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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านความรู้

1.	 ความหมายและประเภทของไบโอม	
2.	 ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์บนโลก	

กับความหลากหลายของไบโอม	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงความรู้เรื่อง	ไบโอม	ในวิชาวิทยาศาสตร์
	 ชวีภาพกบัเรือ่ง	สภาพภมิูศาสตรต์า่ง	ๆ 	บนโลก	ในวิชาสังคมศกึษา	โดยใช้
	 แผนท่ีโลกทีแ่สดงทวีป	อาณาเขตประเทศตา่ง	ๆ 	และสภาพภมูศิาสตร์ของ

โลกมาใหน้กัเรยีนศกึษา		หรอือาจใชก้ารสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์นต	และ
ใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้	

	 -	 ประเทศต่าง	ๆ 	บนโลกน้ีมีสภาพภูมิศาสตร์เหมือนหรือแตกต่างกัน
	 	 อย่างไร		ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
				 -	 ทวีปใดบ้างที่น่าจะมีสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด
		 	 สังเกตจากอะไร
				 -	 ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศ
	 	 อื่น	ๆ 	ในทวีปเอเชียและทวีปอื่น	ๆ 	อย่างไร
				 -	 บริเวณใดของโลกน่าจะมีความหลากหลายของระบบนิเวศมากท่ีสุด
	 	 และน้อยที่สุด	เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
			 -	 ความหลากหลายของระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กับความหลากหลาย
	 	 ของไบโอมอย่างไร

ด้านความรู้

	 ความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์
บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม	 จากการ	
อธิบาย	การทำาแบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล	

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์
ของโลกกับความหลากหลายของไบโอม

2.	 การสื่ อสารสารสนเทศและการรู้ เท่ าทันสื่ อ												
	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ความร่วมมือ	การทำางาน
	 เป็นทีมและภาวะผู้นำา	จากการสืบค้นข้อมูล	การทำา

กิจกรรมกลุ่ม	การอภิปรายร่วมกันและการนำาเสนอ
ข้อมูล	

3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ของโลก
	 กับความหลากหลายของไบโอม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
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วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

 ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม	และยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง	ๆ



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง
3.	 ความซื่อสัตย์
4.	 ความรอบคอบ

2.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
	 2.1	 ความหมายของไบโอม
	 2.2	 ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ำา	ท่ีพบในแต่ละทวีปมีก่ีประเภท	อะไรบ้าง
3.	 ให้นักเรียนนำาข้อมูลจากข้อ	 2	 ที่สืบค้น	 	 มาอธิบายความสัมพันธ์ของ				

ความหลากหลายของไบโอมกับสภาพภูมิศาสตร์บนโลกที่เป็นตัวกำาหนด
ประเภทของไบโอม	พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ	จากนัน้รว่มกนัอภปิราย	
โดยใช้คำาถามเพิ่มเติมดังนี้

	 -	 ลักษณะเฉพาะของแต่ละไบโอมได้แก่อะไรบ้าง
	 -	 ไบโอมใดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด	เพราะเหตุใด
	 -		 ประเทศไทยต้ังอยู่ในบริเวณไบโอมแบบใด	และโดดเด่นกว่าไบโอมอ่ืน
	 	 อย่างไร	และมีความสำาคัญอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม		

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 การใช้วิจารณญาณ	จากการสืบค้นข้อมูลแล้วนำามา
อธิบายในเรื่องนั้น	ๆ 	ได้อย่างมีเหตุผล

2.	 ความใจกว้าง	 จากการอภิปรายร่วมกันและการ					
นำาเสนอข้อมูล

3.	 ความซ่ือสัตย์	และความรอบคอบ	จากการสืบค้นข้อมูล
		 การทำากิจกรรม	และการตอบคำาถาม
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การจำาแนกประเภท
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง
3.		ความซื่อสัตย์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ	โดยใช้
ตวัอยา่งภาพเหตกุารณ์จรงิ	หรอืสือ่อ่ืน	ๆ 	เชน่	วีดทิศัน	์มาใหน้กัเรยีนศกึษา

1)	ภาพน้ำาท่วม

2)	ภาพไฟไหม้ป่า

3)	ภาพภูเขาไฟระเบิด

4)	ภาพการขุดหน้าดิน

ด้านความรู้

				ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศจากการอภิปราย	ยกตัวอย่าง	และการทำา

	 แบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	 จากการศึกษาภาพเหตุการณ์จริงท่ี

กำาหนดให้	การตอบคำาถาม	และการอธิบาย
2.	 การจำาแนกประเภท	และการลงความเหน็จากขอ้มลู

จากการวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผล		
	 ให้เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิตในเวลา

ต่อมา	การตอบคำาถาม	และการอภิปราย
3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

สืบค้นข้อมูล
4.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา						

จากการสืบค้นข้อมูล	และการอภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ	จากการอธิบายและนำาเสนอข้อมูล
2.	 ความใจกวา้ง		จากการอภปิรายรว่มกัน	การนำาเสนอ

ข้อมูลและการทำากิจกรรมกลุ่ม
3.	 ความซ่ือสัตย์	จากการลงความเห็นและสรุปข้อมูล

ตา่ง	ๆ 	ท่ีได้จากการสบืคน้ขอ้มลู	การทำากจิกรรมกลุ่ม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

3ตัวชี้วัด
2.	 สืบค้นข้อมูล	อภิปรายสาเหตุ	และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5)	ภาพการตัดไม้ทำาลายป่า

	 นักเรียนศึกษาภาพแล้วร่วมกันอภิปราย	โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้
	 -	 ภาพเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภาพเหตุการณ์ใด
	 	 ที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำา	อธิบายพร้อมให้เหตุผล	
2.	 ให้นักเรียนทำากิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มจับฉลากภาพเหตุการณ์
	 ในข้อ	1	(หมายเลข	1-5)	กลุ่มละ	1	ภาพ	เพื่อสืบค้นข้อมูล	ศึกษาและ

วิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
	 2.1	 ผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 2.2	 ลำาดับขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตหลังจาก	
			 	 เกิดเหตุการณ์ในภาพน้ันผ่านไปแล้ว	จนกระท่ังเกิดเป็นสังคมสมบูรณ์
		 	 (climax	community)	ในระบบนิเวศ	พร้อมประมาณการระยะเวลา
	 	 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่
3.	 ให้นักเรียนออกแบบและจัดกระทำาข้อมูลในข้อ	2.2	เป็นภาพวาด	ภาพกราฟิก
	 หรือภาพเคลื่อนไหว	เพื่อให้เห็นเป็นลำาดับข้ันตอน	นำาเสนอผลการศึกษา	

และอภิปรายร่วมกัน
4.	 ให้นักเรียนสรุปความรู้และยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น									

ท่ีมีผลทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศพร้อมกับ
	 ให้เหตุผลประกอบ
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ
	 และองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิต	
ในระบบนิเวศ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
1.	 การสังเกต
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง
3.	 ความซื่อสัตย์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ
และองค์ประกอบทางชีวภาพ	โดยนำาเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงจากข่าวใน
หนังสือพิมพ์	หรือแหล่งอื่น	ๆ 	มาให้นักเรียนศึกษา	ดังตัวอย่างข่าวต่อไปนี้

รายละเอียดของข่าว
 “ร้อนเกิน 40 องศาฯ ปลาน้ำามูลตายเกลื่อน คาดขาดออกซิเจน”

	 “เมื่อวันที่	27	มี.ค.	2556	นายพิทยา	วงศ์ไกรศรีทอง	นายอำาเภอพิมาย	
จ.นครราชสีมา	ได้รับแจ้งจากนายมา	ต่อมิตร	อายุ	66	ปี	อยู่บ้านเลขท่ี	
280/5	ม.14	บา้นวังกุ่ม	ต.ในเมือง	อ.พมิาย	จ.นครราชสีมา	มอีาชพีหาปลา

	 รวมทั้งชาวบ้านแจ้งว่า	ช่วงบ่ายวันนี้สภาพอากาศร้อนตนก็ออกหาปลา
ตามปกติ	 แต่ได้เกิดมีปลาลอยตายเกล่ือนหลายร้อยตัวอยู่ในลำาน้ำามูล						
ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของตนเอง	จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้
รับแจ้ง	ซึ่งได้พบกับนายมา	ต่อมิตร	พร้อมกับเล่าว่า	ตนมีอาชีพหาปลา

	 ที่มา:	ไทยรัฐออนไลน์	27	มีนาคม	2556

ด้านความรู้

					ความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบ
ทางกายภาพและองคป์ระกอบทางชวีภาพทีม่ผีลตอ่

	 การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิต							
ในระบบนิเวศ	จากการวิเคราะห์ข้อมูลของข่าวตาม

	 ประเด็นท่ีครูกำาหนดให้และจากการยกตัวอย่าง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น	ๆ 	 เกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงขนาดของประชากร	การทำาแบบฝกึหัด
และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการ

ศึกษาภาพเหตุการณ์จริงที่กำาหนดให้	การอธิบาย
และนำาเสนอข้อมูล		

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ
สืบค้นข้อมูล

3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
	 การระบุการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบทาง

กายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพท่ีมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรส่ิงมีชีวิตใน				
ระบบนิเวศ	

ตัวชี้วัด
3.	 สืบค้นข้อมูล	อธิบาย	และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของ

ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ		

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 การใช้วิจารณญาณ		จากการอธิบายและนำาเสนอข้อมูล
2.	 ความใจกวา้ง		จากการอภปิรายรว่มกัน	การนำาเสนอ

ข้อมูล	และการทำากิจกรรมกลุ่ม
3.	 ความซื่อสัตย์	จากการลงความเห็นและสรุปข้อมูล
	 ต่าง	ๆ 	ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล	

