุผล  แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนล าดับขั้นตอนในการลด
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
ตามท่ีเสนอไว้   

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ ์กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ าของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและ
แง่ลบกับตนเองและผู้อ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ าในการท ากิจวัตร 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์
ของดินและน้ าจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการน าเสนอการดูแลรักษาดิน
และน้ าให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม  

1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ าจากข้อมูลที่สังเกตและ
รวบรวมได้ และน าเสนอโดยใช้
ค าพูดของตัวเอง หรือวาดภาพ 
ท างานศิลปะอย่างง่าย 

2. สร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือระบุส่วนประกอบของดิน  
    จ าแนกชนิดดินโดยใช้ลักษณะและ

สมบัติของดินเป็นเกณฑ์ จากการ
สังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย 

3. สร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือบอกลักษณะและสมบัติของ 

1. สังเกตการใช้ประโยชน์ดินและน้ าจากตัวเองและจากสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว หรือจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน หรือจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น รูป คลิปวิดีโอที่ก าหนดให้ ร่วมกันอภิปรายและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินและน้ า และน าเสนอโดย
ใช้ค าพูดของตัวเอง หรือวาดภาพ ท างานศิลปะอย่างง่าย ตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์ดินและน้ า เช่น 

     - ดินมีหลายชนิด บางชนดิเหมาะสมส าหรับเพาะปลูก บางชนิด
น ามาใช้ท าสิ่งของเครื่องใช้หรือสิ่งก่อสร้าง บางชนิดน ามาใช้ท า
สีเพื่องานศิลปะ 

     - น้ าที่สะอาดน ามาใช้ในการอุปโภค บริโภค ท าการเกษตร เป็นที่
อยู่ของสัตว์น้ า ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าต่าง ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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   น้ าที่เหมาะสมในการน ามาใช้
อุปโภคและบริโภค จากการสังเกต
และใช้เครื่องมืออย่างง่าย 

4. ร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและ
น้ าของตนเองและครอบครัวที่
ส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบกับ
ตนเองและผู้อื่น 

5. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตนในการ
ใช้ประโยชน์จากดินและน้ าในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

6. น าเสนอการดูแลรักษาดินและน้ า 
โดยเลือกใช้สื่อในการน าเสนอให้
เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

2. เชื่อมโยงประโยชน์ของดินไปสู่ข้อสงสัยใหม่ว่า ดินประกอบด้วย  
สิ่งใดบ้าง เพ่ือน าไปสู่การสังเกตส่วนประกอบของดินด้วยวิธีการ  
ต่าง ๆ เช่น ใช้มือบี ้ใช้แว่นขยาย คนก้อนดินให้เข้ากับน้ า น าเสนอ
ผลการสังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบของดิน 
น าข้อมูลมาจัดกระท าและน าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 

3. ร่วมกันตั้งค าถามเกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน (สี เนื้อดิน ฯลฯ)  
    การจับตัวของดินและการอุ้มน้ าของดิน โดยใช้วิธีซักถาม 
    หรือใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การสังเกตลักษณะ การทดลอง 
    เพ่ือจ าแนกและการระบุชนิดของดินในท้องถิ่นหรือในชุมชน  
    และการใช้ประโยชน์จากดินชนิดนี้ 
4. เชื่อมโยงประโยชน์ของน้ าจากแหล่งน้ าในชุมชนไปสู่ข้อสงสัยใหม่ 
    ถึงลักษณะและสมบัติของน้ าที่น ามาใช้ดื่มและใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การสังเกต เช่น มองดูสีและสิ่งเจือปนในน้ า 
และใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตเพ่ิมเติม ดมกลิ่น น าเสนอผลการ
สังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของน้ าที่
เหมาะสมในการน ามาใช้ดื่มหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

5. ส ารวจพฤติกรรมการใช้ดินและน้ าของตนเองและครอบครัวใน
การด ารงชีวิตหรือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมที่ได้ที่อาจส่งผลในแง่บวกและแง่ลบต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
หรือต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

6. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดิน
และน้ า ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จาก
ดินและน้ า รวมถึงการดูแลรักษาดินและน้ า โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและประโยชน์ของดินและน้ า และจาก
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่รวบรวมได้ 

7. ร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เพ่ือนใน
โรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาดินและน้ า โดยน าเสนอในรูปแบบที่
น่าสนใจและเหมาะสมโดยใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ท าเทคโนโลยี   
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีเหตุผล  แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนล าดับขั้นตอน
ในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือ
ปฏิบัติตามแนวทางตามที่เสนอไว้ 

1. รับสารที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาท าเป็น
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

1. ร่วมกันสังเกตเทคโนโลยีต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน ชุมชน รับสาร
ที่เป็นข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ฟังครูอ่านบทความ ใบความรู้ 
หรือสอบถามผู้ปกครอง สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
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2. แสดงความตระหนักโดยมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการหา
แนวทางและเขียนล าดับขั้นตอน
ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
คุ้มค่า พอเพียง 

3. ปฏิบัติตนตามแนวทางการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
คุ้มค่า พอเพียง 

ที่น่าเชื่อถือว่าเทคโนโลยีนั้นท ามาจากวัสดุอะไรบ้าง และวัสดุนั้น
ท ามาจากทรัพยากรธรรมชาติอะไร บันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างตรงไปตรงมา น าเสนอด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเอง ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้กับ
ผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการหา
แนวทางในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า พอเพียง เขียนล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลดการใช้เทคโนโลยี เช่น เขียนโค้ด
อย่างง่ายด้วยการใช้บัตรค าสั่งแสดงการปฏิบัติตนจาก
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

4. ปฏิบัติตนตามแนวทางทีร่่วมตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียน 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.1  เน้นการตั้งค าถาม หรือฟังการอ่านจากครู เพ่ือรับรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของดินและน้ าจาก
ชีวิตประจ าวันของตนเองหรือจากกิจกรรมหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือที่พบในชุมชน ร่วมกันอภิปรายและ
น าเสนอประโยชน์ดินและน้ า โดยใช้ค าพูดของตัวเอง หรือวาดภาพ 
ป.2  เน้นการตั้งค าถาม การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับการใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น 
แว่นขยาย เพ่ือสืบเสาะ ค้นหาส่วนประกอบของดิน ลักษณะและสมบัติของดิน ฝึกการจ าแนก โดยให้
จ าแนกและระบุชนิดของดินในชุมชนและการใช้ประโยชน์ดินในชุมชน สืบเสาะเก่ียวกับลักษณะและสมบัติ
ของน้ าที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตนในการใช้
ประโยชน์จากดินและน้ าได้อย่างเหมาะสม ร่วมกันน าเสนอการดูแลรักษาดินและน้ า โดยเลือกใช้สื่อในการ
น าเสนอให้เหมาะสม 
ป.3  เน้นการสังเกต การรับสารที่เป็นข้อมูลจากการฟังจากครู หรือผู้ปกครอง สืบค้น อ่านข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ท าวัสดุใกล้ตัว วิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนักโดยมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และทรัพยากรธรรมชาติโดยเขียนล าดับ
ขั้นตอน เช่น เขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้บัตรค าสั่ง และปฏิบัติตนตามแนวทางทีร่่วมตัดสินใจ 
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  ในช่วงชั้นที่  1 ผู้ เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อ 
การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์   
ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์  สิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ า และดิน การดูแลและ
ปกป้องสภาพแวดล้อมให้ความเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

3. เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช
และสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ เลือก
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและน าเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง
ตระหนักถึงสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้             
เจริญเติบเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ า และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุที่ท าให้อากาศ น้ า และดิน เกิดการปนเปื้อนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้ รับผิดชอบตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความตระหนัก
โดยน าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือวิธี
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 

3. เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่
รวบรวมได้ เลือกรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและน าเสนอด้วยภาษาที่
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการ
ดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
1. รวบรวมหลักฐานโดยการส ารวจ 

ออกแบบการบันทึกข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 
๑. ร่วมกันอภิปรายความหมายของสภาพแวดล้อมและตั้งค าถาม

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ 

สิ่งแวดล้อม 
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ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่มีความ
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของพืช
และสัตว์ที่อาศัยอยู่  

๒. เลือกไปส ารวจแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนหรือชุมชน เช่น 
สวนสาธารณะ แปลงพืช สวนผักหรือผลไม้ แหล่งน้ า ออกแบบการ
บันทึกชนิดของพืชและสัตว์และสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่พืช
และสัตว์อาศัยอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วาดรูป เขียนข้อความ 
ถ่ายรูป  ถ่ายคลิปวีดีโอ  

3. น าเสนอผลการส ารวจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
จากหลักฐานที่รวบรวมได้เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมที่ส ารวจกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 

สิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชและสัตว์ 
๒. ตั้งค าถามที่น าไปสู่การทดลอง 

ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ
ออกแบบการทดลองอย่างง่าย 
การบันทึกผลการทดลอง ท าการ
ทดลอง และลงข้อสรุปเพื่อ
อธิบายสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  

๓. ใช้เครื่องมืออย่างง่ายใช้ในการ 
วัดการเจริญเติบโตของพืช 

๔. สังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ  
สิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวม
ได้ และน าเสนอด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 

สิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
 
๔. ร่วมกันตั้งค าถามที่น าไปสู่การทดลองเก่ียวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อ 
    การเจริญเติบโตของพืชจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ เช่น  
    สถานการณ์แปลงผักที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีดินแห้ง ผักในแปลง  
    ล้วนเหี่ยวแห้ง 
๕. ร่วมกันปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอภิปรายกับเพ่ือน

และครูเพ่ือตัดสินใจร่วมกันในการออกแบบการทดลองอย่างง่ายที่
เหมาะสมกับวัย (ตั้งสมมติฐาน ก าหนดและควบคุมตัวแปร ก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติ ใช้เครื่องมืออย่างง่าย เช่น ไม้บรรทัด หรือ     
แอปพลิเคชันเพ่ือวัดความสูงของพืช วางแผนการท างานตาม
ขั้นตอนการทดลอง)  

๖. ร่วมกันกับครูและเพ่ือนในการออกแบบการบันทึกผลการทดลอง 
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว แผนภูมิรูปภาพ และ
ทดลอง 

๗. ผลัดเปลี่ยนกันเล่าผลการทดลองและลงข้อสรุปว่า น้ าและแสง 
    เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
๘. ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกสัตว์เกี่ยวกับสิ่งที่ 

ลูกสัตว์ต้องการเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้ 
๙. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกสัตว์

จากการท ากิจกรรม เช่น 
    -  เลือกเลี้ยงลูกสัตว์ (หากมคีวามพร้อม) แล้วสังเกตสิ่งที่ลูกสัตว์ 
       ต้องการจนเจริญเติบโตขึ้น หรือสังเกตจากในคลิปวีดีโอ 

      -  สอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของลูกสัตว์ 

๑๐.  ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล น าเสนอเก่ียวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการ 
เจริญเติบโตของสัตว์ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย และลงข้อสรุป 
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วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
๕. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ในการรวบรวมข้อมูล 
ออกแบบการบันทึกข้อมูล   
เลือกรูปแบบการน าเสนอที่
น่าสนใจ น าเสนอด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัยและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
และวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด
ในท้องถิ่น  

6. อภิปรายเชื่อมโยงเก่ียวกับผลที่
เกิดข้ึนกับวัฏจักรชีวิตของ     
พืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
เมื่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
๑๑. ร่วมกันเรียงล าดับบัตรภาพหรือข้อความเก่ียวกับ การเจริญเติบโต

ของพืชและสัตว์ จากการฟังนิทาน เรื่องเล่า หรือดูวีดิทัศน์
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

      
 
 

 

ตัวอย่างบัตรภาพการเจริญเติบโตของพืช 

 
๑๒. ค้นหาค าตอบเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของ

สัตว์บางชนิดในท้องถิ่น โดยร่วมกันรวบรวมข้อมูล เช่น การปลูก
พืชอายุสั้นและเลีย้งสัตว์ที่มีวฏัจักรชีวิตสัน้ หรือคลิปวีดโีอ และ
ออกแบบการบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๓. ร่วมกันเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอกและและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เช่น รูปวาด แบบจ าลอง 
แผ่นพับ ใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือแอปพลิเคชัน โปรแกรม
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับวัย น าเสนอและอธิบายวัฏจักรชีวิตของ 
พืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

๑๔. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลของสภาพแวดล้อม
ที่มีต่อวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์จากตัวอย่างสถานการณ์
ที่ก าหนด เช่น รูปภาพที่เป็นแหล่งที่อยู่เดียวกัน ๒ ภาพ โดย
ภาพหนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของพืช
และสัตว์ เช่น มีพืชต้นเล็ก ต้นใหญ่ มีลูกสัตว์ สัตว์ตัวใหญ่ อีกภาพ
หนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ เช่น มีพืชและสัตว์ที่ไม่เจริญเติบโต หรือตาย และไม่มีพืช
ต้นใหม ่สัตว์ตัวใหม่ 

๙.  แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือวิธี
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

1. ตระหนักถึงสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์โดย
เขียนโค้ดอย่างง่ายที่ใช้บัตร
ค าสั่งเพ่ือบอกแนวทางการดูแล
พืชและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตอย่าง

1. รว่มกันอภิปรายแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จ าเป็น
เพ่ือให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้ โดยร่วมกัน
เขียนขั้นตอนการดูแลพืชและสัตว์ และเขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้
บัตรค าสั่ง เขียนโปรแกรมให้เพ่ือนซึ่งสมมติว่าเป็นผู้ดูแลฟาร์ม   
ท าภารกิจตามแนวทางช่วยเหลือพืชและสัตว์ ให้เจริญเติบและ
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เหมาะสมเพ่ือให้พืชและสัตว์นั้น
เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้  

ด ารงชีวิตอยู่ได ้เช่น เดินตักน้ ามารดน้ าพืช เดินไปเก็บหญ้ามาให้
สัตว์กิน พาสัตว์ไปพบสัตวแพทย์  

 
ตัวอย่างการเขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรค าสั่ง 

 

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ า และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุที่ท าให้อากาศ น้ า และดิน เกิดการปนเปื้อน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้ รับผิดชอบ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความ
ตระหนักโดยน าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

สาเหตุและปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ น้ า และดิน 
1. บอกสิ่งที่พบในอากาศ ในน้ าและ

ในดินที่ท าให้เกิดการปนเปื้อน 
จากการสังเกตและใช้เครื่องมือ
อย่างง่าย 

2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล เพ่ือระบุสาเหตุที่ท าให้
อากาศ น้ า และดิน เกิดการ
ปนเปื้อน และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากอากาศ น้ า
และดินเกิดการปนเปื้อน จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 
 
 
 
 
 

สาเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศ น้ า และดิน 
 
1. แก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับแหล่งน้ าที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ   
ตัวอย่างสถานการณ์จ าลอง : มีแหล่งน้ าอยู ่4 แหล่ง ได้แก่ A B C  
และ D สัตว์ต่าง ๆ ล้วนอาศัยแหล่งน้ าเหล่านี้ในการด ารงชีวิต  
วันหนึ่งลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา สืบเสาะจนได้ 
ความว่าเป็นเพราะดื่มน้ าที่ไม่สะอาด ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูล 
การดื่มน้ าของลูกสัตว์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

    ข้อมูล 
    - ลูกกระต่ายดื่มน้ าจาก แหล่งน้ า  B C  
    - ลูกกวางดื่มน้ าจาก แหล่งน้ า A D 
    - ลูกกระรอกดื่มน้ าจาก แหล่งน้ า  C D 
    - ลูกช้างดื่มน้ าจาก แหล่งน้ า A B 
     ค าถาม 
       ๑. นักเรียนคิดว่าลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา  
           จากการดื่มน้ าแหล่งใด 
       ๒. พิจารณาจากภาพด้านล่าง นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ าใด  
            คือแหล่งน้ า A B C และ D ให้เติมชื่อแหล่งน้ าใต้ภาพ 
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๓. นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ าที่ลูกกระต่ายและลูกกระรอกดื่มจนท า
ให้เกิดป่วยขึ้นมานั้น เกิดจากสาเหตุใด 
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2. ค้นหากิจกรรมของคนในชุมชนหรือบริเวณต่าง ๆ ที่อาจท าให้

อากาศ น้ า และดิน เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าให้เกิดการ
ปนเปื้อน โดยอาจใช้การส ารวจ หรือศึกษาจากคลิปวิดีโอ ข่าว 
หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. สังเกตสิ่งเจือปนในอากาศ น้ า และดิน จากบริเวณที่ไปส ารวจ หรือ
บริเวณท่ีก าหนด เช่น บริเวณบ้าน โรงเรียน หรือในชุมชน โดยใช้
วิธีการหรือเครื่องมืออย่างง่าย เช่น 
    - การสังเกตฝุ่นละอองในอากาศในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อม  
      แตกต่างกัน 
    - การสังเกตสี สิ่งเจือปนในน้ าจากแหล่งต่าง ๆ 
    - การสังเกตสิ่งเจือปนในดินจากแหล่งต่าง ๆ 

4. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุและ
กิจกรรมที่ท าให้อากาศ น้ า และดิน เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
การปนเปื้อน รวบรวมหลักฐานจากข้อมูลที่ก าหนดให้ อภิปราย
และลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ
อากาศ น้ า และดินที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และ
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง

สมเหตุสมผลและระบุสาเหตุ
ของสถานการณ์ปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่พบในบ้าน โรงเรียน
หรือในชุมชน 

4. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการรวบรวมข้อมูล
แนวทางในการลดปัญหาขยะ

แนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
 
 
5. สังเกตภาพ ดูวีดิทัศน์ หรือฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาขยะ 

สิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ า และดิน ที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน
หรือในชุมชน เช่น ปัญหาน้ าเน่าเสีย ขยะในแหล่งน้ า ฝุ่นละอองใน
อากาศ สิ่งเจือปนในดิน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
สมเหตุสมผลและระบุสาเหตุของสถานการณ์ปัญหาที่พบ 

6. มีส่วนร่วมในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดปัญหาขยะ
และสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ า และดินที่เกิดข้ึนด้วยวิธีการ   
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และสิ่งเจือปนใกล้ตัวที่เกิดข้ึน
และน าเสนอ 

ต่าง ๆ เช่น  
    - ส ารวจสิ่งของที่ตนเองทิ้งในแต่ละวันและบอกแนวทางหรือ      
วิธีการลดการใช้และการน าสิ่งของกลับมาใช้ใหม่โดยพิจารณาจาก
ชนิดของวัสดุเพ่ือลดปริมาณขยะ 
    - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนในท้องถิ่นเก่ียวกับแนวทางอ่ืน ๆ ที่
ช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่เกิดข้ึนในบ้าน โรงเรียนและใน
ชุมชน เช่น การลดกิจกรรมที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ การ
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า  

7. น าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับข้อมูล เช่น รูปวาด แผ่นพับ หรืออาจใช้คอมพิวเตอร์  

8. อภิปรายเชื่อมโยงและลงข้อสรุปเกี่ยวกบัการลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนกับการช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของตัวเรา พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ  

๙.  แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือวิธี 
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

1.  ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตนในการช่วยลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่เกิดข้ึนในบ้าน 
โรงเรียนหรือในชุมชน 
 

