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กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ประถมศึกษาปท่ี 3 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 1  : วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1   :  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การ

ถายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.2   :  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆ ของสัตวและ

มนุษยท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3   :  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

สาระท่ี 2  : วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1   :  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2   :  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3  :   เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน   

 

สาระท่ี 3  : วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1   :  เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษและระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอ

สิ่งมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
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มาตรฐาน ว 3.2   :  เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ

และภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

สาระท่ี 4  : เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1   :  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตร

อ่ืนๆ เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2   :  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน 

และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทัน 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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 หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
2. ชีวิตของมนุษย

และสัตว 

1. วิทยาศาสตร

ชีวภาพ 

ว 1.2 

 

1. บรรยายสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของมนุษยและ
สัตว โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได 

2. ตระหนักถึงประโยชนของอาหาร น้ํา
และอากาศ โดยการดูแลตนเองและ
สัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม 

• มนุษยและสัตวตองการอาหาร น้ําและ
อากาศเพ่ือการดาํรงชีวิตและการ
เจริญเติบโต 

• อาหารชวยใหรางกายแข็งแรงและ
เจริญเติบโต น้ําชวยใหรางกายทํางานได
อยางปกต ิอากาศใชในการหายใจ 

1. สังเกตและอธิบายสิ่งท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของ
มนุษย  

2. ปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของ
มนุษย 

3. สังเกตและอธิบายสิ่งท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของ
สัตว  

4. ปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของ
สัตว 

5. ตระหนักถึงประโยชนของอาหาร น้ํา 
และอากาศได 

      4 
 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
5 

 

   3. สรางแบบจําลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตวบางชนิด 

4. ตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตวโดยไม
ทําใหวัฏจักรชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง 

• สัตวเม่ือเปนตัวเต็มวัยจะสืบพันธุมีลูก 
เม่ือลูกเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุมีลูกตอไปไดอีก หมุนเวียน
ตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของสัตวซ่ึงสัตว
แตละชนิด เชน ผีเสื้อ กบ ไก มนุษยจะ
มีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะและแตกตางกัน 

6. สรางแบบจําลองเพ่ือบรรยายวัฏจักร
ชีวิตของสัตว 

7. บรรยายและเปรียบเทียบวัฏจักรของ
สัตวบางชนิดได 

8. ตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตว โดย
ไมทําใหวัฏจักรชีวิตของสัตว
เปลี่ยนแปลง 

      3 
 
4 
 
4 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

3. วัสดุนารู 2. วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว 2.1 
 

 

1. อธิบายวาวัตถุประกอบข้ึนจากชิ้น
สวนยอยๆ ซ่ึงสามารถแยกออกจาก
กันไดและประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหม
ไดโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

•  วัตถุอาจทําจากชิ้นสวนยอยๆ ซ่ึงแต
ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบ
เขาดวยกัน เม่ือแยกชิ้นสวนยอยๆ แต
ละชิ้นของวัตถุออกจากกัน สามารถนํา
ชิ้นสวนเหลานั้นมาประกอบเปนวัตถุ
ชิ้นใหมไดเชน กําแพงบานมีกอนอิฐ
หลายๆ กอนประกอบเขาดวยกัน และ
สามารถนํากอนอิฐ จากกําแพงบานมา
ประกอบเปนพ้ืนทางเดินได 

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเม่ือ
ทําใหรอนข้ึนหรือทําใหเย็นลง โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

•  เม่ือใหความรอนหรือทําใหวัสดุรอน
ข้ึน และเม่ือลดความรอนหรือทําให
วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดเชน สีเปลี่ยน รูปราง
เปลี่ยน 

 

9. สังเกตและอธิบายวา วัตถุท่ีประกอบ
ข้ึนจากชิ้นสวนยอยๆ สามารถแยก
ออกจากกันและประกอบเปนวัตถุชิ้น
ใหมได 

10.ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุท่ี
นํามาทําของเลน ของใช  

11.วิเคราะหขอมูลและอธิบายของเลน 
ของใช ซ่ึงมีสวนประกอบหลายสวน
ใชวัสดุหลายชนิด  

12.รวบรวมขอมูล อธิบายประโยชนของ
วัสดุท่ีนํามาทําของเลน ของใช และ
เลือกใชวัสดุสิ่งของไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัย 

13.สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุ เม่ือทําใหวัสดุรอนข้ึนหรือ
ทําใหวัสดุเย็นลง 

14.อธิบายการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ
วัสดุเม่ือบีบ บิด ทุบ ดึง ดัด ทําให
รอนข้ึน หรือทําใหเย็นลง 

 
 
 

       3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรยีนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

4. แรงและการ
เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนท่ี
ของวัตถุ 

2. วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว 2.2 
 

 