ส่งขายที่ตลาดสดเมืองพิมาย		ตอนนี้ขาดรายได้ตนคิดว่าเป็นไปได้น่าจะ
เกดิมนี้ำาเสยีไหลออกมาจากโรงงานแหง่หนึง่ในอำาเภอพมิาย		ประกอบกบั
เกิดภัยแล้ง		อากาศร้อนจัดทำาให้น้ำาเริ่มแห้งขอด	จนอาจจะเป็นผลทำาให้
น้ำาเสีย	ปลาที่ลำาน้ำามูลตายหมดและน้ำาก็มีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง	ขณะท่ี
นายอำาเภอพิมาย	ได้ไปตรวจสอบพร้อมกับประสานไปทางประมงอำาเภอ
พมิาย	รวมทัง้สาธารณสขุอำาเภอพมิาย	เจา้หนา้ทีจ่าก	อบต.	ในเมือง		และ	
ผกก.สภ.พมิาย	เข้าไปตรวจสอบและดทูีเ่กิดเหตแุละพบว่าบรเิวณดงักลา่ว
มีปลาลอยตายเกลื่อนเต็มไปหมดพร้อมกับสั่งตรวจสอบสาเหตุของปลา			
ที่ตายว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่		รวมทั้งจะประสานไปยังชลประทาน
เพื่อปล่อยน้ำามาไล่น้ำา		และเป็นการเพิ่มออกซิเจนต่อไป”

2.		 ให้นักเรียนทำากิจกรรมกลุ่ม	ดังนี้
	 2.1	 วิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวตามประเด็นต่างๆ	ต่อไปนี้
											 1)	 สาเหตุที่ทำาให้ปลาในลำาน้ำามูลตาย
											 2)		 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ขององค์ประกอบทางกายภาพและ
	 	 	 องค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศ(ลำาน้ำามูล)
					2.2		 สืบค้นข้อมูล	 และยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ	
	 	 ในชีวิตประจำาวันที่มีผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
	 	 ประชากรสิ่งมีชีวิตในชุมชน	 หรือระบบนิเวศ	 พร้อมทั้งระบุ
	 	 การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบ
	 	 ทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
3.		 ใช้คำาถามเพือ่ใหนั้กเรยีนรว่มกนัอภปิรายเก่ียวกบั	การเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็

ของประชากรมนษุยท์ีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพ	ซึ่งมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ	ดังนี้

	 -	 ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่ามนุษย์มีการนำามาใช้
	 	 เพื่อการดำารงชีวิตมากที่สุด	และแนวโน้มของการใช้เป็นอย่างไร
	 -	 กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวอย่างไร		
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

1.	 ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร
	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

และระดับโลก	
2.	 แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การจำาแนกประเภท
3.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล
4.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง
3.	 ความซื่อสัตย์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำาถาม	หรือสื่ออ่ืน	ๆ 	เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ					
สิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 -	 นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันท้องถิ่นของนักเรียน	หรือประเทศไทย
	 	 ประสบกับปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมในด้านใดบ้าง	และให้จัดลำาดับ
	 	 ของความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น	
2.	 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ	จากนั้นให้ทำา
	 กจิกรรมกลุม่โดยแบง่นกัเรยีนออกเปน็	3	กลุม่และใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่ง
	 ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ท้ัง	 3	 ประเภทได้แก่ 	

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น	ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป		
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้		และให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล
และอภิปรายร่วมกันตามประเด็นดังต่อไปนี้แล้วนำาเสนอข้อมูล

	 2.1	 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา
	 2.2		 ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	(อาจระบุตัวเลขเป็นเชิงปริมาณ)
	 2.3		 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น	ๆ 	ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
	 	 และสิ่งแวดล้อม
3.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์สรุปความรู้ท่ีได้จากการทำากิจกรรม

ว่าปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับท้องถ่ิน	ระดับประเทศ		และระดับโลก
4.	 กำาหนดหัวข้อหรือประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้
	 4.1	 แนวทางในการลดปรมิาณการใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพือ่การพฒันา
	 	 ที่ยั่งยืน	
	 4.2		 แนวทางในการกำาจัดของเสียที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
	 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านความรู้

1.	 ความรู้เกี่ยวกับการระบุถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ

	 และระดับโลก	จากการเขียนผังมโนทัศน์แสดงให้เห็น
	 ภาพรวมของปญัหาและผลกระทบทีม่ตีอ่ทรพัยากร
	 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	การทำาแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบ	
2.	 ความรู้เ ร่ืองแนวทางในการลดปริมาณการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและการกำาจัดของเสียท่ีเป็น
สาเหตขุองปญัหาสิง่แวดลอ้ม	เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	
จากชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบ	และการนำาเสนอ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การจำาแนกประเภท	การจัดกระทำาและ

สือ่ความหมายขอ้มลู	และการลงความเหน็จากขอ้มลู	
จากการอธิบาย	การตอบคำาถามและการนำาเสนอ
ข้อมูล

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ
สืบค้นข้อมูล

3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
	 การระบุและยกตัวอย่างปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ	รวมทั้งการใช้และการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	จากการ
สืบค้นข้อมูลและการอธิบาย

ตัวชี้วัด
4.			 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลก	พร้อมทั้งนำาเสนอแนวทาง							
	 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 4.3		 แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์
	 	 อย่างยั่งยืน
	 4.4	 แนวทางในการแก้ไขและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์
	 	 อย่างยั่งยืน	
	 จากนัน้แบง่กลุม่นกัเรยีนและมอบหมายใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่เลอืกศกึษา

กลุม่ละ	1	หวัขอ้	และใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูล	รวบรวมขอ้มลู	และจดัทำารายงาน
ผลการศึกษา

5.	 นักเรียนเลือกแนวทางในข้อ	4.	เพื่อนำามาวางแผนการใช้หรือการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต	ิจากนัน้นำาเสนอขอ้มลูในรปูแบบตา่งๆ	ทีห่ลากหลาย
ท่ีดึงดูดความสนใจ	โดยให้นักเรียนแต่ละคนลงคะแนนให้กับรูปแบบท่ีคิดว่า

	 น่าสนใจมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้

4.	 การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม	จากการนำาเสนอขอ้มลู
ในรูปแบบต่าง	ๆ 	

5.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการทำากิจกรรมกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ	จากการอธิบายและนำาเสนอ

ข้อมูล
2.	 ความใจกวา้ง	จากการอภปิรายร่วมกนั	การนำาเสนอ

ข้อมูล	และการทำากิจกรรมกลุ่ม	
3.	 ความซื่อสัตย์	จากการลงความเห็นและสรุปข้อมูล
	 ต่าง	ๆ 	ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านความรู้

1.	 โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ 										
ที่สัมพันธ์กับการลำาเลียงสาร

2.	 การลำาเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง	ๆ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.		 การสังเกต
2.		 การจำาแนกประเภท
3.		 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น
2.	 ความใจกว้าง
3.	 ความซื่อสัตย์
4.	 ความรอบคอบ
5.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรยีนโดยครทูบทวนความรูเ้ก่ียวกับโครงสรา้งพืน้ฐานของเซลล์
ทีป่ระกอบดว้ยสว่นทีห่่อหุม้เซลล	์ไซโทพลาซมึ	และนวิเคลยีส	โดยใหค้วาม
รู้เพิ่มเติมว่าไซโทพลาซึมมีส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่า	ไซโทซอล	และมี
ออร์แกเนลล์เป็นองค์ประกอบด้วย	

2.	 นำาภาพโครงสร้างของเย่ือหุ้มเซลล์ท่ีเป็นลิพิดไบเลเยอร์มาให้นักเรียนศึกษา
		 เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง	โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์

กับการลำาเลียงสาร	 จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ											
ส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และหน้าที่ของส่วนประกอบนั้น	และ						

	 ใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้				

	 -	 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นลิพิดไบเลเยอร์	มีบทบาทหน้าที่
	 	 อย่างไร

ภาพโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์

ด้านความรู้

1.	 ความรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งและสมบตัขิองเยือ่หุม้เซลล	์	
ที่สัมพันธ์กับการลำาเลียงสาร	จากการตอบคำาถาม	
การทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

2.	 ความรู้เก่ียวกบัการลำาเลียงสารผา่นเซลล์แบบตา่ง	ๆ 	
	 จากการเขียน	อธิบาย	การทำาแบบฝึกหัดและแบบ

ทดสอบ			

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกตและการจำาแนกประเภท	จากการศึกษา

ภาพท่ีกำาหนดให	้การตอบคำาถาม	การอภปิราย	และ
การทำากิจกรรม

2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	 จากการเปรียบเทียบ	
การลำาเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง	ๆ 	 และ	
จากการเขียนแผนภาพเพื่อสรุปการลำาเลียงสาร
โมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส

		 และการลำาเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิส

3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จากการ
	 สบืคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัวธิกีารลำาเลยีงสารโมเลกลุใหญ่
	 เข้าและออกจากเซลล์	การอธิบายและนำาเสนอข้อมูล

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำาเลียงสารผ่านเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  

 ของสัตว์ที่ทำางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำางานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1.	 อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำาเลียงสาร	และเปรียบเทียบการลำาเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง	ๆ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการ
	 สืบค้นข้อมูล	และการอภิปราย	และการทำากิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรูอ้ยากเหน็	และความเชือ่มัน่ตอ่หลกัฐาน

เชงิประจกัษ	์จากการตอบคำาถาม	การอภปิราย	และ
การทำากิจกรรม

2.	 ความใจกว้าง	 ความซื่อสัตย์	 และความรอบคอบ				
จากการทำากิจกรรม

3.	 ครู ให้ความรู้ เกี่ ยวกับสมบัติของฟอสโฟลิพิดในน้ำ าและการเกิด	
	 ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์	จากนั้นเชื่อมโยงถึงการทำาหน้าที่เป็นเยื่อเลือผ่าน
	 ของเยื่อหุ้มเซลล์	
4.	 ทบทวนความรู้	เรื่องการแพร่แบบธรรมดา	และออสโมซิส	ที่ได้เรียนมา
	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างการแพร่แบบธรรมดา
	 และออสโมซิสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันของนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียน			