1.  แสดงความตระหนักโดยหาแนวทางการปฏิบัติตนในการช่วยลด
ปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้น โดยจัดล าดับขั้นตอนกับการ
แก้ปัญหาโดยการเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้บัตรค าสั่งแสดงการ
ปฏิบัติตน เช่น เขียนโค้ดอย่างง่ายให้หุ่นยนต์เดินเก็บขยะตามจุด
ต่าง ๆ และน าขยะมาแยกประเภทเพ่ือการน ากลับไปใช้ใหม่ซึ่ง
ส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
ตัวอย่างสถานการณ์ 
    โป้งจะไปซื้อของที่ตลาด คือ ขนม น้ าปั่น และข้าวผัด ก้อยต้องการ
ลดการสร้างขยะ จึงจะลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และ 
กล่องโฟม โป้งจะต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์อ่ิมหยิบสิ่งของใดบ้าง
เพ่ือเตรียมตัวไปตลาด 
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
        กระโปรงของก้อยขาด ก้อยไม่ต้องการทิ้งให้เป็นขยะ และ
ต้องการใช้ให้คุม้ค่าท่ีสุด จึงจะให้คุณแม่ช่วยซ่อมกระโปรง แต่ก้อยไม่มี
อุปกรณ์ในการซ่อม ก้อยจะต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์อ่ิมหยิบ
อุปกรณ์ใดบ้างเพ่ือน ามาใช้ในการซ่อมกระโปรง 
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
       ขยะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกวัน การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะ
ได ้เพราะสามารถน าขยะแต่ละประเภทที่คัดแยกไปจัดการได้อย่าง
เหมาะสม เช่น น ามารีไซเคิล น ามาท าปุ๋ยหมัก  
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์อิ่มเก็บขยะและน าไปทิ้งลงถังขยะ
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. เศษอาหาร เศษผลไม้ ทิ้งท่ีถังขยะ สีเขียว 
2. กระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง ทิ้งท่ีถังขยะ สีน้ าเงิน 
3. ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทิ้งท่ีถังขยะ สีแดง 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
ป.๑  รับรู้ความหมายของสภาพแวดล้อม เน้นกระบวนการสืบเสาะร่วมกับเพ่ือนในการรวบรวมหลักฐาน  
โดยการส ารวจและเลือกการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ  ที่มีความเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือก าหนดบริเวณและขอบเขตการส ารวจบริเวณ
รอบโรงเรียน หรือร่วมกับผู้ปกครองส ารวจบริเวณรอบบ้าน น าเสนอผลการรวบรวมข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่ส ารวจกับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
ด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ป.๒  เน้นกระบวนการสืบเสาะและใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกตั้งค าถามที่น าไปสู่การรวบรวมข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
สิ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสงสัยและตัดสินใจร่วมกับเพื่อนใน
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายวัดการเจริญเติบโตของพืช ท าการ
ทดลองอย่างง่ายตามข้ันตอนหรือการแนะน าของครูเก่ียวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ออกแบบ
การบันทึกข้อมูล น าเสนอด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย และแสดงความตระหนักถึงสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การเขียนขั้นตอนการดูแลพืชและสัตว์และเขียนโค้ดอย่างง่าย
ที่ใช้บัตรค าสั่ง เพ่ือบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์เพ่ือให้เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้ กระตือรืนร้นใน
การสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการค้นหาสิ่งที่พบในอากาศ ในน้ าและในดินที่ท าให้เกิดการปนเปื้อน 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุที่ท าให้อากาศ น้ า และดิน เกิดการปนเปื้อน และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ป.๓  เน้นกระบวนการสืบเสาะ และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกตั้งค าถามที่น าไปสู่การรวบรวมข้อมูลและลงข้อสรุป เกี่ยวกับ        
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกับเพ่ือนในการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสที่เหมาะสม ออกแบบการบันทึกข้อมูล เลือกรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ น าเสนอด้วย
ภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งอภิปรายเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักร
ชีวิ์ตของสัตว์เมื่อสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลและระบุสาเหตุ
ของปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้น รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูล น าเสนอ
แนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล  และแสดงความตระหนักถึงการลด
ปัญหาขยะและสิ่งเจือปนโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การเขียนขั้นตอนการเก็บขยะและเขียนโค้ดอย่างง่ายที่ใช้   
บัตรค าสั่ง เพ่ือช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของตัวเรา พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน       
แหล่งที่อยู่นั้น ๆ 
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 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การข้ึน
และตกของดวงอาทิตย์ และการก าหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง  
ได้ เ รี ยนรู้ เ กี่ ย ว กั บการ เกิ ดลม  ผลของลมต่ อสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แ วดล้ อ ม  ร วมถึ ง กา รปฏิ บั ติ ตน 
ให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๕. ตั้งค าถามและสร้างค าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการก าหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกตจาก
แบบจ าลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการก าหนดทิศในการก าหนดต าแหน่ง
หรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ  

๖. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้างค าอธิบาย
การเกิดลม น าเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการ
เลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล  

๗. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพ่ือให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

๙. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือ 
วิธีแก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 

5. ตั้งค าถามและสร้างค าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการก าหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกตจาก
แบบจ าลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องการก าหนดทิศในการก าหนด
ต าแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ  

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
๑. ตั้งค าถามและรวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์
กลางวัน กลางคืน 

๒. สร้างค าอธิบายสาเหตุการเกิด
กลางวัน กลางคืน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลและใช้หลักฐานที่รวบรวม
ได้จากแบบจ าลอง 

  

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
๑. ตั้งค าถามจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าใน 1 วัน ทั้ง

ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน การเล่นเกมเก่ียวกับกลางวัน กลางคืน
แสดงกิจวัตรที่ท าในแต่ละช่วงเวลา และดูคลิปวิดีโอแสดงการ
หมุนรอบตัวเองของโลกในอวกาศ  

๒.  ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเกิดปรากฏการณ์นี้ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะของโลก การหมุนรอบตัวเองของโลก  

๓. ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแบบจ าลอง
อธิบายสาเหตุการเกิดกลางวัน กลางคืน โดยใช้แผนภาพหรือ
อุปกรณ์อย่างง่ายอย่างกระตือรือร้น  

ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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      ตัวอย่างแบบจ าลองอธิบายสาเหตุการเกิดกลางวัน กลางคืน 
๔.  ลงข้อสรุปจากแบบจ าลอง เพ่ือสร้างค าอธิบายสาเหตุการเกิด

กลางวัน กลางคืน จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการก าหนดทิศ 
๓. ตั้งค าถามและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์และการก าหนดทิศ 

๔. สร้างค าอธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การข้ึนและตก
ของดวงอาทิตย์ และการ
ก าหนดทิศ  โดยวิเคราะห์และ
ใช้หลักฐานที่รวบรวมได้จาก
แบบจ าลอง 

๕. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ
ก าหนดทิศ ในการก าหนด
ต าแหน่งหรือทิศทาง 

 
 
