
คำอธิบายสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 1 

 

 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ (inquiry) เพื่อเข้าใจระบบธรรมชาติ  
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น เน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรูแ้ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่ง
แวดล้อม ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร 

 เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 1 

1. เข้าใจแนวคิดและความรู้พื้นฐานในวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สามารถใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

2. เป็นผู้ที่มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่มีต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 

 

 วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการสืบเสาะหาคำตอบเพื่อทำความ
เข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เปน็กระบวนการที่ตอ้งใช้ความรู้ จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูล ใช้สมรรถนะด้านภาษาเพื่อทำความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด 
และนำเสนอข้อมูล ดังนั้น ความรู้ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชนใ์นชีวิต และการอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล  
 กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การเรียนรู้และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ        
เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical 
Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีอิสระ และไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัว
มีธรรมชาติในการเรียนรู้ ดังนี้  

• ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจไดด้้วย      
สติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ 

• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากพบหลักฐาน (Evidence) ใหม่ที่นำ
ไปสู่การสร้างคำอธิบายหรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเชื่อถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ต้องผ่าน 
วิธีการต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น  

• วิทยาศาสตร์เชื่อถือข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

  

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ
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 เทคโนโลยี (Technology) เปน็การผสานทักษะ เทคนิค วิธีการและความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เข้าดว้ยกัน ให้ความ

สำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบรวมถึงการระบุเหตุผลของคำตอบ ใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน
อย่างง่าย และรู้จักเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และปลอดภัย การรู้เทคโนโลยีและสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบมีความสำคัญกับการนำไปใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข 

 

 การจัดประสบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะไดเ้รียนรู้ผ่านหัวข้อต่อไปนี้    

   

จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดินและน้ำรวมถึง
ประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม นักเรียนควรประพฤติตน
โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ ลดการเมื่อไม่จำเป็น 

สิ่งแวดล้อม 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์  สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์  ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
พืชและสัตว์ และการดูแลและปกปอ้งสภาพแวดล้อมให้ความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

จุดเน้นการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ และ
ระบบธรรมชาติ

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ปรากฏการณ์
และภัยอันตราย

เทคโนโลยี 
ในชีวิตประจำวัน
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์ของลม
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงานด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มตี่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็นว่าการแก้ปัญหา
เป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 

 ผู้เรียนในช่วงชั้น 1 (อายุ 7-9 ป)ี สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมและใกลต้ัวโดยมีผูส้อน

เป็นผู้แนะนำช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามขั้นตอนหรือวิธีการ  

 การฝึกให้ผู้เรียนชั้น ป.1 และ 2 จดจำคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท ์ สร้างคลังคำศัพที่เหมาะสมตามวัย จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพท์ที่เหมาะสมตามวัยด้วยการนำอ่าน
บทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อฝึกการฟังอย่างมีความหมาย รู้จักและสะสมคำศัพท์ที่       
หลากหลาย ตลอดช่วงชั้น (ป.1 - ป.3) ควรฝึกผู้เรียนให้สื่อสารด้วยการใช้ภาษาในการพูด และเขียนคำหรือข้อความสั้น ๆ     
เพื่อสร้างคำอธิบาย แสดงความเห็น ลงขอ้สรุป  

 โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม ชอบทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน      
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ต่อเนื่องจากช่วงชั้นอนุบาล ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงฝึกการหยิบ จับ และใช้อุปกรณ์อย่างง่าย
ร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส  ช่วง ป.2 และ ป.3 สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างคำถามที่นำสู่การสืบเสาะ (Testable 
Question)  และใช้เทคโนโลยีร่วมในการสืบค้น จัดกระทำข้อมูล หรือนำเสนอข้อมูลได้โดยอาศัยการช่วยเหลือหรือแนะนำ   
ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นและมสี่วนรว่ม เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
ของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่สังเกตหรือทดลองได้จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะใน

ด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งผู้เรียนตอ้งใช้สมรรถนะคิดขั้นสูงในการ

วิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและระบบธรรมชาติ ฝกึการทำงานและการมสี่วนร่วมในทีม 

การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง สามารถสื่อสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย และลงข้อสรุป 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง
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 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ

เฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและแปลความข้อมูลที่พบในชีวิตประจำวัน  

และได้ฝึกฝนการนำคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสืบเสาะ สร้างชิ้นงาน และแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีี่

จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ สนุกกับการแก้ปัญหา  

ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการและทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างมุ่ง

มั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองเคารพกฎ กติกา อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

 

 บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ให้นักเรียน
รู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ จนพัฒนาเป็นคลังคำศัพทเ์ฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองดว้ยการพูดหรือเขียน เพื่อนำมา
ใช้ในการบันทึกผลการสืบเสาะ สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

 บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หนา้ที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ใน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทิศกับการใช้แผนผัง หรือแผนที่  สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทั้งด้าน
ภูมิปัญญาและกระบวนการแก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์

 บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนำความรูท้างคณิตศาสตรม์าใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และ
จัดกระทำข้อมูลในรูปตารางทางเดียวหรือแผนภูมิรูปภาพ 

 บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยนำศิลปะมาเป็นการดำเนินเรื่องราวในการสืบเสาะหาความรู้หรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี้ยังใช้
สมรรถนะทางศิลปะมาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการแก้ปญัหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

 บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกสาระการเรียนรู้ เน้นฝึกทักษาพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถบูรณาการกับสาระวิชาตา่ง ๆ ในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานหรือ

การทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทำงานจากขั้นตอนการแก้ปัญหา เพื่อให้ขั้นตอน
ที่เหมาะสมหรือได้แนวทางที่หลากหลาย  ทั้งนี้ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอรไ์ด ้อาจเปิดโอกาสให้
นักเรียนฝึกทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ี่สนใจเพื่อค้นหาความรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ 

  

การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
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สมรรถนะเฉพาะ