ร่วมกันสรุปและเปรียบเทียบหลักการระหว่างการแพร่แบบธรรมดาและ
ออสโมซิส	

5.	 นำาภาพ	หรือภาพเคล่ือนไหว	เก่ียวกับการแพร่แบบฟาซิลิเทต	และการลำาเลียง
	 แบบแอกทีฟทรานสปอร์ตมาให้นักเรียนศึกษา	

การแพร่แบบฟาซิลิเทต

การลำาเลียงแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

	 แล้วใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้
	 -	 การลำาเลียงสารในภาพทั้งสองนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
				 -		 การแพร่แบบฟาซิลิ เทตมีความเหมือนและต่ างจากการ
	 	 แพร่แบบธรรมดาอย่างไร
	 -	 พลงังานทีเ่ซลลใ์ชใ้นการลำาเลยีงสารมาจากไหนจากนัน้สรปุเกีย่วกบั
	 	 การแพร่แบบฟาซลิเิทต	และการลำาเลยีงแบบแอกทฟีทรานสปอรต์
6.	 ใช้คำาถามถามนักเรียนเพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่เร่ืองการลำาเลียงสารโมเลกุลใหญ่ว่า
		 ถา้เซลลล์ำาเลยีงสารทีม่โีมเลกุลใหญเ่ขา้และออกจากเซลล	์เซลล์จะลำาเลียง

โดยวิธีใดได้บ้าง	
7.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวิธีการลำาเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าและ

ออกจากเซลล	์แลว้ใหน้กัเรยีนอธบิายเกีย่วกบัการลำาเลยีงสารโมเลกลุใหญ่
เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส	และการลำาเลียงสารโมเลกุลใหญ่

	 ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส
8.	 ให้นักเรียนเปรียบเทียบหรือเขียนผังมโนทัศน์การลำาเลียงสารผ่านเซลล์

โดยการแพร่แบบธรรมดา	ออสโมซสิ	การแพรแ่บบฟาซลิเิทต	การลำาเลียง
แบบแอกทีฟทรานสปอร์ต	การลำาเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าและออกจาก
เซลล์แบบเอนโดไซโทซิส	และเอกโซไซโทซิส	

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 การควบคมุดลุยภาพของน้ำาและสารในเลอืด
โดยการทำางานของไต

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความรอบคอบ
2.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยนำาภาพไตทีผ่า่ตามยาวมาทบทวนเก่ียวกบัโครงสรา้ง
ภายนอกและโครงสร้างภายในของไต	เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับหน้าที่ของไต
และหน่วยไตที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย	

2.	 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟหรือทำากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา
ดุลยภาพของน้ำาในร่างกาย	ดังนี้

	 	 	 	ให้นักเรียนขับถ่ายปัสสาวะก่อน	แล้วจึงดื่มน้ำา	600	มิลลิลิตร	และเก็บ
ปัสสาวะทุก	30	นาที	จำานวน	7	ครั้ง	นำาผลมาเขียนกราฟ		หรือนำากราฟ
แสดงปริมาณปัสสาวะในทุก	30	นาที	แล้วอภิปรายร่วมกันในประเด็น				
ต่อไปนี้

				 1)	 จากกราฟ	การขับถ่ายปัสสาวะเวลาใดที่มีปริมาณปัสสาวะมากท่ีสุด
	 	 และน้อยที่สุด
					2)		 ปริมาตรรวมของปัสสาวะเท่ากับปริมาตรของน้ำาที่ดื่มเข้าไปหรือไม่
		 	 อย่างไร
				 3)		 ให้นักเรียนสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟหรือจากการทำา
	 	 กิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไร

กราฟแสดงปริมาณปัสสาวะในทุก	30	นาที

ด้านความรู้

1.	 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดุลยภาพของน้ำาและ		
สารในเลอืดโดยการทำางานของไต	จากการวิเคราะห์
ข้อมูลหรือจากการทำากิจกรรมและการตอบคำาถาม

2.	 ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเร่ืองการทำางานของไต
โดยการกรอง		การดูดกลับ	และการหล่ัง	จากการ
ตอบคำาถาม	การทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ			

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล	

และการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการศึกษาภาพ
	 ท่ีกำาหนดให้	การตอบคำาถาม	หรือจากการทำากิจกรรม	
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จากการ
	 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของไตและหน่วยไต							

ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย	การอธิบายและ
นำาเสนอข้อมูล

3.	 การคดิอยา่งมีวจิารณญาณและการแกป้ญัหาในการ
วิเคราะห์และใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล	 จากการ
วเิคราะหข์อ้มลู	จากกราฟ	หรอืการทำากจิกรรมกลุม่

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความรอบคอบ	จากการวิเคราะห์ข้อมูล	จากกราฟ	

หรือการทำากิจกรรม	การอธิบาย	และนำาเสนอขอ้มูล
2.	 ความเชือ่ม่ันตอ่หลักฐานเชงิประจักษ์จากการสบืค้น

ข้อมูล	การตอบคำาถาม	และการอธิบาย

ตัวชี้วัด
2.	 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำาและสารในเลือดโดยการทำางานของไต
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

3.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล	และนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของไต
และหน่วยไตที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย

4.	 ครใูหค้วามรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งการขบัถา่ยของไต	จากการกรอง		การดดูกลบั	
และการหลั่ง	โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้	

				 -	 เพราะเหตุใดในการตรวจสุขภาพจึงสามารถตรวจสารบางอย่างได้ทั้ง
	 	 ในปัสสาวะและในเลือด	
				 -	 เพราะเหตุใดจึงสามารถตรวจความผิดปกติบางประการของไตได้
	 	 จากการตรวจปัสสาวะ	
5.	 เชื่อมโยงผลการทำากิจกรรมในข้อ	2	กับกลไกในการควบคุมปริมาณน้ำา			

ในเลือด	โดยใช้แผนผังแสดงการทำางานระหว่างสมองส่วนไฮโพทาลามัส	
ต่อมใต้สมองส่วนหลัง	และไต	ประกอบการอธิบายดังนี้	

		 จากนั้นใช้คำาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน	ดังนี้	
	 -	 กรณีที่ร่างกายขาดน้ำา	ร่างกายจะมีกลไกอย่างไรเพื่อให้ปริมาณน้ำา
	 	 ในเลือดสมดุล

ปรมิาณน้ำาในเลอืดสมดุล

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 
ด้านความรู้

				การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด
โดยการทำางานของไตและปอด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความรอบคอบ

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เก่ียวกับหน้าท่ีของหน่วยไตในการกรอง
		 การดดูกลบั	และการหลัง่	กับการทำางานของไตทีต่อ้งอาศัยระบบอืน่ๆ	ของ

รา่งกาย	เพือ่เชือ่มโยงเขา้สู่เรือ่งการควบคมุดลุยภาพของกรด-เบส	โดยใช้
ตัวอย่างคำาถามดังนี้

				 -	 การทำางานของไตมคีวามสมัพนัธเ์ก่ียวเนือ่งกบัระบบใดในรา่งกายบ้าง
				 -	 สารจำาพวกไอออนมีการกำาจัดผ่านไตโดยขั้นตอนใด
2.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอเก่ียวกับการควบคุมปริมาณของ	H+

		 ที่ได้จากเมแทบอลิซึมโดยการทำางานของไตและปอด	 จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกและสรุปได้ว่า

	 1)	 หน่วยไตหลั่ง	H+	 แอมโมเนียมไอออน	 (NH4+)	 และ	 ไฮโดรเจน
	 	 คาร์บอเนตไอออน	(HCO3

-)	ที่ได้จากเลือดออกสู่ท่อหน่วยไตและ
	 	 ขับออกไปพรอ้มกบัปสัสาวะ		จงึรกัษาดลุยภาพของกรด-เบสในเลอืดได	้
					2)		 ปอดขับ	CO2	ท่ีได้จากเมแทบอลิซึมออกจากเลือดโดยการแลกเปล่ียน
	 	 แก๊สและขับ	CO2	ออกนอกร่างกาย	ทำาให้การรวมของ	CO2	กับน้ำา
	 	 ที่จะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก	 (H2CO3)	 ซึ่งจะแตกตัวได้	 H

+	 ลดลง
		 	 ดังนั้นจึงช่วยรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดได้

ด้านความรู้

	 	 	 	ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบส
ของเลือดโดยการทำางานของไตและปอด	จากการ
สืบค้นข้อมูล	การอธิบาย	 	การทำาแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเห็นจากขอ้มลู		จากการ

สืบค้นข้อมูลและการอธิบายเกี่ยวกับการควบคุม
ดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำางาน			
ของไตและปอด

2.	 การส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	การคิดอย่าง
	 มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จากการสืบค้นข้อมูล
		 การตอบคำาถาม	และการนำาเสนอข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
					การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	จากการสืบค้น
	 ข้อมูล	การอธิบาย	การตอบคำาถาม	และสรุปข้อมูล

ตัวชี้วัด
3.	 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำางานของไตและปอด
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 
ด้านความรู้

	 การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน
ร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด	ผิวหนัง	
และกล้ามเนื้อโครงร่าง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความรอบคอบ
3.	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้
				 -		 ในวันที่อากาศร้อนมาก	หรือหนาวมาก	ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร	และนักเรียนมีวิธีการคลายร้อนให้แก่ร่างกาย	หรือทำาให้ร่างกาย
อบอุ่น	อย่างไรบ้าง	เพื่อเชื่อมโยงว่า	เมื่ออากาศร้อนหรือหนาวมนุษย์มี

	 วิธีช่วยให้อยู่รอดในสภาพอากาศดังกล่าวได้	ในขณะเดียวกันภายในร่างกาย
	 มีกลไกในการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิเช่นกัน
2.	 ใหน้กัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบคมุดลุยภาพของอณุหภมูภิายใน