 
 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการก าหนดทิศ 
 
๕. วิเคราะห์ต าแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ  

จากการสังเกตท้องฟ้าจริง วีดีโอ หรือซอฟแวร์ แสดงการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์และดาว สังเกต หรือสอบถามผู้อื่นถึงชื่อของทิศที่
ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 

๖. ตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
การสาเหตุมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก และการก าหนดทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก  

๗. ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแบบจ าลอง
อธิบายปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และการก าหนดทิศ 
โดยใช้แผนภาพหรืออุปกรณ์อย่างง่ายอย่างกระตือรือร้น 

 

 
ตัวอย่างแบบจ าลองอธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตก

ของดวงอาทิตย์และการก าหนดทิศ 
๘.  ใช้แบบจ าลองอธิบายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และสื่อสาร 

โดยอธิบายแบบรูปการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เชื่อมโยงสู่การ
ก าหนดทิศบนโลก 

๙.   ประยุกต์ใช้ความรูเ้รื่องการก าหนดทิศ ในการก าหนดต าแหน่งและ
ทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ ใกล้ตัว เช่น การวางแผนการเดินทาง 
การวาดแผนที่บ้าน  
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ตัวอย่างแผนที่ 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือวิธี
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ
ก าหนดทิศ 
๑. ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเป็น

ขั้นตอน ในการค้นหาสถานที่บน
แผนที่ สร้างแผนผังจ าลอง และ
การแสดงล าดับการเดินทางจาก
จุดหนึ่ง แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องทิศ 

 

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการก าหนดทิศ 
 
๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์จ าลองหรือเกม ร่วมกันเขียน

โค้ดเพ่ือสร้างแผนผัง หรือแผนที่อย่างเป็นขั้นตอน และประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องทิศ โดยสร้างตาราง ท าบัตรภาพลูกศร ชี้ขึ้นแทน     
ทิศเหนือ ลูกศรชี้ลงแทนทิศใต้ ลูกศรชี้ซ้ายแทนทิศตะวันตก ลูกศร
ชี้ขวาแทนทิศตะวันออก ท าบัตรค าสถานท่ี วิเคราะห์สัญลักษณ์
และคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือท ากิจกรรมให้ส าเร็จด้วยความมุ่งมั่น 

 
    ตัวอย่างสถานการณ์ 

   เขียนโค้ดแบบใช้บัตรค าและบัตรรูปสั่งให้หุ่นยนต์ เดินทางจาก
หน้าโรงเรียนไปยังอาคารที่เราเรียน สามารถเขียนบัตรค าสถานที่
อ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมได้ และสามารถเขียนโค้ด สั่งให้หุ่นยนต์เดิน
ไปยังสถานที่อ่ืนในโรงเรียนได้ 

 



25 
 

 
ตัวอย่างแผนที ่บัตรค าสั่ง และสถานท่ี เพ่ือใช้ประกอบการท ากิจกรรม 

๖.  รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างค าอธิบาย   
การเกิดลม น าเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการ
เลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล  

๑. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานที่
ได้จากแบบจ าลอง หรือจากสื่อ
ต่าง ๆ โดยมีความรับผิดชอบตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ 

๒. น าเสนอเก่ียวกับผลของลมต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย
เลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับบุคคล 

 

๑. สังเกตสถานการณ์แล้วตั้งค าถามเกี่ยวกับการเกิดลม รวบรวม
หลักฐานโดยสร้างแบบจ าลอง หรือสังเกตการเกิดลมจากสื่อต่าง ๆ 
ในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ให้มคีวามรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่สังเกตและรวบรวมได้เพ่ือใช้ในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ 
เกิดลม 

  
ตัวอย่างแบบจ าลองการเกิดลม 

 
๒. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลของลมที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 

สิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อม อาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ใช้สถานการณ์
ใกล้ตัว คลิปวิดีโอ เหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ ช่วยในการอภิปรายและลง
ข้อสรุป และน าเสนอให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม เช่น แผนภาพ  
รูปวาด งานศิลปะอย่างง่าย 

๗.  วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย  โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ  

๑. อธิบายลักษณะและผลกระทบ
จากวาตภัยและอุทกภัย จาก
ข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 

 ๑. ร่วมกันตั้งค าถามเกี่ยวกับภัยอันตรายจากวาตภัยที่เกิดจากลมที่พัด
แรง และจากอุทกภัยที่เกิดจากน้ าท่วม และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ หรือ
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๒.  แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ในการวางแผนการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
และน าเสนอแผนการปฏิบัติตน
ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

สถานการณ์ใกล้ตัว เหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง ช่วยในการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การสังเกต 

   
              ตัวอย่างวาตภัย                 ตัวอย่างอุทกภัย 
 
๒. ร่วมกันสังเกต อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะ ผลกระทบ  
    และแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
    จากข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นและจากแหล่ง 
    เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ 
๓.  เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ และรวบรวม

ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการวางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
วาตภัยและอุทกภัย ซึ่งแผนการปฏิบัติตนนั้นสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติได้จริง โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และ
น าเสนอให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม เช่น แสดงการปฏิบัติตนก่อน 
ระหว่างและหลังเกิดภัยธรรมชาติ หรือวาดภาพ แผนภาพแสดง
แผนการปฏิบัติตน 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
ป.๑  เน้นกระบวนการสืบเสาะและสื่อสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสม บอกกิจกรรมที่พบในชีวิตประจ าวันที่เป็น
การใช้ประโยชน์จากลม รับรู้ลักษณะและผลกระทบของลมที่พัดแรงและภัยอันตรายที่เกิดจากน้ าท่วมจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จ าลอง ภาพข่าว เหตุการณ ์คลิปวิดีโอ และบอกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากลมที่
พัดแรงและภัยอันตรายจากน้ าท่วม โดยอาศัยการแนะน าหรือการให้ความช่วยเหลือ 
ป.๒  เน้นกระบวนการสืบเสาะ การสังเกต การตั้งค าถามในสิ่งรอบตัว มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร่วมกัน
อภิปรายความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่สังเกตและรวบรวมได้เพ่ือใช้ในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิด
ลม น าเสนอการเกิดลมด้วยภาษา ภาพที่เหมาะสม 
ป.๓  เน้นกระบวนการสืบเสาะ การตั้งค าถาม พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน 
กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการก าหนดทิศ โดยหลักฐานที่หลักฐานที่รวบรวมได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกตจากแบบจ าลองหลักฐานที่ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องการก าหนดทิศในการก าหนดต าแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ โดยวางแผนการเดินทาง วาดแผนที่
บ้าน หรือแก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์จ าลองหรือเกม ร่วมกันเขียนโค้ดเพ่ือสร้างแผนผัง หรือแผนที่ 
และใช้บัตรค าสั่งให้หุ่นยนต์เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน 
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ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการน าความรู้มาแก้ปัญหา 