สมรรถนะหลัก

การจัดการ
ตัวเอง

การคิด
ขั้นสูง

การ
สื่อสาร

การ
ทำงาน
เป็นทีม

การเป็น
พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง

การอยู่ร่วม
กับ

ธรรมชาติ 
และ

วิทยาการ
อย่างยั่งยืน

1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเปน็วิทยาศาสตร์  
     1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ที่คุน้เคย ไม่ซับซ้อนโดย

ใช้หลักฐานที่สังเกตหรือทดลองได้ 
     1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลัก

ฐานที่มี

/ /

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
     2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล 

ทดสอบสมมติฐานและการพยากรณ์ ลงข้อสรุป เกี่ยว
กับปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซอ้น 

     2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่าง
ง่ายที่ประกอบดว้ยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปร
ตาม 1 ตัวแปร 

     2.3 มุ่งมั่นในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์

/ / / /

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
     3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำที่ไม่ซับซ้อน 

และมีจำนวนชุดข้อมูลไม่มาก 
     3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่ายๆ จากรูป

แบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตารางทางเดียว ข้อความ  

     3.2 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป

/ / /

4. แก้ปัญหา สรา้งนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
     4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติไดอ้ย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

     4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบโดยระบุเหตุผลหรือข้อสรุปของคำตอบ  

     4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็น
เรื่องที่ทา้ทาย และสนุกกับการแก้ปัญหา

/ / / /
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5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
     5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนเพื่อสื่อสารหรือบอก

วิธีการ หรือเหตุผล  
     5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิ

รูปภาพ หรือตารางทางเดียว 
     5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำ

กิจกรรมด้วยภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย 
ภาษาภาพ ไดอ้ย่างเหมาะสม

/ /

6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
     6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการเรียนรู้ หรือ       
แก้ปัญหา 

     6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

/ / / / /

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและ
สมบัติ และประโยชนข์องดิน และน้ำ 

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยภาพหรือภาษาที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล 

3. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรูเ้พื่อบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้  
เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

4. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
ด้วยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

5. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  

6. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
7. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชนแ์ละโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
8. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรูเ้กี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
9. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตประจำวัน 
10. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 
11. ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใชก้ระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องแรง ผลของ

แรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างงา่ย 
12. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา           

ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 
13. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
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สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในช่วงชั้นที่  1  ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดินและน้ำรวมถึง
ประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม นักเรียนควรประพฤติตน
โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ ลดการเมื่อไม่จำเป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและ
สมบัติ และประโยชนข์องดิน และน้ำ 

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยภาพหรือภาษาที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล

ความรู้ และ สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และเครื่องมือ

สำหรับนักเรียน

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกตใ์ช้ความรู้เกี่ยวกับ         
ลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดิน และน้ำ

1. อธิบายการใช้ประโยชนจ์ากดิน และน้ำ จากข้อมูลที่
สังเกตและรวบรวมได้ 

2. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่อระบุส่วนประกอบ
ของดิน จำแนกชนิดดินโดยใชล้ักษณะและสมบัติของดิน
เป็นเกณฑ์ 

3. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่อบอกลักษณะและ
สมบัติของน้ำที่เหมาะสมในการนำมาใชอุ้ปโภคและ
บริโภค 

4. นำเสนอแนวทางการดูแลรักษาดินและน้ำให้มีใช้อย่าง
ยั่งยืนหรือมีใช้ได้ตลอดไป จากข้อมูลลักษณะและสมบัติ
ของดินและน้ำ และจากข้อมูลที่รวบรวมได้

1. สังเกตการใช้ประโยชน์ดินและน้ำจากตัวเองและจาก    
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือจากการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น รูป วีดิทัศน์ ที่กำหนดให้ 
ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากดินและน้ำ เช่น 

- ดินมีหลายชนิด บางชนิดเหมาะสมสำหรับ
เพาะปลูก บางชนิดนำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือสิ่งก่อสร้าง นำมาใช้ทำสีเพื่องานศิลปะ 

- น้ำที่สะอาดนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค 
2. เชื่อมโยงประโยชน์ของดินไปสู่ข้อสงสัยใหม่ว่า ดิน
ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การสังเกต เช่น ใช้มือ
บี้ ใช้แว่นขยาย ตัก ก้อนดินลงในน้ำ ใช้ไม้คนดินให้เข้ากับ
น้ำ นำเสนอผลการสังเกต และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของดิน นำข้อมูลมาจัดกระทำและนำเสนอ
ในรูปแบบที่นา่สนใจ 

3. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน (สี เนื้อ ฯลฯ) 
การจับตัวของดิน และการอุ้มน้ำของดิน โดยใช้วิธีซักถาม
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสังเกตลักษณะ การ
ทดลองเพื่อจำแนกและการระบุชนิดของดินในท้องถิ่น 
หรือในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากดินนี้ 
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4. เชื่อมโยงประโยชน์ของน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนไปสู่    
ข้อสงสัยใหม่ถึงลักษณะและสมบัติของน้ำที่นำมาใช้ดื่ม
และใช้ประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำไปสู่การสังเกต เช่น มองดูสี
และสิ่งเจือปนในน้ำและใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกต
เพิ่มเติม ดมกลิ่น นำเสนอผลการสังเกตและร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของน้ำที่เหมาะสมใน
การนำมาใช้ดื่มหรือใช้งานประเภทต่าง ๆ 

5. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์
ของดินและน้ำ ร่วมกันอภิปรายและออกแบบป้ายรณรงค์
ให้เพื่อนในโรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาดินและน้ำให้มีใช้
อย่างยั่งยืน นำเสนอในรูปแบบทีน่่าสนใจโดยใช้หรือไม่ใช้
คอมพิวเตอร์

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาตดิ้วยภาพหรือภาษาที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอขอ้มูล

1. รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
แนวทางการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ปฏิบัติตนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ร่วมกันสังเกตสิ่งของต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน ชุมชน 
รวบรวมข้อมูลว่าสิ่งของนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง และ
วัสดุนั้นทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติอะไร สื่อสารข้อมูล
ที่รวบรวมได้โดยการเล่าด้วยภาษาของตนเอง 

2. เล่าพฤติกรรมการใช้สิ่งของรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีของ
ตนเอง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นถึงพฤติกรรมการใช้
กับผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ร่วมกันหาแนวทางการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด คุ้มคา่ พอเพียง และช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 

4. ร่วมกันนำเสนอข้อตกลงร่วมกันในการใช้วัสดุให้เกิด
ประโยชน์     เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่
จำเป็นซึ่งจะผลต่อตัวเรา สังคม และสิ่งแวดล้อม นำเสนอ
ในรูปแบบที่นา่สนใจโดยใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์  

5. แสดงความตระหนักโดยเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้
บัตรคำสั่งแสดงการปฏิบัติตนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อม 
 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตอ่การดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์ ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีตอ่
พืชและสัตว์ และการดูแลและปกปอ้งสภาพแวดล้อมให้ความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.1 เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมเพื่อบอกส่วนประกอบของดิน ลักษณะของดินและน้ำในธรรมชาติ   
รอบตัว สอบถามหรือฟังการอ่านจากครูเพื่อรับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดินและน้ำจากในชีวิตประจำวัน ฟังครูอ่าน
บทความหรือใบความรู้ หรือสอบถามผู้ใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำวัสดุใกลต้ัว นำเสนอ
วิธีในการช่วยลดการใช้วัสดุใกล้ตัวและทรัพยากรธรรมชาติด้วยการบอกโดยใช้คำพูดของตัวเอง การวาดภาพ หรืองานศิลปะ
เป็นต้น 

ป.2 เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เพื่อสืบเสาะค้นหา         
ส่วนประกอบและลักษณะของดิน (สีของดิน เนื้อของดิน และอื่น ๆ) และน้ำในชุมชนของตนเอง รวบรวมข้อมูลโดยการอ่าน
บทความหรือใบความรู้สั้น ๆ โดยมีครชู่วยนำอ่านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดินและน้ำ บอกวิธีการดูแลดินให้เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกและวิธีการดูแลน้ำให้มีไว้ใช้ดื่มหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงบทความงา่ย ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้
ทำสิ่งของต่าง ๆ สืบค้นรูปภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ทำสิ่งของที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ที่ตอ้งการ โดย
ครูแนะนำหรือสอนวิธีการสืบค้น วางแผนและทำงานร่วมกับเพื่อนนำเสนอแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ป.3 เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เพื่อบอกส่วนประกอบและ
ลักษณะและน้ำในชุมชนของตนเอง ทำการทดลองตามขั้นตอนหรือคำแนะนำเพื่อจำแนกประเภทของดินในชุมชน รวบรวม
ข้อมูลโดยการอ่านบทความหรือใบความรู้สั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดินและน้ำ วิธีการดูแลหรือใช้ดินและน้ำอย่างเหมาะ
สมโดยมีครชู่วยเหลือ สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ทำวัสดุ นำเสนอ
แนวทางปฏิบัติตน และใช้เทคโนโลยีสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนโค้ด การทำแผ่นป้ายรณรงค์ เพื่อแสดง
ความตระหนักในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น

1. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรูเ้พื่อบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญ

เติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

ด้วยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน

ความรู้ และ สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และเครื่องมือ

สำหรับนักเรียน

1. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นตอ่การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใชค้วามรู้เพื่อบอกแนวทางการดูแลพืช 
และสัตว์ให้เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ 
1. รวบรวมหลักฐานโดยการสำรวจ และสร้างคำอธิบายเกี่ยว
กับสภาพแวดลอ้มในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่มีความเหมาะ
สมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ 
1. ร่วมกันอภิปรายและตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งที่อยู่ 

2. เลือกไปสำรวจแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนหรือ
ชุมชน เช่น สวนสาธารณะ แปลงพืช สวนผักหรือผลไม้  
แหล่งน้ำ บันทึกชนิดของพืชและสัตว์และสภาพแวดล้อม
ในแหล่งที่อยู่ที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
วาดรูป เขียนข้อความ ถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ  

3. นำเสนอผลการสำรวจ และร่วมกันระดมความคิดและให้
เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่
สำรวจกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
2. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง ออกแบบการทดลอง และ
ทดลองหาสิ่งที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต  

3. ใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัดการเจริญเติบโตของพืช 
และสรา้งคำอธิบายจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 

4. สังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญ
เติบโตของสัตว์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

5. ตระหนักถึงแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม เพื่อใหพ้ืชและ
สัตว์นั้นเจริญเติบโตและแข็งแรง ผ่านการเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง 

สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
4. ร่วมกันตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลองเกี่ยวกับสิ่งที่จำเปน็
ต่อการเจริญเติบโตของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
เช่น สถานการณ์แปลงผักที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีดินแห้งผัก
ในแปลงล้วนเหี่ยวแห้ง 

5. ร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนและครู เพื่อออกแบบการ
ทดลองอย่างง่าย (ตั้งสมมติฐาน กำหนดและควบคุม
ตัวแปร กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติ การเลือกใช้เครื่องมือ
อย่างง่าย เช่น ไม้บรรทัด หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัดความ
สูง วางแผนการทำงานตามขั้นตอนการทดลอง) โดยครู
ช่วยแนะนำและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

6. ทดลองและบันทึกผลการทดลองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
เช่น ตารางทางเดียว แผนภูมิรูปภาพ 

7. ผลัดเปลี่ยนกันเล่าผลการทดลองและลงข้อสรุปว่า น้ำ
และแสงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

8. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นจากประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกสัตว์ว่า ลูกสัตว์ต้องการสิ่งใดบ้างเพื่อให้
ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง 