ร่างกาย	แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายว่าในการรักษา
อุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นั้นเกี่ยวข้องกับการทำางานของระบบใดบ้าง	
และมีวิธีการอย่างไรโดยศึกษาจากแผนผัง	ดังนี้

ด้านความรู้

					ความรู้เก่ียวกับเร่ืองการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิ
	 ภายในร่างกายจากการตอบคำาถาม	การอภิปราย	

การอธิบายการทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการ

สืบค้นข้อมูล	และการศึกษาแผนผังเกี่ยวกับกลไก
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จากการสืบค้น

	 ข้อมูล	และการนำาเสนอข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	 จากการ

อธิบาย	การตอบคำาถามและสรุปข้อมูล
2.		 ความใจกว้าง	จากการอภิปราย

ตัวชี้วัด
4.	 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด		ผิวหนัง	และกล้ามเนื้อโครงร่าง

	 แล้วใช้คำาถามดังนี้
	 -	 ถ้าในกรณีที่อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า	37o	C	ร่างกายจะมีกลไก					
	 	 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิอย่างไร
				 -		 เพราะเหตุใดเมื่อผู้ป่วยมีไข้ขึ้นสูง	แพทย์มักจะแนะนำาให้เช็ดตัว
	 	 ผู้ป่วยด้วยน้ำาที่อุณหภูมิห้อง
				 -	 ในกรณีที่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงมาก	จนร่างกายไม่สามารถปรับ	

	 เข้าสู่สมดุลได้	จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 
ด้านความรู้

	 กลไกการต่อตา้นหรอืทำาลายสิง่แปลกปลอม
แบบไมจ่ำาเพาะและแบบจำาเพาะของร่างกาย

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต	
2.	 การจำาแนกประเภท
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
4.	 การสร้างแบบจำาลอง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความรอบคอบ

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการต่อต้านหรือทำาลายส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้าสู่
ร่างกาย	โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้

			 -	 กรณีท่ีนักเรียนถูกยุงกัด	แมลงกัดต่อย	หรือมีดบาด	บริเวณผิวหนังท่ีถูกกัด
	 	 หรือมีดบาดน้ันมีลักษณะเป็นอย่างไร	และเม่ือเวลาผ่านไปจะเกิดการ
	 	 เปลี่ยนแปลงอย่างไร
				 -	 บางครั้งเรามักจะเกิดอาการจามโดยไม่ทราบสาเหตุ	เพราะเหตุใด
2.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการอภิปรายว่าร่างกายมีผิวหนังและเย่ือบุ
	 อวัยวะภายในที่ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่เนื้อเยื่อใน

ร่างกาย	
3.	 ครูนำาภาพแผลอักเสบหรือเป็นหนองมาให้นักเรียนดู	และถามนักเรียนว่า
				 -	 แผลอักเสบเกิดจากสาเหตุใด	การเกิดสิวและการเป็นหนองจนทำาให้
	 	 เกิดการอักเสบของแผลเป็นการทำางานของระบบใดของร่างกาย	
4.		 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย							

และกลไกการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน	จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
	 อภิปรายเก่ียวกับกลไกการต่อต้านหรือทำาลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จำาเพาะ
					และแบบจำาเพาะ
5.	 ครูนำาภาพเซลลเ์มด็เลอืดขาว	3	ชนดิมาใหน้กัเรียนศกึษาและสงัเกตขนาด	

รูปร่าง	ลักษณะและโครงสร้างภายในของเซลล์ทั้ง	3	ชนิด	ดังนี้

ชนิดที่		1

ด้านความรู้

	 	 	 	ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลไกการต่อต้านหรือทำาลาย					
สิง่แปลกปลอมแบบไมจ่ำาเพาะและแบบจำาเพาะของ
ร่างกายจากการเขียนแผนผังสรุป	การตอบคำาถาม	
การอธิบาย	การทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การจำาแนกประเภท		และการลงความเห็น
	 จากข้อมูล	จากการอธิบายและอภิปรายร่วมกัน
2.	 การสร้างแบบจำาลองจากการเขียนแผนผังสรุปเก่ียวกับ
	 กลไกการต่อต้านหรือทำาลายสิ่งแปลกปลอมแบบ			

ไม่จำาเพาะและแบบจำาเพาะของร่างกาย
3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	การคิด

อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จากการสืบค้น
	 ข้อมูล	การอธิบายและการนำาเสนอข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

	 การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	จากการอธิบาย
	 และการอภิปราย

ตัวชี้วัด
5.	 อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำาเพาะและแบบจำาเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

	 แล้วใช้คำาถามดังนี้
			 -	 ภาพเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้ง	3	ชนิด	เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
6.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม	และนำาเสนอเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดขาว

แตล่ะชนดิวา่มหีนา้ทีป่อ้งกนัและกำาจดัสิง่แปลกปลอมไดอ้ยา่งไร	เพือ่สรุป
	 ให้ได้ว่า	 กลไกในการต่อต้านหรือทำาลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำาเพาะ

เป็นการทำางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์	 ชนิดบี	 และชนิดที									
ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน	ทำาให้เซลล์ท้ังสอง
สามารถตอบสนองแบบจำาเพาะ

7.	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ชนิดและหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว	

8.	 ครูเชื่อมโยงความรู้เก่ียวกับการลำาเลียงสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์โดยวิธี
เอนโดไซโทซิส	โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้

				 -	 การกำาจัดเชื้อโรคแบบฟาโกไซโทซิสเป็นการลำาเลียงสารแบบใด		
9.		นักเรียนเขียนแผนผังสรุปเกี่ยวกับกลไกการต่อต้านหรือทำาลาย
	 สิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำาเพาะและแบบจำาเพาะ

ชนิดที่		3

ชนิดที่		2

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 
ด้านความรู้

1.	 โรคหรืออาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน

2.	 ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ท่ีมีสาเหตุมา							
จากการติดเชื้อ	HIV

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.		 การสังเกต
2.		 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.		 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา
3.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความรอบคอบ
3.	 ความใจกว้าง
4.	 การยอมรับความเห็นต่าง

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรียนเก่ียวกบัโรคหรอือาการทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองระบบ
ภูมิคุ้มกัน	โดยการยกตัวอย่างอาการของโรคบางชนิด		ดังนี้

				 “นายทอง	มักมีการอักเสบของอวัยวะต่าง	ๆ 	 มีผื่นแดงที่แก้มคล้ายผื่น						
แพแ้ดด	จ้ำาเลือด	โดยไม่ทราบสาเหต	ุมักไม่เจบ็	บางครัง้มีการปวดบวมแดง

	 ที่แขน	หรือขาด้วย”
				 -	 จากลักษณะอาการดังกล่าวนี้	นักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
	 	 มาอธิบายได้อย่างไรบ้าง
2.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกิดจาก

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน	พร้อมท้ังอธิบาย	และยกตัวอย่างประกอบ
3.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล	 และนำาเสนอเกี่ยวกับโรคเอดส์	 ความหมาย								

ของโรค	ลกัษณะอาการของโรค	และสาเหตกุารเกดิโรคโดยเชือ้ไวรสัชนดิ	
HIV	รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วย

4.	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับโรคหรืออาการที่เกิดจากความ		
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน	 โดยเฉพาะสาเหตุการเกิดโรคเอดส์	 และ
แนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

ด้านความรู้

1.	 ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองโรคหรืออาการท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันจากการสืบค้นข้อมูล	
ตอบคำาถาม	และแบบทดสอบ

2.	 ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองโรคเอดส	์สาเหตขุองการเกดิโรค
		 และแนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วย	จากการ
	 นำาเสนอข้อมูล	และการทำาแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอธิบาย
	 และการอภิปราย		
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	การคิด

อย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา	จากการสืบค้น
ข้อมูล	การอภิปรายและการนำาเสนอข้อมูล

3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการทำากิจกรรมกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	 จากการ

อภิปรายและสรุปข้อมูล
2.		ความใจกวา้ง	และการยอมรบัความเหน็ตา่ง	จากการ
				ตอบคำาถาม	การอภิปรายและการทำากิจกรรมกลุ่ม

ตัวชี้วัด
6.	 สืบค้นข้อมูล	อธิบาย	และยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
7.	 อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ	HIV
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 ชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต	
2.	 การวัด
3.	 การจำาแนกประเภท
4.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
5.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น
2.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์
3.	 การใช้วิจารณญาณ
4.	 ความรอบคอบ
5.	 ความใจกว้าง
6.	 การยอมรับความเห็นต่าง
7.	 ความซื่อสัตย์
8.	 ความมุ่งมั่นอดทน
9.	 วัตถุวิสัย

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีนเกีย่วกับความสำาคญัของพชืในการเปน็แหล่งสร้างอาหาร
ที่สำาคัญและเป็นแหล่งกำาเนิดของปัจจัยส่ีเพื่อการดำารงชีวิตของมนุษย์			
โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้

			 -	 ปจัจยัสีใ่นการดำารงชวิีตของมนษุยไ์ดแ้ก่อะไรบา้ง	และมาจากแหลง่ใด
2.	 ครูนำาตัวอย่างพืช	 หรือมอบหมายให้นักเรียนนำาผลผลิตของพืช	 เช่น				

เมล็ดขา้ว	เมล็ดถัว่ลสิง	เมล็ดทานตะวนั	ผลปาลม์	เผอืก	มนัเทศ	ฯลฯ	ท่ีให้
	 สารอาหารประเภทที่ให้พลังงาน	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	และไขมัน	

มาคนละ	1	อย่าง	แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังน้ี
				 -	 พืชเหล่านี้ให้สารอาหารประเภทใดได้บ้าง	
				 -	 พืชเหล่านี้สร้างสารอาหารโดยวิธีการใด
3.	 ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่ทำากจิกรรมเกีย่วกบัการทดสอบสารอาหารประเภทที่

