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กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ประถมศึกษาปท่ี 1 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 1  : วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 :เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การ

ถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.2 :เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆ ของสัตวและ

มนุษยท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3 :เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

สาระที่ 2  : วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 :เขาใจสมบัติของสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนียวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 :เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3 :เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน   
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สาระที่ 3  : วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 :เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอ

สิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 :เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟาอากาศและ

ภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที่ 4  : เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 :เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ 

เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต

สังคมและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2 :เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน และระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และ

การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

หมายเหต ุ

การวัดพฤติกรรม 

1 หมายถึง ความรู ความจํา 

2 หมายถึง ความเขาใจ 

3 หมายถึง การนําไปใช 

4 หมายถึง การวิเคราะห 

5 หมายถึง การสังเคราะห 

6 หมายถึง การประเมินคา 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ว11101 วิทยาศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1              เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

ภาคเรียนท่ี 1 

ศึกษาคนควา เก่ียวกับพืชและสัตวท่ีอาศัยอยูบริเวณตางๆ สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณท่ีอาศัยอยู ลักษณะและหนาท่ีของสวนตางๆ ของ

รางกายมนุษย ในการทํากิจกรรมตางๆ และความสําคัญของสวนตางๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตางๆ อยางถูกตองใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

โดยอาศัยกระบวนการเทคโนโลยี การรวบรวมขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติโดยใชกระบวนการออกแบบ การใชแนวคิดเชิงคํานวณอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบในการแกปญหา การประมวลผล และการประเมินผลขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปแกปญหาในชีวิตจริง และประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรม และ

จริยธรรม 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ศึกษาคนควาเก่ียวกับสมบัติของวัสดุท่ีใชทําวัตถุ ซ่ึงทําจากวัสดุเดียวกันหรือหลายชนิด ชนิดของวัสดุและการจัดกลุมวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได การเกิดเสียง และทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียง 

ศึกษาคนควาเก่ียวกับดาวท่ีปรากฏบนทองฟาในเวลากลางวัน และกลางคืน สาเหตุท่ีมองไมเห็นดาว สวนใหญในเวลากลางวัน และลักษณะภายนอกของหิน 

โดยอาศัยกระบวนการเทคโนโลยี การรวบรวมขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติโดยใชกระบวนการออกแบบ การใชแนวคิดเชิงคํานวณอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบ ในการแกปญหา การประมวลผล และการประเมินผลขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปแกปญหา และประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรม และจริยธรรม

ในชีวิตจริง 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว11101     ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. สิ่งแวดลอม

รอบตัว 

1. วิทยาศาสตร

ชีวภาพ 

ว 1.1 1. ระบุชื่อพืช และสัตวท่ีอาศัยอยูบริเวณตางๆ 

จากขอมูลท่ีรวบรวมได 
• บริเวณตางๆ ในทองถ่ิน เชน สนาม

หญา ใตตนไม สวนหยอม แหลงน้ํา 

อาจพบพืช และสัตวหลายชนิดอาศัย
อยู 

1. บอกชื่อพืช และสัตวท่ีอยูใน

บริเวณตางๆ ได 
2. บอกผลกระทบท่ีมีผลตอการ

ดํารงชีวิตของพืช และสัตว เม่ือ

สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงได 

/ 

 
/ 

/ 

 
/ 

    12 

 
5 

 

   2. บอกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณท่ีอยูอาศัยอยู 
• บริเวณท่ีแตกตางกันอาจพบพืชและ

สัตวแตกตางกัน เพราะสภาพแวดลอม

ของแตละบริเวณจะมีความเหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวท่ีอยู
อาศัยในแตละบริเวณ เชน สระน้ํา มีน้ํา

เปนท่ีอยูอาศัยของหอย ปลา สาหราย 
เปนท่ีหลบภัย และมีแหลงอาหารของ
หอย และปลา บริเวณตนมะมวงมีตน

มะมวงเปนแหลงท่ีอยู และมีอาหาร
สําหรับกระรอก และมด 

• ถาสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีพืช และ

สัตวอาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลง จะมี
ผลตอการดํารงชีวิตของพืช และสัตว 

3. บอกแหลงท่ีอยู แหลงอาหารและ

ท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของพืช สัตว และบอก
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ

บริเวณท่ีอยูอาศัย 

/ /     13  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว11101     ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