9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
ลูกสัตว์ จากการทำกิจกรรม เช่น 

- เลือกเลี้ยงลูกสัตว์ (หากมีความพร้อม) แล้ว
สังเกตสิ่งที่ลูกสัตว์ต้องการจนเจริญเติบโตขึ้น 
หรือสังเกตจากในคลิปวิดีโอ
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วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
6. รวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสร้างแบบ
จำลองเพื่ออธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักร    
ชีวิิตของสัตว์บางชนิดในท้องถิ่น

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
11.ร่วมกันเรียงลำดับบัตรภาพหรือข้อความเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว์ จากการฟังนิทาน เรื่องเล่า 
หรือดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

ตัวอย่างบัตรภาพ 

              

12. ร่วมกันค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
และวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดในท้องถิ่นจากการ
รวบรวมข้อมูล เชน่ การปลูกพืชอายุสั้นและเลี้ยงสัตว์    
ที่มีวัฏจักรชีวิตสั้น หรือคลิปวิดีโอ 

13. ร่วมกันข้อมูลที่แปลความหมายได้มาสร้างแบบจำลอง
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น 
รูปวาด แบบจำลอง แผ่นพับ ใช้โปรแกรมประยุกต์หรือ
แอปพลิเคชัน โปรแกรมนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย เพื่อนำ
มาอธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ด้วยภาษาที่เข้าใจงา่ยตามวัย

- สอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของสัตว์ 

10. เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง เขียนโปรแกรมให้
เพื่อนซึ่งสมมุติว่าเป็นผู้ดูแลฟาร์มทำภารกิจตามแนวทาง
ช่วยเหลือพืชและสัตว์ให้เจริญเติบและแข็งแรง เช่น เดิน
ตักน้ำมารดน้ำพืช เดินไปเก็บหญ้ามาให้สัตว์กิน พาสัตว์
ไปพบสัตวแพทย์ 
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14.ร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนเกี่ยวกับผลของสภาพแวดล้อม 
ที่มีต่อวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ จากตัวอย่าง
สถานการณ์ที่กำหนด เช่น รูปภาพที่เป็นแหล่งที่อยู่
เดียวกัน 2 ภาพ โดยภาพหนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เช่น มีพืชต้นเล็ก  
ต้นใหญ่ มีลูกสัตว์ สัตว์ตัวใหญ่ อีกภาพหนึ่งมีสภาพ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
เช่น มีพืช และสัตว์ที่ไม่เจริญเติบโตหรือตาย และไม่มี
พืชต้นใหม่ สัตว์ตัวใหม่

2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดลอ้มโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดลอ้มเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
ด้วยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน

สาเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน 

1. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่อบอกสิ่งที่พบใน

อากาศ ในน้ำ และในดิน ที่ทำให้เกิดมลพิษจากข้อมูลที่

สังเกตและรวบรวมได้ 

2. บรรยายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน 

และผล กระทบต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

สาเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน 

1. แก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ
แหล่งน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยใชว้ิธีการคิด
อย่างเป็นระบบ 
ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง : มีแหล่งน้ำอยู่ 4 แหล่ง ได้แก่ 

A B C และ D สัตว์ต่าง ๆ ล้วนอาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ในการ

ดำรงชีวิต วันหนึ่ง ลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้น

มา สืบเสาะจนได้ความว่าเป็นเพราะดื่มน้ำที่ไมส่ะอาด ให้

นักเรียนพิจารณาข้อมูลการดื่มน้ำของลูกสัตว์ต่อไปนี้ แล้ว

ตอบคำถาม 

ข้อมูล 

- ลูกกระต่ายดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  B C  
- ลูกหมู่ป่าดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A D 
- ลูกกระรอกดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  C D 
- ลูกลิงดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A B 

 
คำถาม 

1. นักเรียนคิดว่าลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา

จากการดื่มน้ำแหลง่ใด 

2. พิจารณาจากภาพด้านล่าง นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำใดคือ

แหล่งน้ำ A B C และ D ให้เติมชื่อแหล่งน้ำใต้ภาพ 

2. ค้นหากิจกรรมของมนุษย์หรือคนในชุมชนที่ทำให้อากาศ 
น้ำ และดิน เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดการปน
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เปื้อน โดยอาจใช้การสำรวจหรือการศึกษาจากคลิปวิดีโอ 
ข่าว หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. สังเกตและหาสิ่งเจือปนในอากาศ น้ำ และดิน จาก
บริเวณที่ไปสำรวจกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้อากาศ น้ำ 
และดินเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดการปนเปื้อน 
หรือบริเวณที่กำหนด เช่น บริเวณบ้าน โรงเรียน หรือใน
ชุมชน โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมืออย่างง่าย เช่น 

- การสังเกตฝุ่นละอองในอากาศในบริเวณที่มี

สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 
- การสังเกตสี สิ่งเจือปนในน้ำจากแหล่งต่าง ๆ 
- การสังเกตสิ่งเจือปนในดินจากแหล่งต่าง ๆ 

4.ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทาง

อากาศ น้ำ และดิน เชน่ กิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน 

สิ่งเจือปนในอากาศ น้ำ และดิน จากนั้นรวบรวมหลักฐาน

จากข้อมูลที่กำหนดใหแ้ละลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ

สาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดินเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้

เกิดมลพิษ และผลกระทบของมลพิษต่อการดำรงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต

แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรง
ชีวิตของพืชและสัตว์ 
3. รวบรวมข้อมูลแนวทางในการลดปัญหามลพิษใกล้ตัวที่
เกิดขึ้นในชุมชน  

4. ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการช่วยลดปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน

แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรง
ชีวิตของพืชและสัตว์ 
5. สังเกตภาพ ดูวีดิทัศน์ หรือฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะใน
แหล่งน้ำ มลพิษทางอากาศ สิ่งเจือปนในดิน 

6. รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดปัญหามลพิษที่เกิด
ขึ้นในชุมชน เช่น 

- สำรวจสิ่งของที่ตนเองทิ้งในแต่ละวันและบอก
แนวทางหรือวิธีการลดการใชแ้ละการนำกลับ
มาใช้ใหม่ โดยพิจารณาจากชนิดของวัสดุ 

- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนในท้องถิ่น เกี่ยวกับ
แนวทางอื่น ๆ ที่ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
ในบ้านและในชุมชน 

4. อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจว่า การลดปัญหามลพิษ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม
กับการดำรงชีวิตของตัวเรา พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งที่อยู่นั้น ๆ นำเสนอในรูปแบบทีน่่าสนใจ เช่น รูป
วาด แบบจำลอง แผ่นพับ โดยใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 

5. แสดงความตระหนักถึงแนวทางการฏิบัติตนในการช่วย
ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น เช่น สร้างแผ่นพับ งานนำเสนอ 
รณรงค์ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือเขียนโค้ด
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.1 รับรู้ความหมายของสภาพแวดล้อม โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในการอ่านใบความรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้อม  ร่วมกับเพื่อนโดยมีครูช่วยกำหนดบริเวณและขอบเขตการสำรวจบริเวณรอบโรงเรียน หรือร่วมกับ        
ผู้ปกครองสำรวจบริเวณรอบบ้าน บอกลักษณะของสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนหรือบ้านดว้ยภาษาของตนเอง หรือภาพวาด  

ป.2 เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้เรียนฝึก     
ตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสงสัย 
ร่วมกับเพื่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมและใช้เครื่องมืออย่างง่ายวัดการเจริญเติบโตของพืช  ทำการ
ทดลองอย่างง่ายตามขั้นตอนหรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช  นำข้อมูลจากการสังเกต
และการทดลองมาจัดกระทำในรูปแบบที่เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกับวัย  เช่น  แผนภูมิรูปภาพ  ตารางทางเดียว  เพื่อบอกสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  นักเรียนอาจเลี้ยงพืชดอกที่มีอายุสั้นเพื่อสังเกต ทดลองสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโต และ
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สำหรับการเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ มลพิษในอากาศ น้ำ และดิน รวมถึงแนวทางลดปัญหามลพิษ 
เน้นกระบวนการสืบเสาะโดยใช้การสำรวจ หรือศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้ เช่น สอบถามผู้รู ้ ดูคลิปวิดีโอ โดยอาศัยครูแนะนำ
หรือการให้ความช่วยเหลือ  
ป.3 เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายขอ้มูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผูช้่วยเหลือ ผู้เรียนฝึกตั้ง
คำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสงสัย 
ร่วมกับเพื่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมและใช้เครื่องมืออย่างง่ายวัดการเจริญเติบโตของพืช ทำการ
ทดลองอย่างง่ายตามขั้นตอนหรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช นำข้อมูลจากการสังเกต
และการทดลองมาจัดกระทำในรูปแบบที่เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกับวัย เช่น แผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว เพื่อบอกสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นักเรียนอาจเลี้ยงพืชดอกที่มีอายุสั้นเพื่อสังเกต ทดลองสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโต และ
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก และอาจเลี้ยงสัตว์เพื่อเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ปฏิบัติตนและแสดงความตระหนักในการลดการใช้
วัสดุและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปญัหามลพิษและดูแลพืชและสัตว์ และสิ่งแวดลอ้มเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรง
ชีวิตของพืชและสัตว์

อย่างง่ายให้หุ่นยนต์เดินเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ และนำ
ขยะมาแยกประเภทเพื่อการนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งส่งผล
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างสถานการณ์ 
โป้งจะไปซื้อของที่ตลาด คือ ขนม น้ำปั่น และข้าวผัด กอ้ยต้องการลด

การสร้างขยะ จึงจะลดการใช้ถุงพลาสติก แกว้น้ำพลาสติก และกล่อง

โฟม โป้งจะต้องเขียนโปรแกรมให้อิ่มหยิบสิ่งของใดบ้างเพื่อเตรียมตัว

ไปตลาด 
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณด์ังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์
และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น

1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และ
การกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  

2. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
3. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชนแ์ละโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
4. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรูเ้กี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ

ความรู้ และ สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และเครื่องมือ

สำหรับนักเรียน

1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์และการกำหนดทิศดว้ยหลักการทางวิทยาศาสตร ์

2. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ

การเกิดกลางวัน กลางคืน
1. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด  
กลางวัน กลางคืน 

2. สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืน 
และสื่อสารโดยอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
กลางวัน กลางคืน 

 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
1. ตั้งคำถามจากการดูคลิปวิดีโอ หรือเกมเกี่ยวกับกลางวัน   
กลางคืนเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์นี้ เพื่อร่วมกัน
ระดมความคิดเกี่ยวกับเกิดปรากฏการณน์ี้ 

2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแบบจำลองแสดงการ
เกิดกลางวัน กลางคืน วางแผนและลงมือสร้างแบบ
จำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน 
เช่น การเขียนแผนภาพ ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย 

                      

3. ลงข้อสรุปจากแบบจำลองซึ่งประกอบด้วยคำสำคัญ เช่น 
โลกหมุนรอบตัวเอง ด้านที่โลกได้รับแสง และไม่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์และการเกิดเป็นแบบรูปซ้ำจนเป็นวัฏจักร 
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การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
3. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนด
ทิศ 

4. ใช้แบบจำลองอธิบายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และ
สื่อสารโดยอธิบายแบบรูป การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
เชื่อมโยงสู่การกำหนดทิศบนโลก 

5. ค้นหาสถานที่บนแผนที่ สร้างแผนผังจำลอง และการ
แสดงลำดับการเดินทางจากจุดหนึ่งแก้ปัญหาโดยใช้ความ
รู้เรื่องทิศ

3. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม

1. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานที่ได้จากแบบจำลอง หรือ
จากสื่อต่าง ๆ 