ให้พลังงานที่พืชสังเคราะห์ได้		โดยเลือกชนิดของพืชหรือผลผลิตของพืช
ที่ไม่ซ้ำากัน	แล้วทดสอบสารอาหาร	ดังนี้	คาร์โบไฮเดรต	(แป้ง	และน้ำาตาล)		
โปรตีน		และไขมัน	(หรือน้ำามัน)	

4.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการทำากิจกรรม	
5.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดสอบสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ขึ้น

ด้านความรู้

				ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการทดสอบสารอาหารประเภท
ที่ให้พลังงานและบอกชนิดของสารอาหารที่พืช
สังเคราะห์ได้จากการอภิปราย	 การสืบค้นข้อมูล		
ทำากจิกรรมกลุม่	การตอบคำาถาม	การทำาแบบฝกึหดั
และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	การวัด	การจำาแนกประเภท	การลงความ

เห็นจากข้อมูล	 การตีความหมายข้อมูลและลง
	 ข้อสรุป	จากการทำากิจกรรม	การอธิบาย	และการ

ตอบคำาถาม
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

สืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอข้อมูล
3.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา						

จากการทดสอบสารอาหาร	 วิเคราะห์และสรุปได้
อย่างมีเหตุผล	และนำาเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง

4.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการทำากิจกรรมกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรูอ้ยากเหน็	และความเชือ่มัน่ตอ่หลกัฐาน

เชิงประจักษ์	จากการสืบค้นข้อมูล	การตอบคำาถาม	
การอภิปราย	และการทำากิจกรรม

ตัวชี้วัด
8.	 ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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2.	 การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	 จากการ
อภิปรายและสรุปข้อมูล

3.	 ความใจกวา้ง	และการยอมรบัความเหน็ตา่ง	จากการ
ตอบคำาถาม	การอภิปรายและการทำากิจกรรมกลุ่ม

4.	 ความซื่อสัตย์	 ความมุ่งมั่นอดทน	 และวัตถุวิสัย					
จากการทำากิจกรรม
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 การใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ 		ท่ีพืชบางชนิด
	 สร้างขึ้น

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การวัด
3.	 การจำาแนกประเภท
4.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
5.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น
2.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์
3.	 การใช้วิจารณญาณ
4.	 ความรอบคอบ
5.	 ความใจกว้าง
6.	 การยอมรับความเห็นต่าง
7.	 ความซื่อสัตย์
8.	 ความมุ่งมั่นอดทน

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง	ๆ 		ท่ีพืชบางชนิด
สร้างขึ้น	โดยนำาผลผลิตของพืชประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	ตะไคร้หอม	มะกรูด		
พริก	ขมิ้น	กะเพรา	โหระพา	มาให้นักเรียนสังเกต		แล้วใช้คำาถามเพื่อให้
นักเรียนร่วมกันอภิปราย	ดังนี้

				 -	 ผลผลติของพชืเหลา่นี	้	นา่จะประกอบดว้ยสารอาหารประเภทใดบา้ง
			 	 และนอกจากนี้ยังพบสารอื่น	ๆ 	ที่พืชผลิตขึ้นอีกหรือไม่		สังเกตได้จาก
	 	 อะไร
2.		ให้นักเรียนทำากิจกรรมกลุ่ม		ดังนี้
		 2.1	เลือกศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารที่พืชสร้างในลักษณะ
			 	 ต่าง	ๆ	กลุ่มละ	1	อย่างไม่ซ้ำากัน	ดังนี้
					 	 1)	 ใช้เป็นยาหรือสมุนไพรในการรักษาโรค	
					 	 2)		 ใช้ในการไล่แมลง	กำาจัดศัตรูพืชและสัตว์	
					 	 3)		 ใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์			
					 	 4)		 ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
	 2.2	ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล	และศึกษาเกี่ยวกับชนิดของพืชที่นำามาใช้
	 	 ประโยชน์ในหัวข้อที่นักเรียนเลือกในข้อ	2.1	สารในพืชที่นำามาใช้
	 	 ประโยชน์	และสรรพคุณหรือสมบัติของสารน้ัน	ๆ 	ประเภทของผลิตภัณฑ์
	 	 ที่ใช้ประโยชน์จากสารของพืชนั้น	ๆ
			 2.3	นำาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ	จากนั้น
	 	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสาร
	 	 ต่างๆ	ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น	เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสารจากพืชท่ีนำามา
	 	 ใช้ประโยชน์นอกจากสารที่ให้พลังงานแล้วยังมีสารอื่น	ๆ 	 เรียกว่า
		 	 สารทุติยภูมิ	(secondary	metabolize)

ด้านความรู้

					ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ		
ท่ีพืชบางชนิดสร้างข้ึน		จากการทำากิจกรรม		การตอบ

	 คำาถาม	การทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	การวัด	การจำาแนกประเภท	การลงความ

เห็นจากข้อมูล	 การตีความหมายข้อมูลและลง						
	 ข้อสรุป	จากการทำากิจกรรม	การอธิบาย	และการ

ตอบคำาถาม
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

สืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอข้อมูล
3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาใน	
	 การศึกษาเก่ียวกับการนำาสารท่ีพืชสร้างไปใช้ประโยชน์
	 ในลักษณะต่าง	ๆ
4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำาจาก

การทำากิจกรรมกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรูอ้ยากเหน็	และความเชือ่มัน่ตอ่หลกัฐาน

เชิงประจักษ์	จากการสืบค้นข้อมูล	การตอบคำาถาม	
การอภิปราย	และการทำากิจกรรม

2.	 การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	 จากการ
อภิปรายและสรุปข้อมูล

ตัวชี้วัด
9.	 สืบค้นข้อมูล	อภิปราย	และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง	ๆ 		ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.	 ความใจกวา้ง	และการยอมรบัความเหน็ตา่ง	จากการ
ตอบคำาถาม	การอภิปรายและการทำากิจกรรมกลุ่ม

4.	 ความซื่อสัตย์	 และความมุ่งมั่นอดทน	จากการทำา
กิจกรรม
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต		
ของพืช

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การวัด
3.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
4.	 การจัดกระทำาข้อมูลและส่ือความหมายข้อมูล
5.	 การตั้งสมมติฐาน
6.	 การกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
7.	 การกำาหนดและควบคุมตัวแปร
8.	 การทดลอง
9.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น
2.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์
3.	 การใช้วิจารณญาณ
4.	 ความรอบคอบ

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
		 โดยเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับการปลูกพืช	จากตัวอย่าง

คำาถามดังนี้	
				 -	 เพราะเหตุใดพืชบางชนิดต้องปลูกในท่ีมีแสงสว่างรำาไร		หรือบางชนิด
	 	 ต้องปลูกกลางแจ้งที่มีแดดจัด
				 -	 ถ้าต้องการเพาะถ่ัวงอกให้มีลักษณะผอม	ยาวประมาณ	5-8	เซนติเมตร
		 	 และไม่มีสีเขียว	นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร
2.	 ใหน้กัเรียนสบืคน้ขอ้มลู	เกีย่วกบัปจัจยัภายนอกทีม่ผีลตอ่การเจริญเตบิโต

ของพชื	จากนัน้ใหท้ำากจิกรรมกลุม่		โดยเลอืกศกึษาปจัจยัภายนอกทีม่ผีล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช	กลุ่มละ	1	ปัจจัยที่ไม่ซ้ำากัน		โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้

						2.1		ระบุปัญหา
						2.2		ตั้งสมมติฐาน
						2.3		ออกแบบการทดลอง
						2.4		ทดลอง
						2.5		สรุปผลการทดลอง	และรายงานผลการทดลอง
	 จากการอภิปรายร่วมกันครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า	การเจริญเติบโต

ของพืชเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง	ๆ 	เช่น	แสง	น้ำา	ธาตุอาหาร	ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก

ด้านความรู้

	 ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช	จากการทดลอง	การตอบคำาถาม

		 การทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง	ๆ	จากการ

ออกแบบการทดลอง	การทำากิจกรรมกลุ่ม	และการ
ตอบคำาถาม

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ
สืบค้นข้อมูล

3.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา						
จากการอภิปราย

4.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการทำากิจกรรมกลุ่มและนำาเสนอข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรูอ้ยากเหน็	และความเชือ่มัน่ตอ่หลกัฐาน

เชิงประจักษ์	จากการสืบค้นข้อมูล	การตอบคำาถาม	
การอภิปราย	และการทำากิจกรรม

2.	 การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ	 จากการ
อภิปรายและสรุปข้อมูล

3.	 ความใจกวา้ง	และการยอมรบัความเหน็ตา่ง	จากการ
ตอบคำาถาม	การอภิปรายและการทำากิจกรรมกลุ่ม

ตัวชี้วัด
10.	 ออกแบบการทดลอง	ทดลอง	และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.	 ความใจกว้าง
6.	 การยอมรับความเห็นต่าง
7.	 ความซื่อสัตย์
8.	 ความมุ่งมั่นอดทน
9.	 วัตถุวิสัย

4.	 ความซื่อสัตย์	 ความมุ่งมั่นอดทน	 และวัตถุวิสัย					
จากการทำากิจกรรม
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

				สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์
สงัเคราะหข์ึน้เพ่ือนำามาประยุกตใ์ช้ทางดา้น
การเกษตร

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต	
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
3.	 การจำาแนกประเภท
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีม	และภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็น

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพ	วีดิทัศน์	หรือคำาถามเพ่ือเช่ือมโยงความรู้ในเร่ือง
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	ดังน้ี