2. โครงสรางของ
สิ่งมีชีวิต 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และบอกหนาท่ีของ
สวนตางๆ ของรางกายมนุษย สัตว และพืช 
รวมท้ังบรรยายการทําหนาท่ีรวม กันของสวน
ตางๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตางๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตางๆ ของ
รางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตางๆ อยาง
ถูกตองใหปลอดภัย และรักษาความสะอาด
อยูเสมอ 
• มนุษยมีสวนตางๆ ท่ีมีลักษณะและหนาท่ี

แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต เชน ตามีหนาท่ีไวมองดู โดยมี
หนังตาและขนตาเพื่อปองกันอันตรายให 
กับตา หูมีหนาท่ีรับฟงเสียง โดยมีใบหู 
และรูหู เพื่อเปนทางผานของเสียง ปากมี
หนาท่ีพูด กินอาหาร มีชองปาก และมีริม
ฝปากบนลาง แขน และมือมีหนาท่ียก 
หยิบ จับ มีทอนแขนและน้ิวมือท่ีขยับได 
สมองมีหนาท่ีควบคุมการทํางานของสวน
ตางๆ ของรางกาย อยูในกะโหลกศีรษะ 
โดยสวนตางๆ ของรางกายจะทําหนาท่ี
รวมกันในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

4. บอกชื่อสวนตางๆ ของรางกาย
มนุษย สัตว และพืชได 

5. บอกลักษณะ และหนาท่ีแตกตาง
กันใหเหมาะกับการดํารงชีวิต
ของมนุษยได 

6. บอกความสําคัญและการดูแล
สวนตางๆ ของรางกายอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย และรักษา
ความสะอาดได 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

     5 
 
8 
 
 
2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว11101     ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

2. โครงสรางของ

สิ่งมีชีวิต 

1. วิทยาศาสตร

ชีวภาพ 

ว 1.2 • สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตางๆ 

ท่ีมีลักษณะ และหนาท่ีแตกตางกัน 
เพ่ือใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต เชน 
ปลามีครีบเปนแผน สวนกบ เตา แมว 

มีขา 4 ขา และมีเทาสําหรับใชในการ
เคลื่อนท่ี 

• พืชมีสวนตางๆ ท่ีลักษณะและหนาท่ี

แตกตางกันเพ่ือใหเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต โดยท่ัวไป รากมีลักษณะเรียว
ยาว และแตกแขนงเปนรากเล็กๆ ทํา

หนาท่ีดูดน้ํา ลําตนมีลักษณะเปน
ทรงกระบอกตั้งตรง และมีก่ิงกาน ทํา
หนาท่ีชูก่ิงกาน ใบและดอก ใบมี

ลักษณะเปนแผนแบน ทําหนาท่ีสราง
อาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมี
ดอกท่ีมีสี รูปรางตางๆ ทําหนาท่ี

สืบพันธุ รวมท้ังมีผลท่ีมีเปลือก มีเนื้อ
หอหุมเมล็ด และมีเมล็ดซ่ึงสามารถงอก
เปนตนใหมได 

 

7. บอกลักษณะ และหนาท่ีท่ีแตกตาง

กัน เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของสัตวได 

8. บอกลักษณะ และหนาท่ีท่ีแตกตาง

กันเพ่ือใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของพืชได 

9. บอกสวนของพืชท่ีทําหนาท่ีในการ

สรางอาหาร การสืบพันธุ ผล เมล็ด 
และการงอกเปนตนใหมได 

 

 
ตอนท่ี 2 อัตนัย 
• บอกหนาท่ีของอวัยวะของมนุษย 

(5) 
 
 

/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

   5 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
 

 
 
1 

รวมจํานวนขอ 30 30+1 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว11101     ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

3. ของเลนแสน

สนุก ของใชใกล
ตัว 

2. วิทยาศาสตร

กายภาพ 

ว 2.1 1. อธิบายสมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุท่ีใช

ทําวัตถุ ซ่ึงทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดประกอบกัน โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุตาม
สมบัติท่ีสังเกตได 
• �วัสดุท่ีใชทําวัตถุท่ีเปนของเลน 

ของใช มีหลายชนิดเชน ผา แกว 
พลาสติก ยางไม อิฐ หิน กระดาษ 
โลหะ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติท่ี

สังเกตไดอยางตางๆ เชน สี นุน 
แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุน ยืดหดได 
บิดงอได 

• สมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุแตละ
ชนิดอาจเหมือนกัน ซ่ึงสามารถ
นํามาใชเปนเกณฑในการจัดกลุม

วัสดุได 
• วัสดุบางอยางสามารถนํามา

ประกอบกัน เพ่ือทําเปนวัตถุตางๆ 

เชน ผา และกระดุม ใชทําเสื้อ ไม 
และโลหะ ใชทํากระทะ 

10.อธิบายสมบัติของวัสดุท่ีนํามาทําวัตถุ

ท่ีเปนของเลนของใช ท่ีสามารถ
สังเกตได 

11.ยกตัวอยางวัสดุท่ีนํามาทําเปนวัตถุ

ของเลน ของใช และจัดกลุมตาม
สมบัติท่ีสังเกตได 

12.บอกประโยชนของวัสดุบางอยางท่ี

สามารถนํามาประกอบทําเปนวัตถุ
ตางๆ ได 

/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 

/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 

/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 

   6 

 
 
6 

 
 
3 

3 

 
 
3 

 
 
1 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว11101     ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

4. เสียงใน

ชีวิตประจําวัน 
 

2. วิทยาศาสตร

กายภาพ 

ว 2.3 1. บรรยายการเกิดเสียง และทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 
• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุ

ท่ีทําใหเกิดเสียงเปนแหลงกําเนิด
เสียง ซ่ึงมีท้ังแหลงกําเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหลงกําเนิดเสียงท่ี

มนุษยสรางข้ึน เสียงเคลื่อนท่ีออก
จากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง 

13.อธิบาย และยกตัวอยางการเกิดเสียง

และวัตถุท่ีทําใหเกิดเสียงได 
14.อธิบาย และยกตัวอยางแหลงกําเนิด

เสียงตามธรรมชาติ แหลงกําเนิด

เสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน และบอกทิศ
ทางการเคลื่อนท่ีของเสียงได 

/ 

 
/ 

/ 

 
/ 

    7 

 
8 
 

2 

 
2 

5. ทองไปใน

ทองฟา 

3. วิทยาศาสตร

โลก และ
อวกาศ 

ว 3.1 1. ระบุดาวท่ีปรากฏบนทองฟาในเวลา

กลางวัน และกลางคืน จากขอมูลท่ี
รวบรวมได 
• บนทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร 

และดาว ซ่ึงในเวลากลางวันจะ
มองเห็นดวงอาทิตย และอาจ
มองเห็นดวงจันทรบางเวลาในบาง

วันแตไมสามารถมองเห็นดาว 
 
 

 
 

15.บอก และระบุชื่อดาวท่ีปรากฏบน

ทองฟาในเวลากลางวัน และกลางคืน
ได 

 

/ /      5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว11101     ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่   2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

5. ทองไปใน

ทองฟา 

3. วิทยาศาสตร

โลก และ
อวกาศ 

ว 3.1 2. อธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็นดาวสวน

ใหญในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจกัษ 
• ในเวลากลาวงวันมองไมเห็นดาว

สวนใหญ เนื่องจากแสงอาทิตย
สวางกวาจึงกลบแสงของดาว สวน
ในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาว

และมองเห็นดวงจันทรเกือบทุก
คืน 

16.อธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็นดาวสวน

ใหญในเวลากลางวัน และมองไมเห็น
ดวงอาทิตยในเวลากลางคืน 

 

 

/ / /     5 

6. หินบนผิวโลก 3. วิทยาศาสตร

โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 1. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จาก

ลกัษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตได 
• หินท่ีอยูในธรรมชาติมีลักษณะ

ภายนอกเฉพาะตัวท่ีสังเกตได เชน 

สี ลวดลาย น้ําหนัก ความแข็ง 
และเนื้อหิน 

17.อธิบายลักษณะภายนอกของหินท่ีมี

อยูในธรรมชาติได 
18.อธิบาย และบอกสมบัติเฉพาะตัวของ

หินท่ีสังเกตได 

 
 
 

ตอนท่ี 2 อัตนัย 
• บอกชื่อดวงดาวท่ีปรากฏบนทองฟา

ในเวลากลางวัน และกลางคืน (15) 

 

/ 

 
/ 

/ 

 
/ 

/ 

 
/ 

    4 

 
5 
 

 
 
 

 
1 

รวมจํานวนขอ 30 30+1 
  


	สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