1. ระบุผลของแรงท่ีมีตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ  

• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรง
กระทําตอวัตถุแรงมีผลตอการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุแรงอาจทําใหวัตถุ
เกิดการเคลื่อนท่ีโดยเปลี่ยนตําแหนง
จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
ไดแก วัตถุท่ีอยูนิ่งเปลี่ยนเปนเคลื่อนท่ี 
วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเปลี่ยนเปน
เคลื่อนท่ีเร็วข้ึนหรือชาลงหรือหยุดนิ่ง 
หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีการ
ออกแรงกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี 

15.สังเกตและอธิบายลักษณะของการ
ออกแรงท่ีมีผลตอการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุ 

16.ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนท่ีของวัตถุเม่ือถูกแรง
กระทํา 

17.สังเกตและระบุผลของแรงท่ีมีตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

       3 
 
 
2 
 
 
2 

   3. จําแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับ
แมเหล็กเปนเกณฑจากหลักฐานเชิง
ประจกัษ 

4. ระบุข้ัวแมเหล็กและพยากรณผลท่ี
เกิดข้ึนระหวางข้ัวแมเหล็กเม่ือนํามา
เขาใกลกันจากหลักฐานเชิงประจักษ  

 

18.สํารวจและจําแนกวัตถุ โดยใชการ
ดึงดูดกับแมเหล็กเปนเกณฑ 

19.สังเกตและระบุทิศทางท่ีข้ัวแมเหล็ก
ชี้  

20.สังเกตและอธิบายแรงแมเหล็ก 
 

       2 
 
2 
 
2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     1    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   •  แมเหล็กสามารถดึงดูดสารแมเหล็กได 

•  แรงแมเหล็กเปนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวาง

แมเหล็กกับสารแมเหล็ก หรือแมเหล็ก

กับแมเหล็กแมเหล็ก มี 2 ข้ัว คือ ข้ัว

เหนือและข้ัวใตข้ัวแมเหล็กชนิด

เดียวกันจะผลักกัน ตางชนิดกันจะ

ดึงดูดกัน 

ตอนท่ี 2 อัตนัย 

• ทดลอง และอธิบายผลของการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวัสดุเม่ือถูก

แรงกระทํา หรือทําใหรอนข้ึนหรือทํา

ใหเย็นลง (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2 

รวมจํานวนขอ 30 30+2 



 7 

หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

5. อากาศบนโลก 3. วิทยาศาสตร
โลก และอวกาศ 

ว 3.2 1. ระบุสวนประกอบของอากาศ บรรยาย
ความสําคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ
สิ่งมีชีวิตจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของอากาศ 
โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 

• อากาศโดยท่ัวไปไมมีสีไมมีกลิ่น 
ประกอบดวยแกสไนโตรเจน แกส
ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด
แกสอ่ืนๆ รวมท้ังไอน้ํา และฝุนละออง 
อากาศ มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต หาก
สวนประกอบของอากาศไมเหมาะสม 
เนื่องจากมีแกสบางชนิดหรือฝุน
ละอองในปริมาณมาก อาจเปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ จัดเปน
มลพิษทางอากาศ 

• แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการ
ปลอยมลพิษทางอากาศ เชน ใช
พาหนะรวมกัน หรือเลือกใชเทคโนโลยี
ท่ีลดมลพิษทางอากาศ 

 

21.สังเกตและระบุสวนประกอบของ
อากาศ 

22.สังเกตและอธิบายสมบัติบางประการ
ของอากาศ 

23.สืบคนขอมูล เพ่ือบรรยาย
ความสําคัญของอากาศตอสิ่งมีชีวิต 

24.สืบคนขอมูลเก่ียวกับมลพิษทาง
อากาศ เพ่ือเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนในการลด การเกิดมลพิษทาง
อากาศ 

  

      5 
 
5 
 
5 
 
5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

5. อากาศบนโลก 3. วิทยาศาสตร

โลก และอวกาศ 

ว 3.2 3. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

• ลม คืออากาศท่ีเคลื่อนท่ี เกิดจาก

ความแตกตางกันของอุณหภูมิอากาศ

บริเวณท่ีอยูใกลกัน โดยอากาศบริเวณ

ท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงข้ึน และ

อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจะ

เคลื่อนเขาไปแทนท่ี 

4. บรรยายประโยชนและโทษของลม 

จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

• ลมสามารถนํามาใชเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนในการผลิตไฟฟา และนําไปใช

ประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ของ

มนุษยหากลมเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง

อาจทําใหเกิดอันตรายและความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินได 

 

 

 

25.สังเกตและอธิบายการเกิดลม 

26.สืบคนขอมูลเพ่ือบรรยายประโยชน

และโทษของลม 

 