				 -	 เพราะเหตุใดเกษตรกรมักนิยมตัดแต่งก่ิงต้นไม้หลังจากท่ีมีการเก็บเก่ียว
	 	 ผลผลิตไปแล้ว	
				 -	 ถ้านักเรียนปลูกพืชและต้องการเพิ่มผลผลิตให้ได้จำานวนมากและ
	 	 ได้ผลผลิตรวดเร็ว	นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร
				 -	 เพราะเหตุใดเกษตรกรมักนำาก่ิงปักชำาไปจุ่มสารเร่งราก	ก่อนนำาไปปักชำา
2.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล	อธิบาย	และสรุปเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช	และสาร

สังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช
3.	 ให้นักเรียนสำารวจร้านจำาหน่ายสารเคมีทางการเกษตรเกี่ยวกับข้อมูล						

ชื่อสามัญของสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืชโดยนำาผลการ
สำารวจมาจดักลุม่สารสังเคราะห์ทีมี่สมบตัคิลา้ยฮอร์โมนพชื	วา่มชีือ่สามญั
อะไรบ้าง	มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร	และนำาเสนอข้อมูล

4.	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสารสังเคราะห์ที่มี
สมบัติคล้ายฮอร์โมนพืชที่สำารวจมา

ด้านความรู้

					ความรู้เก่ียวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ทีม่นษุยส์งัเคราะหข์ึน้เพือ่นำามาประยกุตใ์ชท้างดา้น
การเกษตร	จากการสืบค้นข้อมูล	การอภิปราย	การทำา

	 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	 การลงความเห็นจากข้อมูล	 และการ

จำาแนกประเภท	 จากการสืบค้นข้อมูล	 การตอบ
คำาถามและการอธิบาย

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อจากการ
สืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอข้อมูล

3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการทำากิจกรรมกลุ่มและการนำาเสนอข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรูอ้ยากเห็น	จากการทำากจิกรรมกลุม่และ

การอภิปราย

ตัวชี้วัด
11.	 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น	และยกตัวอย่างการนำามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 การตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าในรูปแบบ
ต่าง	ๆ 	ที่มีผลต่อการดำารงชีวิต

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การจำาแนกประเภท
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็น

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช	โดยใช้ตัวอย่าง
คำาถามดังนี้

				 -	 พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เช่นเดียวกันกับสัตว์หรือไม่	อย่างไร		
				 -	 เมื่อสัมผัสใบของต้นไมยราบ	จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	เพราะ	

	 เหตุใด
				 -		 ใบของต้นจามจุรีในเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกัน
	 	 หรือไม่อย่างไร	
				 -		 ดอกไม้ชนิดใดบ้างบานในเวลากลางคืน	
2.	 ให้นกัเรยีนสืบค้นข้อมูล	อธบิาย	และนำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับการตอบสนอง

ของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อการดำารงชีวิต	พร้อมทั้งยก
ตัวอย่างประกอบ

3.		 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ที่มีผลต่อการดำารงชีวิต		

ด้านความรู้

	 	 	 	ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าใน
รูปแบบต่าง	ๆ 	ที่มีผลต่อการดำารงชีวิต		จากการยก
ตัวอย่างประกอบ	การตอบคำาถาม	การอธิบาย	การทำา

	 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	การจำาแนกประเภท	และการลงความเหน็

จากขอ้มลู	จากการสืบคน้ขอ้มลู	การตอบคำาถามและ
การอธิบาย

2.	 การสือ่สารสารสนเทศและการรูเ้ทา่ทนัสือ่		จากการ
สืบค้นข้อมูล	และการอภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
					ความอยากรู้อยากเหน็	จากการทำากจิกรรมกลุม่และ

การอภิปราย

ตัวชี้วัด
12.	 สังเกต	และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ	ที่มีผลต่อการดำารงชีวิต
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านความรู้

	 ความสัมพันธ์ระหว่างยีน	การสังเคราะห์โปรตีน
		 และลักษณะทางพันธุกรรม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
				การสังเกต	
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความอยากรู้อยากเห็น
3.	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
	 เช่น	ลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

ของโรค	sickle	cell	anemia	เปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ปกติ	
เพื่อทบทวนว่าลักษณะที่แตกต่างกันนี้เกิดจากแอลลีลที่ต่างกันของ
ยีนหนึ่ง	และถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรม	แล้วจึงเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง
โครงสร้างโครโมโซม	 ยีน	 สาย	DNA	ลำาดับนิวคลีโอไทด์	 จากนั้นใช้
ตัวอย่างคำาถามดังนี้

			 -	 DNA	ประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง
				 -	 DNA	เป็นโครงสร้างที่เป็นพอลินิวคลีโอไทด์สายเดี่ยวหรือสายคู่
				 -	 แต่ละสายของ	DNA	เชื่อมต่อกันที่ตำาแหน่งใด	จึงได้เป็น	DNA
		 	 สายคู่	และการเชื่อมต่อกันนี้มีความจำาเพาะอย่างไร	ครูอธิบาย
	 	 เพิ่มเติมว่า	 การเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์ของ	 DNA	 สาย
	 	 เดียวกัน	และการเช่ือมกันของ	DNA	แต่ละสายจะเช่ือมกันด้วยพันธะ
	 	 เคมี	และ	DNA	สายคู่นี้จะบิดเป็นเกลียวเวียนขวา
2.	 ใหน้กัเรยีนสบืคน้ขอ้มลู	อธบิาย	และนำาเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างยีน	การสังเคราะห์โปรตีน	และลักษณะทางพันธุกรรม	จากนั้นครู
และนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปให้ได้ว่า	ยีนเป็นช่วงของสาย	DNA	
ท่ีมีลำาดับนิวคลีโอไทด์ท่ีกำาหนดลักษณะของโปรตีนท่ีสังเคราะห์ข้ึน	ซ่ึงลำาดับ

	 นิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ได้โปรตีนที่แตกต่างกัน	 ทำาให้เกิด
ลักษณะทางพันธุกรรมต่าง	ๆ 	พร้อมทั้งยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม
ประกอบ

ด้านความรู้

	 ความรู้เก่ียวกับ	 ความสัมพันธ์ระหว่างยีน	 การ
สังเคราะห์โปรตีน	 และลักษณะทางพันธุกรรม					
จากการอธบิาย	การทำาแบบฝกึหดัและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต		จากการตอบคำาถาม	การสงัเกตแผนภาพ	

และการอภิปราย
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

สืบค้นข้อมูล
3.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา						

จากการสืบค้นข้อมูล	และอธิบาย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
					การใชวิ้จารณญาณ	ความอยากรู้อยากเหน็และความ

ใจกว้าง	จากการตอบคำาถาม	การทำากิจกรรมกลุ่ม
และการอภิปราย

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต 

                       ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน	การสังเคราะห์โปรตีน	และลักษณะทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 หลักการถ่ายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมด้วยยีน
	 ที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต	
2.	 การจำาแนกประเภท
3.	 การใช้จำานวน
4.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
5.	 การพยากรณ์
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.		 ความอยากรู้อยากเห็น
2.		 การใช้วิจารณญาณ
3.		 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรยีนโดยให้นกัเรยีนศึกษาภาพแสดงโครโมโซมของมนุษยเ์พือ่
เชื่อมโยงให้ได้ว่า	โครโมโซมมี	2	กลุ่ม	ได้แก่	ออโตโซมและโครโมโซมเพศ

ภาพที่		1

ภาพที่		2

ด้านความรู้

					ความรู้ เกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูก
ควบคุมด้วยยีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิล
แอลลลีจากการตอบคำาถาม	การอธบิาย	การทำาแบบ
ฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การจำาแนกประเภท	การใช้จำานวน	การลง
	 ความเหน็จากขอ้มลู	และการพยากรณจ์ากการตอบ

คำาถาม	การอภปิราย	แผนภาพ	และการทำากิจกรรม
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

ตอบคำาถาม	การอภิปราย	การสืบค้นข้อมูล	และ
การนำาเสนอข้อมูล

3.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา							
จากการอภิปราย	และการทำากิจกรรม	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 และการใช้วิจารณญาณ				

จากการตอบคำาถาม	การอภิปราย	และการทำากิจกรรม
2.	 ความใจกว้าง	 จากการทำากิจกรรมกลุ่มและการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
2.	 สืบค้นข้อมูล	และอธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

	 จากนั้นใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้
				 -	 โครโมโซมในภาพที่	1	และภาพที่	2	เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
				 -		 การนำาโครโมโซมมาเรียงเข้าคู่กันมีหลักเกณฑ์อย่างไร
2.	ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
				 2.1	ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซม							
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

	 2.2	ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ				
				 2.3	ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล		
	 จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
	 1)		 ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดบ้างที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บน	
	 	 ออโตโซม	ลักษณะใดบ้างที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
		 	 และลักษณะใดบ้างที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่แบบมัลติเปิลแอลลีล
	 2)		 ลักษณะทางพันธุกรรมดังกล่าวควบคุมโดยแอลลีลเด่นหรือแอลลีล
	 	 ด้อย
	 3)		 ลักษณะทางพันธุกรรมใดของมนุษย์ที่มีโอกาสแสดงออกในเพศชาย
	 	 และเพศหญิงไม่เท่ากัน	
3.	 ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีใน

ครอบครัวหนึ่งและใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้
	 -	 ลักษณะตาบอดสีน่าจะถูกควบคุมโดยยีนบนออโตโซม	หรือยีนบน
	 	 โครโมโซมเพศและเป็นแอลลีลเด่นหรือแอลลีลด้อย	 เพราะเหตุใด
				 -	 ถ้าแต่ละครอบครัวในรุ่นที่	II	มีลูกคนต่อไปจะมีโอกาสได้ลูกสาวที่มี
	 	 ลักษณะตาบอดสีหรือไม่	เพราะเหตุใด
4.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการถ่ายทอดยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ

และแก้โจทย์พันธุศาสตร์	ตัวอย่างโจทย์พันธุศาสตร์				
				 -	 หญิงตาบอดสีแต่งงานกับชายตาปกติจะมีโอกาสให้กำาเนิดลูกที่มี
	 	 ลักษณะอย่างไร			
	 -		 หญิงที่เป็นพาหะของตาบอดสีแต่งงานกับชายตาบอดสีจะมีโอกาส
	 	 ให้กำาเนิดลูกชายตาบอดสีหรือไม่	เพราะเหตุใด
5.	 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดด้วยยีนแบบ

มัลติเปิลแอลลีล	โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้
				 -	 ถ้าพ่อมีเลือดหมู่	A	แม่เลือดหมู่	B	และมีลูกเลือด	หมู่	O	เหตุการณ์นี้	

	 จะเป็นไปได้หรือไม่	เพราะเหตุใด	

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

			 -	 ถ้าพ่อมีเลือดหมู่	AB	แม่เลือดหมู่	O	และมีลูกเลือดหมู่	O	เหตุการณ์
	 	 น้ีจะเป็นไปได้หรือไม่	เพราะเหตุใด	จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
	 	 และเขียนแผนภาพแสดงรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือด
	 	 จากทั้ง	2	กรณี
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   
ด้านความรู้

1.	 ผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงรหสัพนัธกุรรม
ใน	DNA	ต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต

2.	 การนำามิวเทชันไปใช้ประโยชน์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.		ความอยากรู้อยากเห็น
2.		การใช้วิจารณญาณ
3.		ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพหรือคำาถาม	 เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะ									
ที่เปล่ียนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม	 โดยใช้ตัวอย่าง
คำาถามดังนี้

				 -	 นักเรียนเคยเห็นสัตว์ที่มีลักษณะเป็นสัตว์เผือกบ้างหรือไม่	เป็นสัตว์
	 	 ชนิดใดบ้าง		ยกตัวอย่าง
				 -	 ลกัษณะของสตัวเ์ผอืกเป็นอยา่งไร	อธบิาย		มกีารดำารงชวีติเหมอืนหรอื
	 	 แตกต่างจากสัตว์ปกติอย่างไร
				 -	 ปริมาณการพบสัตว์เผือกน้ัน	ๆ 	มากหรือน้อย	เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน
	 	 จากคำาถามสามารถเชือ่มโยงไดว่้าลกัษณะเผอืกเป็นลกัษณะหนึง่ของ
	 	 การเกิดมวิเทชนัทีท่ำาใหสั้ตวมี์ลกัษณะท่ีแตกตา่งจากสตัว์ปกตท่ัิว	ๆ 	ไป
2.		 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมิวเทชันดังนี้
	 2.1	สาเหตุของการเกิดมิวเทชัน
					2.2	ลักษณะของการเกิดมิวเทชัน
					2.3	ผลของการเกิดมิวเทชัน
	 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุของการเกิด

มิวเทชัน	มิวเทชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำาดับนิวคลีโอไทด์	 หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือจำานวนโครโมโซม	ที่อาจส่งผลทำาให้ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจมีทั้งผลดีหรือผลเสีย

3.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำาหลักการของการเกิดมิวเทชันมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสายพันธ์ุใหม่	ๆ 	ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้ส่ิงมีชีวิต
ทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกตา่งจากเดิม	โดยการใชร้งัส	ีและสารเคมตีา่ง	ๆ 	พร้อมท้ัง

	 ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนั้น	ๆ 	และนำาเสนอข้อมูล
	 จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับการนำามิวเทชันมา
	 ใช้ประโยชน์

ด้านความรู้

1.	 ความรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรหัส
พันธุกรรมในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของ							
ส่ิงมีชีวิต	จากการอธิบาย	แผนภาพ	การทำาแบบฝึกหัด

	 และแบบทดสอบ
2.	 ความรู้เกี่ยวกับการนำามิวเทชันไปใช้ประโยชน์						

จากการนำาเสนอข้อมูล	การตอบคำาถาม	การอภิปราย
		 และการทำาแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเห็นจากขอ้มลู		จากการ

สืบค้นข้อมูล	การตอบคำาถาม	และการอภิปราย
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อจากการ

สืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอข้อมูล
3.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา							

จากการนำาเสนอขอ้มลู	การอธบิายและการอภปิราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
					ความอยากรู้อยากเห็น	 การใช้วิจารณญาณ	และ

ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์	จากการตอบ
คำาถาม	และการอภิปราย

ตัวชี้วัด
3.	 อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำาดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต
4.		 สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำามิวเทชันไปใช้ประโยชน์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
3.	 การพยากรณ์
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น
2.	 การใช้วิจารณญาณ
3.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์
4.	 ความรอบคอบ
5.	 ความซื่อสัตย์	
6.	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยอาจนำาภาพสิง่มีชวิีตดดัแปรพนัธกุรรมหรอืผลติภัณฑ์
อาหารท่ีมีการติดฉลากอาหารว่าใช้ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม	เพ่ือเช่ือมโยง

	 การนำาเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาใช้ประโยชน์	 โดยร่วมกันอภิปราย										
จากตัวอย่างคำาถามดังนี้

				 -	 นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหรือไม่	มีอะไรบ้าง
				 -	 ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีการติดฉลากอาหารว่าใช้ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
		 		 มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารทั่ว	ๆ 	ไปหรือไม่	อย่างไร		
				 -	 การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีวิธีการอย่างไร
2.	 ให้นักเรียนทำากิจกรรมกลุ่มเก่ียวกับการนำาความรู้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมา
	 ประยกุตใ์ชป้ระโยชน	์	โดยใหแ้ตล่ะกลุม่สบืคน้ขอ้มูลและนำาเสนอในหวัขอ้

ต่อไปนี้		กลุ่มละ	1	หัวข้อ
				 1)	 การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
				 2)	 การประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร
				 3)	 การประยุกต์ใช้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
				 4)	 การประยุกต์ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม
				 5)	 การประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
3.		 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ	ดังนี้
				 3.1	ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม		
				 3.2	ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาใช้	ในด้านต่างๆ
	 	 เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ	ชีวจริยธรรม	และผลกระทบ
	 	 ทางด้านสังคม	

ด้านความรู้

1. ความรู้เก่ียวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
		 ในด้านการแพทย์และเภสัชกรรม	ด้านการเกษตร	

และด้านนิติวิทยาศาสตร์	จากการตอบคำาถาม	และ
การอภิปราย	การทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

2.	 ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ	ชีวจริยธรรม
		 และผลกระทบตอ่มนุษยแ์ละสิง่แวดล้อมของการนำา

เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปใช้	 จากการตอบคำาถาม	
การอภิปราย	และการโต้วาทีในกิจกรรม

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	 การลงความเห็นจากข้อมูล	 และการ

พยากรณ์	จากการตอบคำาถาม	การอภิปราย	และ
การโต้วาทีในกิจกรรม	

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อจากการ
สืบค้นข้อมูล	

3.	 การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา				
ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการอธิบาย	อภิปราย	และการทำากิจกรรมกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 การใช้วิจารณญาณ	และ

ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์	จากการตอบ
คำาถาม	และการอภิปราย

2.	 ความรอบคอบ	 ความซื่อสัตย์	 และความใจกว้าง				
จากการทำากิจกรรมกลุม่	และการโตว้าทใีนกจิกรรม

ตัวชี้วัด
5.	 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

32



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  
ด้านความรู้

	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผล
	 มาจากวิวัฒนาการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.	 การสังเกต
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
3.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล	
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.		 ความอยากรู้อยากเห็น
2.		 การใช้วิจารณญาณ

1.		 นำาเข้าสู่บทเรยีนเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ		โดยอาจนำาภาพระบบ
นิเวศแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความหลากหลายของระบบนิเวศ	

ด้านความรู้

					ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่ง	
	 เป็นผลมาจากวิวัฒนาการ	 จากการสืบค้นข้อมูล	

อภิปราย	 นำาเสนอข้อมูล	 การทำาแบบฝึกหัดและ			
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต		การลงความเห็นจากข้อมูล	การจัดกระทำา
	 และสือ่ความหมายขอ้มลู	จากการศกึษาภาพ	การทำา

กิจกรรม	การอธิบายและอภิปราย
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

สืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็นและการใช้วิจารณญาณ		
	 จากการทำากิจกรรมและการอภิปราย

ตัวชี้วัด
6.	 สืบค้นข้อมูล	อธิบาย	และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ

ภาพที่		1

ภาพที่		2

	 จากนั้นใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้
	 -	 จากภาพของระบบนิเวศที่แตกต่างกันจะพบชนิดและจำานวนของ
	 	 สิ่งมีชีวิตแตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

33



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 จากน้ันให้นักเรียนระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศแบบใดแบบ
หนึ่งเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องความหลากหลายของสปีชีส์	

	 ครใูหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัความหลากหลายทางพนัธกุรรมของสิง่มีชวีติ	
โดยใช้ภาพเพื่ออธิบายว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์มีลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
แตกต่างกัน

2.	 นำาภาพหรือวีดิทัศน์เก่ียวกับ	ไดโนเสาร์	จระเข้	ไทรโลไบท์	และแมงดาทะเล
		 มาให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายร่วมกัน	โดยใช้ตัวอย่างคำาถามดังนี้

ไดโนเสาร์

จระเข้
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ไทรโลไบท์

แมงดาทะเล

				 -	 เพราะเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์	แต่จระเข้ยังไม่สูญพันธุ์	และ
	 	 ในทำานองเดยีวกนั	เพราะเหตใุดไทรโลไบทจ์งึสูญพนัธุ	์แตแ่มงดาทะเล
	 	 จึงยังไม่สูญพันธ์ุ	ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับมิวเทชันและการสืบพันธ์ุ
	 	 แบบอาศัยเพศ	ทำาให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันในสิ่งมีชีวิต	สิ่งมีชีวิต
	 	 ที่มีลักษณะเหมาะสมต่อการดำารงชีวิตในสภาพแวดล้อมจะสามารถ
	 	 อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนั้น	ๆ 	โดยผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ	
3.		 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
	 ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ	ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้
	 ข้อสรุปว่า	การคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการสำาคัญอย่างหนึ่ง
	 ที่ทำาให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	ซึ่งนำาไปสู่ความหลากหลายของ
	 สิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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วิทยาศาสตร์กายภาพ
: เคมี :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