หรือพัฒนาชิ้นงาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

8.  สื่อสารความเข้าใจเกีย่วกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการท า
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย เลือกใช้
วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมใน
การท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและ
สมบัติของวัสดุเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 

8.  สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการท า
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และ
มีส่วนร่วมในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  

แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1.  สร้างค าอธิบายเกี่ยวกับแรงและ

ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
โดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้จาก
การสังเกต 
 

 แรงและผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. ตั้งค าถามที่อยากรู้เก่ียวกับแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    จากการสังเกตขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น  
    การเล่นของเล่น การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การเล่นกีฬา  
    การท างานบ้าน การหยิบจับสิ่งของ 
2. ร่วมกันท างานเป็นทีมในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลของการดึงและ  

การผลัก ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ท าในชีวิตประจ าวัน และอธิบาย
ลักษณะการออกแรง โดยการดึงหรือการผลัก 

3. มีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายผล 
    ของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

- การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุและวัสดุเมื่อมีแรงมากระท า 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น บีบ บิด ทุบ ดัด ดึง 

- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เมื่อมี
แรงมากระท า ได้แก ่วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุท่ี
ก าลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือ  
หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. ร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อมีแรงมา
กระท ากับสมบัติของวัสดุ เช่น เมื่อออกแรงกระท า วัสดุบางอย่าง  
ยืดได ้บางอย่างยืดไม่ได้ วัสดุบางอย่างงอได้ บางอย่างงอไม่ได้ 

แรงแม่เหล็ก 
2. สร้างค าอธิบายเกี่ยวกับของเล่น

ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็น   
ส่วนประกอบจากหลักฐานที่
รวบรวมได้ 

3. จัดกระท าข้อมูลแล้วน ามา 
    ประกอบข้อสรุปเกี่ยวกับแม่เหล็ก    
    และแรงแม่เหล็ก 
4. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง 

ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
และแรงแม่เหล็กที่พบใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย 

 

แรงแม่เหล็ก 
5. ตั้งค าถามที่อยากรู้จากการสังเกตของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็น

ส่วนประกอบ เช่น กระดานแม่เหล็ก กล่องใส่ดินสอที่ใช้แม่เหล็ก 
แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่ใช้แขวนสิ่งของ 

 

 
ตัวอย่างของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ 

 
6. ร่วมกันรวบรวมหลักฐานโดยสังเกตและอธิบายผลของแรงแม่เหล็ก

ที่มีต่อของเล่น ของใช้รอบตัวที่ท ามาจากวัสดุต่าง ๆ  เช่น                  
ไม้บรรทัดเหล็ก กล่องพลาสติก แท่งแม่เหล็ก ลูกบอลยาง ตุ๊กตาผ้า 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก และ
สมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการดึงดูดกับแม่เหล็ก 

7. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายลักษณะการวางตัว 
    ของแท่งแม่เหล็กเมื่อปล่อยให้แท่งแม่เหล็กที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ  
    หยุดนิ่ง พร้อมทั้งระบุขั้วแม่เหล็กและทิศที่แม่เหล็กแต่ละข้ัวชี้ไป 
8. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตแรงกระท าระหว่างแม่เหล็ก 2 แท่ง  
    และอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก 
9. จัดกระท าข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วน ามาประกอบข้อสรุป 
    เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 
10. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และ

แรงแม่เหล็กที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยน าเสนอผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม              
เข้าใจง่าย เช่น การใช้ความรู้เรื่องแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุ
ต่าง ๆ มาอธิบายการเคลื่อนที่ของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น โดย
อาจใช้ภาพหรือคลิปมาประกอบการอธิบาย การใช้ความรู้เรื่อง
แม่เหล็ก สมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการดึงดูดกับแม่เหล็ก                                    
แรงแม่เหล็กมาอธิบายการท างานของของเล่นของใช้ที่มีแม่เหล็ก
เป็นส่วนประกอบ โดยอาจใช้สื่อของจริงหรือภาพวาดมา
ประกอบการอธิบาย 
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สมบัติของวัสดุ  
5. ตั้งค าถามที่น าไปสู่การทดลอง 

ออกแบบการทดลองอย่างง่าย
ออกแบบการบันทึกผลการ
ทดลอง ท าการทดลองตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือ
เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

6. สร้างค าอธิบายเกี่ยวกับสมบัติ 
การดูดซับน้ าของวัสดุ และ
สมบัติที่เปลี่ยนไปของวัสดุหลัง
ผสม โดยใช้หลักฐานที่รวบรวม
ได ้ 

7. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมบัติของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สมบัติของวัสดุ  
11. สังเกตสถานการณ์การน าสิ่งของมาซับน้ า หรือเช็ดน้ า ร่วมกัน  

ตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การทดลองเก่ียวกับสมบัติการดูดซับน้ าของ
วัสดุ 

12. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนและครูเพ่ือตัดสินใจร่วมกันในการ
ออกแบบการทดลองอย่างง่ายในการเปรียบเทียบสมบัติ                          
การดดูซับน้ าของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น 
กระดาษ ผ้า พลาสติก  

13. ทดลองตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและออกแบบการบันทึกผล
การทดลองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว และ
ร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุแต่ละชนิด
จากหลักฐานที่ทดลองได้  

14. ตั้งค าถามเก่ียวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น
รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกต เปรียบเทียบ จัดกระท าข้อมูล                  
ที่รวบรวมได้ในรูปแบบที่น่าสนใจและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติ
ของวัสดุก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น เช่น สมบัติของกระดาษ 
และกาว และสมบัติของกระดาษผสมกาว 

15. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้เรียนกับการ
เลือกใช้วัสดุในสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน โดยการใช้
ภาษาท่ีเหมาะสม และการแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ เช่น 
การเลือกวัสดุเพ่ือน ามาซับน้ า การเลือกวัสดุเพ่ือไปท าชุดกันฝน 
การเลือกวัสดุเพ่ือน าไปท าเปเปอร์มาเช่  

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างของเล่น    
ของใช้อย่างง่าย  
8. แก้ปัญหาหรือสร้างของเล่น ของ

ใช้อย่างง่ายจากการประยุกต์ใช้
ความรู้ในเรื่องแรงหรือสมบัติ
ของวัสดุ โดยใช้กระบวนการ
ท างานเป็นทีม  

9. น าเสนอการแก้ปัญหา หรือ 
ของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
โดยอธิบายและให้เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยภาษา 
ที่เข้าใจง่าย  