2. บอกประโยชน์และโทษของลมตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวม

1. สังเกตสถานการณ์ แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดลมเพื่อ
นำไปสู่การสังเกตการเกิดลม 

2. อภิปรายและอธิบายการเกิดลม จากการสังเกตแบบ
จำลอง หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ แผนภาพ 

  

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
4. สังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่าง
จากท้องฟ้าจริง วิดีโอ หรือซอฟแวร์แสดงการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์และดาว สังเกตหรือสอบถามผู้อื่นถึงชื่อ
ของทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 

5. ตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การสืบเสาะและรวบรวมข้อมูล 
เกี่ยวกับการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก และการ
กำหนดทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

6. ร่วมกันวางแผนและลงมือสร้างแบบจำลองอธิบายการ
มองเห็นปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และการ
กำหนดทิศ เช่น การเขียนแผนภาพ ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย 

           

7. เขียนโค้ดที่ประยุกต์ใช้เรื่องทิศเพื่อสร้างแผนผัง หรือ
แผนที่ โดยสร้างตาราง ทำบัตรภาพลูกศรชี้ขึ้นแทนทิศ
เหนือ ลูกศรชี้ลงแทนทิศใต้ ลูกศรชี้ซ้ายแทนทิศตะวันตก 
ลูกศรชี้ขวาแทนทิศตะวันออก ทำบัตรคำสถานที่ 

ตัวอย่างสถานการณ์ 
เขียนโค้ดแบบใช้บัตรคำและบัตรรูปสั่งให้หุ่นยนต์เดินทางจากหน้า

โรงเรียนไปยังอาคารที่เราเรียน สามารถเขียนบัตรคำสถานที่อื่นๆ ใน

โรงเรียนเพิ่มได้ และสามารถเขียนโค้ดสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปยังสถานที่

อื่นในโรงเรียนได้ 
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3. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปถึงประโยชน์และโทษของ
ลมต่อตนเอง สิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อม อาจใช้สื่อต่าง 
ๆ เช่น คลิปวิดีโอ รูป หรือใชส้ถานการณ์ใกล้ตัวช่วยใน
การอภิปรายและลงข้อสรุปนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
เช่น แผนภาพ รูปวาด งานศิลปะอื่น ๆ

4. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ

1. อธิบายลักษณะและผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัย
จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 

2. วางแผนการปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยจากวาตภัยและ
อุทกภัยจากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.1 เน้นกระบวนการสืบเสาะและสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสม โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน
และกลางคืน นำเสนอแบบรูปของกลางวันและกลางคืนและการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีการที่ตัวเองเลือก เช่น วาด
ภาพ สร้างแบบจำลอง งานศิลปะ บอกกิจกรรมที่พบในชีวิตประจำวันที่เป็นการใช้ประโยชน์จากลม รับรู้ลักษณะและผลกระ
ทบของลมที่พัดแรงและน้ำท่วมจากสื่อต่าง ๆ เชน่ สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ คลิปวิดีโอ และบอกการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากลมที่พัดแรงและน้ำท่วมโดยอาศัยการแนะนำหรือการให้ความช่วยเหลือ 

ป.2 เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น แบบจำลอง คลิปวิดีโอ รูป เพื่ออธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืน และการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ พร้อม
อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยอาศัยการแนะนำหรือการให้ความช่วยเหลือจากครู ระบุทิศจาก
แบบรูปของการขึ้นและตกของ ดวงอาทิตย์ สังเกตแบบจำลองการเกิดลมที่ครูสร้าง หรือจากการดูสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ 
แผนภาพ เพื่อระบุสาเหตุของการเกิดลม พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษาของตัวเอง อธิบายลักษณะและผลกระทบของวาตภัย

1. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับภัยอันตรายจากวาตภัยที่เกิด
จากลมที่พัดแรง และจากอุทกภัยที่เกิดจากน้ำท่วม ว่าภัย
อันตรายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อมอย่างไร โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ 
หรือสถานการณ์ใกลต้ัว เหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน
หรือพื้นที่ใกล้เคียงช่วยในการตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การ
สังเกต 

          

2. ร่วมกันสังเกต อภิปราย และลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะ 
ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก 
วาตภัยและอุทกภัยจากข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จำลอง
ที่สร้างขึ้นและจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้  

3. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยหรือ
อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน และนำเสนอในรูปแบบที่
น่าสนใจ เช่น แสดงการปฏิบัติตน วาดภาพหรือแผนภาพ
แสดงแผนการปฏิบัติตน
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ความก้าวหนา้ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มตี่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติ
ของวัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

และอุทกภัย การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัยจากสื่อต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ 
คลิปวิดีโอ โดยอาศัยการแนะนำหรือการให้ความช่วยเหลือ 

ป.3 เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยสรา้งแบบจำลองเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ การกำหนดทิศ โดยอาศัยการแนะนำจากครู ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องแบบรูปของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เพื่อสร้างและกำหนดตำแหน่งและทิศทางของสถานทีต่า่งๆ ในชุมชน 
ฝึกการวางแผนและกระบวนการแก้ปญัหาเมื่อเกิดวาตภัยและอุทกภัย โดยวางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและ
อุทกภัยจาก โดยอาศัยการแนะนำหรือการให้ความช่วยเหลือ

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น

1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุ 
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใชก้ระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องแรง ผลของแรง
ที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหาหรือสรา้งของเลน่ของใช้อย่างง่าย

ความรู้ และ สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และเครื่องมือ

สำหรับนักเรียน

1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน

แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถตุ่าง ๆ
1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุ 
ต่าง ๆ ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจำวัน 

 

แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. ตั้งคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุ
ต่าง ๆ จากการสังเกตขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ประจำวัน เช่น การเล่นของเล่น การเล่นเครื่องเล่นใน
สนามเด็กเล่น การเล่นกีฬา การทำงานบ้าน การหยิบจับ
ยกสิ่งของ 