      5 

5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวชิา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
6. พลังงานบนโลก

ของเรา 

2. วิทยาศาสตร

กายภาพ 

ว 2.3 1. ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
หนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

• พลังงานเปนปริมาณท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการทํางาน พลังงานมี
หลายแบบ เชนพลังงานกล พลังงาน
ไฟฟา พลังงานแสง พลังงานเสียง และ
พลังงานความรอน โดยพลังงาน
สามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไป
เปนอีกพลังงานหนึ่งไดเชน การถูมือ
จนรูสึกรอนเปนการเปลี่ยนพลังงานกล
เปนพลังงานความรอน แผงเซลลสุริยะ
เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา 
หรือเครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานอ่ืน 

2. บรรยายการทํางานของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและระบุแหลงพลังงานในการ
ผลิตไฟฟา จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

• ไฟฟาผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาซ่ึงใช
พลังงานจากแหลงพลังงานธรรมชาติ
หลายแหลง เชน พลังงานจากลม 
พลังงานจากน้ํา พลังงานจากแกส
ธรรมชาต ิ

27.สืบคนขอมูลและอธิบายแหลง
พลังงานจากธรรมชาติท่ีใชผลิตไฟฟา 

28.สืบคนขอมูล และอธิบายแหลง
พลังงานท่ีมีจํากัด และแหลงพลังงาน
หมุนเวียน 

29.สืบคนขอมูลและบอกวิธีการประหยัด
ไฟฟา และการใชเครื่องใชไฟฟาอยาง
ปลอดภัย  

 

       5 
 
5 
 
 
5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   3. ตระหนักในประโยชนและโทษของ

ไฟฟา โดยนําเสนอวิธีการใชไฟฟา

อยางประหยัดและปลอดภัย 

• พลังงานไฟฟามีความสําคัญตอชีวิต 

ประจําวันการใชไฟฟานอกจากตองใช

อยางถูกวิธีประหยัดและคุมคาแลว ยัง

ตองคํานึงถึงความปลอดภัยดวย 

30.สังเกตและอธิบายพลังงานไฟฟามี

ความสําคัญตอชีวิตประจําวันการใช

ไฟฟานอกจากตองใชอยางถูกวิธี

ประหยัดและคุมคา 

31.สํารวจ สืบคน และอธิบายประโยชน

และโทษของไฟฟา 

       5 

7. ดวงอาทิตยกับ

ชีวิต 

3. วิทยาศาสตร

โลก และอวกาศ 

ว 3.1 

 

1. อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึนและตก

ของดวงอาทิตย โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ  

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏ

ข้ึนทางดานหนึ่งและตกทางอีกดาน

หนึ่งทุกวันหมุนเวียนเปนแบบรูปซํ้าๆ

โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิด

ปรากฏการณตอไปนี้ 

2. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ

การข้ึนและตกของดวงอาทิตยการ

เกิดกลางวันกลางคืนและการกําหนด

ทิศ โดยใชแบบจําลอง 

32.นักเรียนสามารถอธิบาย

ปรากฏการณข้ึน ตกของดวงอาทิตย

และดวงจันทรได 

33.นักเรียนสามารถทดลอง และอธิบาย

การเกิดกลางวันและกลางคืนได 

 

 

       5 

 

 

5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร       รหัสวิชา ว13101     ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่     2    ปการศึกษา   2564 

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด/สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   • โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะ
โคจรรอบดวงอาทิตยทําใหบริเวณ
ของโลกไดรับแสงอาทิตยไมพรอมกัน
โลกดานท่ีไดรับแสงจากดวงอาทิตย
จะเปนกลางวันสวนดานตรงขามท่ี
ไมไดรับแสงจะเปนกลางคืน 
นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวง
อาทิตยปรากฏข้ึนทางดานหนึ่ง ซ่ึง
กําหนดใหเปนทิศตะวันออก และ
มองเห็นดวงอาทิตยตกทางอีกดาน
หนึ่ง ซ่ึงกําหนดใหเปนทิศตะวันตก
และเม่ือใหดานขวามืออยูทางทิศ
ตะวันออกดานซายมืออยูทางทิศ
ตะวันตก ดานหนาจะเปนทิศเหนือ 
และดานหลังจะเปนทิศใต 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของดวง
อาทิตยโดยบรรยายประโยชนของ
ดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต 

• ในเวลากลางวันโลกจะไดรับพลังงาน
แสงและพลังงานความรอนจากดวง
อาทิตยทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได 

ตอนท่ี 2 อัตนัย 
• นักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ

ข้ึน ตกของดวงอาทิตยและดวงจันทร
ได (32) 

 

        
2 

รวมจํานวนขอ 30 30+2 
 


	สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