 

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่น ของใช้ 
อย่างง่าย  
 
16. ฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรง

หรือสมบัติของวัสดุ ในการแก้ปัญหา เช่น การสร้างอุปกรณ์ท า
ความสะอาดตู้ปลาที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องหย่อนมือลงไปในตู้ปลา 
และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อเปียกน้ า หรือการน าความรู้มาสร้างของเล่น 
ของใช้อย่างง่าย เช่น เกมแม่เหล็ก อุปกรณ์ดูดซับน้ า แม่เหล็กที่ติด
ตู้เย็น หรือสิ่งของ รถจากแม่เหล็ก เรือบรรทุกของ การเลือกใช้วัสดุ
รอบตัวมาท าพู่กัน ส าหรับระบายสี เลือกผ้ามามัดย้อม เพ่ือท า
ผ้าเช็ดหน้า 
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ตัวอย่างการท าผ้ามัดย้อม 

 
17. อภิปรายปัญหา หรือสิ่งที่ต้องท าจากสถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้น     
    และรว่มกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือการสร้างของเล่น  
    ของใช้อย่างง่าย โดยเลือกประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับ    
     แรงหรือสมบัติของวัสดุ 
18. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 

ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา โดยท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มและมี
ความมุ่งมั่นในการ แก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย 
โดยเห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและสนุกกับการแก้ปัญหา 

19. น าเสนอการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานที่สร้างข้ึนพร้อมกับอธิบาย 
  และให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ตามที่เลือกประยุกต์ใช้ด้วยภาษา 
  ที่เข้าใจง่าย 

20. ฟังการน าเสนอของเพ่ือนอย่างตั้งใจ แสดงความคิดเห็น หรือ 
เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
โดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงหรือสมบัติของวัสดุ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
ป.1  เน้นการตั้งค าถาม รวบรวมข้อมูลโดยสังเกต เปรียบเทียบ จัดกระท าข้อมูลที่รวบรวมได้ และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกับวัสดุอ่ืน 
ป.2  เน้นให้นักเรียนท างานร่วมกันในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับแรง การดึง        
การผลัก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุต่าง ๆ ร่วมกันวางแผน ตัดสินใจ และท าการทดลอง
อย่างง่ายเพ่ืออธิบายสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดยอาศัยการแนะน าจากครู ออกแบบการบันทึกผลการ
ทดลองในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว สื่อสารสิ่งที่ค้นพบด้วยภาษาที่เหมาะสมและการแสดงออก
ทางศิลปะอย่างง่าย  
ป.3  เน้นให้นักเรียนท างานร่วมกันในการรวบรวมหลักฐานเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับลักษณะของแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก 
ขั้วแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็ก วางแผนและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องแรงหรือสมบัติของวัสดุ ควบคู่กับจินตนาการ
และกระบวนการแก้ปัญหาซ่ึงมีการอภิปรายปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยการแนะน าจากครู 
เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย น าเสนอผลงาน         
รับฟังแนวคิดหรือวิธีการของผู้อ่ืน และแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
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ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้
ส าเร็จ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างชิ้นงานและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สร้างของเล่น 
ของใช้เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรือการแก้ปัญหา เลือกใช้สิ่งของในชี วิตประจ าวันได้ถูกต้องตามหน้าที่       
ใช้สอยและปลอดภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือวิธี
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

10. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

11. สร้างของเล่นหรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท างานเป็นทีม เลือกและใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบ หรือวิธี
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลท่ีน าไปสู่ค าตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

1. จัดล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม 
    หรือการแก้ปัญหา อย่างง่าย  
2. แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือเป็นทีม    
    แสดงวิธีการแก้ปัญหา  
    และระบุเหตุผลหรือวิธีการหา  
    ค าตอบ มุ่งม่ันในการแก้ปัญหา   
    และสนุกกับการแก้ปัญหา  
3. เขียนโค้ดเพ่ือแก้ปัญหาจาก 
    สถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทาง 
ไปโรงเรียน การท างานบ้าน การประกอบของเล่น การสร้าง  
แบบจ าลอง หรือจากสถานการณ์ที่จ าลองขึ้น และระบุเหตุผลใน
การจัดล าดับหรือการสลับขั้นตอน อภิปรายความส าคัญของ 
การจัดล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

๒. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากเกมหรือสถานการณ์ที่ใช้หรือไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและร่วมกันแก้ปัญหาเป็นทีม       
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการหาค าตอบ ลงมือแก้ปัญหาโดย
แสดงวิธีการหาค าตอบด้วยข้อความ หรือแผนภาพ และระบุ
เหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ ระบุปัญหาเมื่อต้องการค าแนะน าในการ
แก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือนเมื่อได้รับการร้องขอ บอก
เล่า ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางท่ีท าให้แก้ปัญหาได้
ส าเร็จและความรู้สึกเมื่อได้พยายามแก้ปัญหาจนส าเร็จ 

๓. ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนแบบนักเทคโนโลยี ด้วยการเขียน
โค้ดแบบใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยร่วมทีมเพ่ือระดมความคิด
และน าเสนอผลการแก้ปัญหา อภิปรายผลลัพธ์ของล าดับขั้นตอน
ในการท างานที่แตกต่างกัน เช่น ล าดับขั้นตอนการท ากิจวัตร    
ประจ าวัน ล าดับขั้นตอนการท างานต่าง ๆ และระบุวิธีการค้นหา   

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
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ข้อผิดพลาดเมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ หรือค้นหาข้อแก้ไข 
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ เช่น หากต้องการมีเวลาเล่น 
กับเพ่ือนมากข้ึน ควรลดเวลา หรือลดขั้นตอนในกิจวัตรใด 

10. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล  สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

๑. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่ง
เรียนรู้ ในการสืบค้นข้อมูล และ
สื่อสาร  

๒. ระบุวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
๓. ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

เหมาะสมและปลอดภัย 
 

๑. อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน และใน
การเรียน บอกเล่ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ที่มกีารใช้เทคโนโลยี
หรือจากท่ีเคยได้พบเห็นมา บอกเล่าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน
อนาคตจากการจินตนาการ 

๒. ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์แต่นักเรียนยังขาดประสบการณ์ในการใช้
งาน ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้งาน เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์/
โปรแกรม/แอปพลิเคชัน การสร้างและบันทึกไฟล์                     
ฝึกประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม/แอปพลิเคชันในการสร้าง
และตกแต่งชิ้นงานเบื้องต้น  

๓. ระดมความคิดภายในทีมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของงานเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ หรือสร้างงานน าเสนอตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามความสนใจ เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือหาค าตอบหรือค้นหาความรู้ น าเสนอสิ่งที่พบจาก
การรวบรวมข้อมูลด้วยการวาดภาพ สร้างตาราง แผนภูมิ  โดย
อาจใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืน  

๔. ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนฝึกปฏิบัติใน
การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้โปรแกรมค้นหา (search 
engine) เพ่ือระบุค าค้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 
สรุปความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่พบ           
ฟังหรืออ่านข้อมูลที่พบแล้วตอบค าถาม โดยอาจเขียนสรุป         
เป็นข้อความหรือวาดภาพ และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น  

๕. อภิปรายเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีมารยาท การปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวเมื่อมีผู้ติดต่อหรือมีข้อความสอบถามข้อมูล สถานการณ์ท่ี
อาจท าให้เกิดอันตรายหรือปัญหาจากการใช้งาน  ระบุและเลือก
วิธีการที่เหมาะสมเมื่อพบปัญหาจากการใช้งาน เช่น การพบ
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การพบภาพหรือข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ต โดยผู้สอนให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตนเมื่อนักเรียน
พบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 

๖. อภิปรายและน าเสนอวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและ
ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง สร้างข้อตกลงในการใช้งาน
ร่วมกันกับผู้ปกครองหรือครูและปฏิบัติตามข้อตกลง (ใช้งานตาม
เวลาที่ก าหนด จัดเวลาในการใช้งานให้เหมาะสม คอมพิวเตอร์ที่
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โรงเรียนไม่ควรใช้เล่นเกม) การจัดเวลาใช้งานให้เหมาะสม การใช้
งานโดยค านึงถึงสุขภาพ (จัดท่านั่งให้เหมาะสม ไม่ควรใช้งานนาน
เกินไป ใช้งานในที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ใช้ระหว่างที่ท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ อยู่เพราะอาจเกิดอันตราย) การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 
(จัดเก็บให้เข้าท่ี ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะใช้งาน
คอมพิวเตอร์)  

๗. อภิปรายข้อดีข้อเสียและน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกจริงและโลกดิจิทัล พิจารณา
ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงในชีวิตและธรรมชาติกับเกม
และเรื่องราวในโลกดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้าใจว่าบางสิ่งในโลก
ดิจิทัลเป็นเรื่องท่ีสมมุติขึ้น เช่น ตัวละครในเกมเมื่อถูกท าร้าย       
หรือตายแล้วสามารถกลับมีชีวิตใหม่ได้ เมื่อมีผู้เล่นเกมจะมีศัตรูที่
จะต้องถูกก าจัดให้หมดเพ่ือเอาชนะในเกม ซึ่งจะแตกต่างจาก       
ในโลกจริง อภิปรายแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเองติดอยู่ในโลก
ดิจิทัลและเกิดผลในทางลบ จดบันทึกการใช้งานประจ าวัน        
และประเมินตนเองในการใช้งานอย่างเหมาะสม 

11.  สร้ างของเล่น  หรือของใช้ เพื่ อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่ วมกั นท า งานเป็นที ม                       
เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

๑. ระบุวิธีการใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ใช้สอย 
และการใช้งานอย่างปลอดภัย  

๒. เลือกและใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตาม
หน้าที่ใช้สอย และใช้งานอย่าง
ปลอดภัย 

๓. สร้างของเล่น ของใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาโดยท างานร่วมกันเป็น
ทีม 

๑. นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของในชีวิตประจ าวัน เช่น เครื่องเขียน    
ของใช้ภายในบ้าน เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับรูปทรง ลักษณะของวัสดุ 
การใช้งาน และเปรียบเทียบการน าไปใช้งานตามหน้าที่ใช้สอย 
เช่น ดินสอกับปากกา กรรไกรกับมีด  

๒. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งของในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ใช้สอย 
และการใช้งานอย่างปลอดภัย อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การประดิษฐ์ของเล่น การท าความสะอาด 
เพ่ือเลือกสิ่งของในชีวิตประจ าวันมาใช้งานตามหน้าที่ใช้สอย  

๓. ศึกษาและอภิปรายประโยชน์ของสิ่งของในชีวิตประจ าวันซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือแก้ปัญหา นักเรียนร่วมทีม
เพ่ือระดมความคิดหรือจินตนาการเก่ียวกับของเล่นของใช้ที่
ต้องการสร้างเพ่ือแก้ปัญหา ระบุความต้องการ วาดภาพชิ้นงาน 
สร้างชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหา เลือกวัสดุอุปกรณ์และสร้างของเล่น
ของใช้เพ่ือแก้ปัญหาตามท่ีต้องการ โดยผู้สอนคอยดูแลให้
ค าแนะน าในการสร้างชิ้นงานจนส าเร็จ (การสร้างของเล่นสามารถ
บูรณาการกับธีมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือสาระการเรียนรู้อื่น ๆ) 

๔. นักเรียนน าเสนอผลงาน อภิปรายวิธีการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการสร้างชิ้นงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ
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ระหว่างการสร้างชิ้นงานและวิธีการแก้ปัญหา อภิปรายการเลือก
วัสดุอุปกรณ์ตามหน้าที่ใช้สอยและการใช้งานอย่างปลอดภัย 
ร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชิ้นงาน การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ** ธีมนี้สามารถบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้  นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือน าเสนองาน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารหรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ปลอดภัย และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการสร้างของเล่นของใช้เบื้องต้น ส าหรับกรณีที่โรงเรียนไม่มี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อภิปรายประสบการณ์การใช้งาน และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
และสร้างงานน าเสนอโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
ป.๑  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรค าสั่งหรือ
สื่ออ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสร้างของเล่นของใช้ตามค าแนะน า 
ป.๒  ท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือแก้ปัญหาที่ก าหนดโดยใช้การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เขียนโค้ดอย่างง่าย
โดยใช้บัตรค าสั่งหรือสื่ออ่ืน ๆ และฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดเมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารอย่างเหมาะสมปลอดภัย สร้างของเล่นของใช้ตามความสนใจ ใช้สิ่งของได้ตาม
หน้าที่ใช้สอยและใช้อย่างปลอดภัย 
ป.๓ ท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ เขียน
โค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรค าสั่งหรือสื่ออ่ืน ๆ จากโจทย์สถานการณ์ที่หลากหลาย อภิปรายขั้นตอนการสั่งงาน
แบบต่าง ๆ ที่น าไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาว่าเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย     
ใช้โปรแกรมค้นหาเพ่ือสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยปกป้องข้อมูลส่วนตัว สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ค าสุภาพ สร้างของเล่นของใช้ตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่ใช้สอยและใช้อย่าง
ปลอดภัย 

 

 