2. ร่วมกันเก็บข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลของการดึงและ 
การผลัก ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน 
อธิบายลักษณะการออกแรงโดยการดึงหรือการผลัก 

3. มีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและ
อธิบายผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
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3.1 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุและวัสดุเมื่อมี
แรงมากระทำด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น บีบ บิด ทุบ 
ดัด ดึง 

3.2 การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะ
ต่าง ๆ เมื่อมีแรงมากระทำ ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่ง
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยน
เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

4. เชื่อมโยงความรู้โดยอธิบายแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุ
ต่าง ๆ ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจำวัน

แรงแม่เหล็ก
2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับของเล่นของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็น
ส่วนประกอบจากหลักฐานที่รวบรวมได้ 

3. จัดกระทำข้อมูลแล้วนำมาประกอบข้อสรุปเกี่ยวกับแม่
เหล็กและแรงแม่เหล็ก 

 

แรงแม่เหล็ก 
5.  ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการสังเกตของเล่นของใช้ที่มี    
แม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เช่น กระดานแม่เหล็ก กล่อง
ใส่ดินสอที่ใช้แม่เหล็ก แมเ่หล็กติดตู้เย็นที่ใช้แขวนสิ่งของ 

6.  ร่วมกันรวบรวมหลักฐานโดยสังเกตและอธิบายผลของ
แรงแม่เหล็กที่มีต่อของเล่นของใช้รอบตัวที่ทำมาจากวัสดุ  
ต่าง ๆ เช่น ไม้บรรทัดเหล็ก กล่องพลาสติก แท่งแม่เหล็ก 
ลูกบอลยาง ตุ๊กตาผ้า แล้วร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยว
กับสารแม่เหล็ก 

         

7.  รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายลักษณะการ
วางตัวของแท่งแม่เหล็กเมื่อปล่อยให้แท่งแม่เหล็กที่
เคลื่อนที่อย่างอิสระหยุดนิ่ง พร้อมทั้งระบุขั้วแม่เหล็ก
และทิศที่แม่เหล็กแต่ละขั้วชี้ไป 

8.  รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตแรงกระทำระหว่าง     
แม่เหล็ก 2 แท่ง และอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก 

9. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตแรงกระทำระหว่าง     
แม่เหล็ก 2 แท่ง และอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก 

10. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กโดย
อธิบายของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีแม่เหล็กเป็น
ส่วนประกอบ 

11. จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วนำมาประกอบ
ข้อสรุปเกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก
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2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล

1. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง ออกแบบการทดลอง 
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุชนิด
ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน 

2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ และ
สมบัติที่เปลี่ยนไปของวัสดุหลังผสม โดยใช้หลักฐานที่ได้
จากการสังเกต 

3. นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1. สังเกตสถานการณ์การนำสิ่งของมาซับน้ำ หรือเช็ดน้ำ   
ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิต
ประจำวันที่ดูดซับน้ำได้ 

2. ร่วมกันออกแบบการทดลองอย่างง่ายในการเปรียบเทียบ
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิต
ประจำวันหรือในชุมชน เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก 

3. ทำการทดลองตามที่ออกแบบ บันทึกผลการทดลอง     
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว และร่วมกัน   
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิด
จากหลักฐานที่ทดลองได้ 

4. ตั้งคำถาม รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกต เปรียบเทียบ
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสม
กับวัสดุอื่น เช่น สมบัติของกระดาษและกาว และสมบัติ
ของกระดาษผสมกาว 

5. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้เรียนกับการ
เลือกใช้วัสดุในสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น 
การเลือกวัสดุเพื่อนำมาซับน้ำ การเลือกวัสดุเพื่อไปทำ 
ชุดกันฝน การเลือกวัสดุเพื่อนำไปทำเปเปอร์มาเช่

3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารว่มกับการประยุกต์ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตร์ในเรื่องแรง ผลของ
แรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแกป้ัญหาหรือสร้างของเล่นของใชอ้ย่างง่าย

1. แก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ   
ต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 
และสมบัติของวัสดุหลังผสม โดยใช้กระบวนการทำงาน
เป็นทีม 

2. นำเสนอการแก้ปัญหาหรือของเล่นของใช้ที่สร้างขึ้นโดย
อธิบายและให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาที่เขา้ใจ
ง่าย 

3. มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 
โดยเห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและสนุกกับการ 
แก้ปัญหา

1. ฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ใน
เรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือ
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและสมบัติของวัสดุหลังผสม 
ในการแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย เช่น 
ถ้าต้องการสร้างอุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ปลาที่ใช้งานได้
โดยไม่ต้องหย่อนมือลงไปในตู้ปลา และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อ
เปียกน้ำ การทำอุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ปลา เกม     
แม่เหล็ก อุปกรณ์ดูดซับน้ำ แมเ่หล็กที่ติดตู้เย็นหรือสิ่งของ 
รถจากแม่เหล็ก เรือบรรทุกของ การเลือกใช้วัสดุรอบตัว
มาทำพู่กันสำหรับระบายสี เลือกผ้ามามัดย้อมเพื่อทำ
ผ้าเช็ดหน้า 
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2. อภิปรายปัญหาหรือสิ่งที่ต้องทำจากสถานการณ์ที่กำหนด
ขึ้น และร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือการสร้าง
ของเล่นของใช้อย่างง่าย โดยเลือกประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมาเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ แรงแม่เหล็ก 
หรือสมบัติของวัสดุ 

3. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้
อย่างง่ายที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา 
โดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม 

4. นำเสนอการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นพร้อมกับ
อธิบายและให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ตามที่เลือก
ประยุกต์ใช้ด้วยภาษาที่เข้าใจงา่ย 

5. ฟังการนำเสนอของเพื่อนอย่างตั้งใจ แสดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือของเล่น
ของใช้ที่สร้างขึ้นโดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
แรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติการ
ดูดซับน้ำของวัสดุและสมบัติของวัสดุหลังผสม

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.1 เน้นการรวบรวมข้อมูลโดยสังเกตสถานการณใ์กล้ตัวหรือจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลและบอกลักษณะของ
การออกแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถตุ่าง ๆ สังเกตแม่เหล็กและวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได ้ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุ
ก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น ตามขั้นตอนหรือคำแนะนำของครู และสื่อสารโดยการเล่า เขียน หรือวาดด้วยภาษาของตนเอง 

ป.2 เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันเพื่อสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กและแรงระหว่าง
แม่เหล็ก ร่วมกันวางแผนและทำการทดลองอย่างง่ายเพื่ออธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ จัดกระทำขอ้มูลที่รวบรวมได้
ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง่ ตารางทางเดียว โดยอาศัยการแนะนำจากครู นำเสนอสิ่งที่ค้น
พบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หรือสร้างชิ้นงานที่แสดงการใช้ความรูเ้รื่องแรง แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ 

ป.3 เน้นให้นักเรียนร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาโดยใชค้วามรู้เรื่องแรง แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุควบคู่กับ
จินตนาการและกระบวนการแก้ปญัหาที่มีการวางแผน การออกแบบขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหา โดยอาศัยการแนะนำจาก
ครู สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการจัดกระทำและนำเสนอชิ้นงาน หรือแสดงการแก้ปัญหา รับฟงัแนวคิดหรือวิธี
การของผู้อื่น และแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ สร้างและนำเสนองานอย่างง่าย 

ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา           

ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

2. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

ความรู้ และ สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และเครื่องมือ

สำหรับนักเรียน

1 แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา           

ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ

1. จัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมหรือการแก้ปํญหา 
อย่างง่าย  

2. แก้ปัญหา แสดงวิธีการแกป้ัญหา และระบุเหตุผลหรือวิธี
การหาคำตอบ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา และสนุกกับการ
แก้ปัญหา  

3. เขียนโค้ดเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด 

1. จัดลำดับขั้นตอนกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดิน
ทางไปโรงเรียน การทำงานบ้าน การประกอบของเล่น 
การสร้างแบบจำลอง  หรือจากสถานที่จำลองขึ้น และ
ระบุเหตุผลในการจัดลำดับหรือการสลับขั้นตอน 
อภิปรายความสำคัญของการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

2. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากเกมหรือสถานการณ์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อภิปรายแนวทางใน
การหาคำตอบ แสดงวิธีการหาคำตอบด้วยข้อความหรือ
แผนภาพ และระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ บอกเล่า
แนวทางที่ทำให้แก้ปัญหาได้สำเร็จ และความรู้สึกเมื่อได้
พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ 

3. ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนแบบนักเทคโนโลยี ด้วย
การเขียนโค้ดแบบไม่ใช้หรือใชค้อมพิวเตอร์ อภิปราย
ผลลัพธ์ของลำดับขั้นตอนในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น 
ลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวัน ลำดับขั้นตอนการ
ทำงานต่าง ๆ และระบุวิธีการค้นหาข้อผิดพลาดเมื่อ
ผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ หรือค้นหาขอ้แก้ไขเมื่อ
ต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ เช่น หากต้องการมีเวลาเล่น
กับเพื่อนมากขึ้น ควรลดเวลาหรือลดขั้นตอนในกิจวัตรใด 
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2 ปกป้องข้อมูลสว่นตัวจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันไดอ้ย่างปลอดภัย

1. ระบุวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
2. ระบุวิธีใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

1. อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และ
ในการเรียน บอกเล่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการใช้
เทคโนโลยี เช่น การติดต่อสื่อสาร การค้นหาความรู้ (ใน
กรณีที่มีคอมพิวเตอร์อาจให้นักเรียนได้ฝึกใช้งานเบื้องต้น 
เช่น ใช้โปรแกรมวาดภาพ นำเสนองาน เข้าถึงแหล่งเรียน
รู้ต่าง ๆ โดยบูรณาการกับสาระวิชาอื่น ๆ) 

2. อภิปรายเกี่ยวกับสื่อสารอย่างมีมารยาท การปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีผู้ติดต่อหรือมีกล่องข้อความสอบถาม
ข้อมูล เลือกวิธีการที่เหมาะสมเมื่อพบปัญหาจากการใช้
งาน เช่น การพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ขอ้ความที่ทำให้
เกิดความรู้สึกถูกกลั่นแกล้งหรือด้อยค่า การพบขอ้มูล
ส่วนตัวเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 

3. อภิปรายและนำเสนอวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่าง 
เหมาะสม (การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานกับผู้
ปกครองหรือสถานที่ การจัดท่านั่ง การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
สร้างข้อตกลงในการใช้งานร่วมกัน)

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
** ธีมนี้สามารถบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้หลัก 

นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้นเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างงา่ย การเข้าถึงแหล่งเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย
หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการกับวิชาอื่น และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องตน้ 
ป. 1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่งหรือสื่ออื่น ๆ ใช้งาน
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
ป. 2 ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปญัหาที่กำหนดโดยใช้การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เขียนโค้ดอย่างงา่ยโดยใช้บัตรคำสั่ง
หรือสื่ออื่น ๆ และฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดเมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ ใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันตามคำแนะนำ
และปกป้องขอ้มูลส่วนตัว 
ป. 3 ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปญัหาโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ เขียนโค้ดอย่างง่าย
โดยใช้บัตรคำสั่งหรือสื่ออื่น ๆ จากโจทย์สถานการณ์ที่หลากหลาย อภิปรายขั้นตอนการสั่งงานแบบตา่ง ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์
เดียวกัน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาว่าเปน็เรื่องที่สนุกและท้าทาย สื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต
ด้วยคำสุภาพ เลือกวิธีปฏิบัติเมื่อพบขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย 
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