1.	 ธาตุและสารประกอบ	
2.	 อะตอม	โมเลกุล	และไอออน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การจำาแนกประเภท
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำาถามเพื่อทบทวนความรู้เดิม	 เช่น	 ธาตุกับ
สารประกอบแตกต่างกันอย่างไร

2.	 ครูยกตัวอย่างสูตรเคมีที่เป็นองค์ประกอบของอากาศ	หรือสูตรเคมีของ
	 สารอื่นที่พบในชีวิตประจำาวัน	แต่ต้องเป็นธาตุและสารประกอบที่อยู่
	 ในรูปอะตอมหรือโมเลกุล
3.	 สุ่มนักเรียนเพื่อนำาเสนอแนวคิดของการแบ่งกลุ่มธาตุและสารประกอบ	

แล้วอภิปรายร่วมกัน	 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	 จากสูตรเคมีของสาร	สารที่
ประกอบดว้ยธาตเุพยีงชนดิเดยีวจดัเปน็ธาตุ	ถา้ประกอบดว้ยธาตมุากกวา่
หนึ่งชนิดจัดเป็นสารประกอบ	

4.	 นำาตวัอย่างสูตรเคมีในข้อ	2	ให้นกัเรยีนพจิารณาว่าสารใดเปน็อะตอมและ
สารใดเป็นโมเลกุล	เพื่อให้ได้ข้อสังเกตว่า	ธาตุมีทั้งที่อยู่ในรูปอะตอมและ
โมเลกุล	ส่วนสารประกอบอยู่ในรูปโมเลกุล

5.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบที่ประกอบด้วยไอออนต่างชนิดรวมตัวกัน
		 และไมอ่ยูใ่นรปูโมเลกลุ	เชน่	เกลอืแกงหรอืโซเดยีมคลอไรด	์ประกอบดว้ย

โซเดียมไอออน	(Na+)	กับคลอไรด์ไอออน	(Cl-)	รวมทั้งให้ข้อสังเกตการ
เขียนสูตรของไอออนว่า	จะเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ธาตุและจำานวนประจุ	

6.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 ธาตุ	 สารประกอบ	 อะตอม	 โมเลกุล	 และไอออน			
จากการทำากจิกรรม	การอภปิราย	การทำาแบบฝกึหดั	
และการทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การจำาแนกประเภท	จากการทำากิจกรรม
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

อภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย	

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ

 ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด

1.	 ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ	และอยู่ในรูปอะตอม	โมเลกุล	หรือไอออน	จากสูตรเคมี	



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 แบบจำาลองอะตอมของโบร์และแบบจำาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง	
2.	 การใช้วิจารณญาณ

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำาถามทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับอะตอม	เช่น	
อะตอมมีรูปร่างอย่างไรประกอบด้วยอนุภาคใดบ้าง	และอนุภาคภายใน
อะตอมอยู่กันอย่างไร

2.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับอะตอมว่า	อะตอมมีขนาดเล็ก	ไม่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่า	การศึกษาเกี่ยวกับอะตอมจึงใช้แบบจำาลองอะตอมเป็นตัวแทน	
เพื่อสื่อสารแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์	โดยแบบจำาลองอะตอมสามารถ
ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงได้ตามผลการทดลองที่ค้นพบใหม่

3.	 ให้นักเรียนวาดรูปอะตอม	พร้อมทั้งแสดงตำาแหน่งของโปรตอน	นิวตรอน	
อิเล็กตรอน	ทั้งนี้ครูอาจทบทวนเรื่องชนิดประจุของอนุภาคเหล่านี้ด้วย	

4.	 ตั้งคำาถามให้อภิปรายร่วมกันว่า	 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส
	 ในลักษณะใด	เพ่ือนำาไปสู่การให้ความรู้เก่ียวกับแบบจำาลองอะตอมของโบร์	
5.	 ใหน้กัเรียนทำากจิกรรมสงัเกตตำาแหนง่ของวตัถขุณะเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็ว	

เชน่	ใบพดัของพดัลมขณะหมุน	ปลายดนิสอหรอืปากกาขณะแกว่ง	ซึง่ควร
ไดข้้อสังเกตว่า	ขณะวัตถุเคลือ่นทีอ่ย่างรวดเรว็	จะไม่สามารถบอกตำาแหน่ง
ที่แน่นอนของวัตถุนั้น	ๆ 	 ได้คล้ายกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน	

	 ในอะตอม	
6.	 ให้ความรู้ว่าอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก	และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา	

ไม่สามารถระบุตำาแหน่งของอิเล็กตรอนท่ีแน่นอนได้	แบบจำาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอกจึงแสดงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในลักษณะกลุ่มหมอก	
โดยบริเวณที่เป็นกลุ่มหมอกทึบ	มีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณ
กลุ่มหมอกจาง

7.	 ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพแบบจำาลองอะตอมของโบร์กับแบบจำาลอง
อะตอมแบบกลุม่หมอก	แลว้รว่มกนัอภปิรายเพือ่เปรียบเทยีบความเหมอืน
และความแตกต่างของแบบจำาลองอะตอมทั้งสอง	เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	

	 แบบจำาลองอะตอมทั้งสองมีความเหมือนกันคือ	 อะตอมประกอบด้วย

ด้านความรู้

	 แบบจำาลองอะตอมแบบโบร์และแบบจำาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก	จากการอภิปราย	และการทำาแบบ
ทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา						

จากการเปรียบเทียบความเหมอืนและความแตกตา่ง
	 ของแบบจำาลองอะตอมของโบร์และแบบจำาลอง

อะตอมแบบกลุ่มหมอก	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกวา้งและการใชว้จิารณญาณ	จากการสงัเกต

พฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด
2.	 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำาลองอะตอมของโบร์กับแบบจำาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

38



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

โปรตอน	นวิตรอน	และอิเลก็ตรอน	โดยตำาแหนง่ของโปรตอนและนิวตรอน
เหมือนกนัคืออยู่ในนวิเคลยีส	ส่วนตำาแหนง่ของอิเลก็ตรอนในแบบจำาลอง
อะตอมท้ังสองแตกต่างกันคือ	แบบจำาลองอะตอมของโบร์แสดงการเคล่ือนท่ี

	 ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเป็นวง	แต่แบบจำาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
	 แสดงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะกลุ่มหมอก	
8.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 จำานวนโปรตอน	นิวตรอน	และอิเล็กตรอนของ
	 อะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การใช้จำานวน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความรอบคอบ

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดและประจุของอนุภาค		
ในอะตอม		

2.	 ตั้งคำาถามว่า	การที่อนุภาคต่าง	ๆ 	ภายในอะตอมมีประจุ	จะทำาให้อะตอม
ของธาตุจะมีประจุหรือไม่	อย่างไร

3.	 ใหน้กัเรียนวเิคราะหข์อ้มลูจำานวนโปรตอน	นวิตรอน	และอเิลก็ตรอนของ
อะตอมของธาตุบางชนิด	เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	อะตอมของธาตุเป็นกลาง
ทางไฟฟา้	เนือ่งจากมจีำานวนอิเลก็ตรอนซึง่มปีระจลุบ	กบัจำานวนโปรตอน
ที่มีประจุบวกเท่ากัน

4.	 ตั้งคำาถามว่า	ในกรณีที่อะตอมของธาตุมีจำานวนโปรตอนและอิเล็กตรอน
ไม่เท่ากัน	จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

5.	 ใหน้กัเรยีนเปรยีบเทยีบจำานวนโปรตอนและจำานวนอเิลก็ตรอนของอะตอม
ของธาตุกับไอออนของธาตุนั้น	 เช่น	อะตอมโซเดียม	 (Na)	กับโซเดียม
ไอออน	(Na+)		อะตอมคลอรีน	(Cl)	กับคลอไรด์ไอออน	(Cl-)		ซึ่งควรได้

	 ข้อสรปุว่า	Na	มีจำานวนอิเลก็ตรอนและโปรตอนเทา่กนั	แต	่Na+	มจีำานวน
อิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอนอยู่หนึ่ง	ทำานองเดียวกันกับ	Cl	มีจำานวน
อิเล็กตรอนและโปรตอนเท่ากัน	แต่	Cl-	 มีจำานวนอิเล็กตรอนมากกว่า
โปรตอนอยู่หนึ่ง

6.	 ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะตอมและไอออนของธาตุนั้น	เช่น	Mg				
	 กบั	Mg2+		S	กบั	S2-	และอภปิรายรว่มกนัเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุเกีย่วกบัจำานวน

โปรตอนและอิเล็กตรอนของไอออนบวกและไอออนลบ
7.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 จำานวนโปรตอน	นิวตรอน	และอิเล็กตรอนของอะตอม
	 และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว	 จากการทำา
	 แบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การใช้จำานวน	จากการทำาแบบฝึกหัด	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความรอบคอบ	จากการทำาแบบฝึกหัด	

ตัวชี้วัด
3.	 ระบุจำานวนโปรตอน	นิวตรอน	และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

1.	 สัญลักษณ์นิวเคลียร์
2.	 ไอโซโทป

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้จำานวน
2.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำาถามว่า	ถ้าอะตอมของธาตุชนิดหน่ึงมี	15	โปรตอน
		 นักเรียนจะสามารถระบุจำานวนอิเล็กตรอนและจำานวนนิวตรอนของธาตุน้ัน
	 ได้หรือไม่	อย่างไร	
2.	 เขียนตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ	 แล้วนำาเข้าสู่การอภิปราย			

เก่ียวกับองค์ประกอบของสัญลักษณ์นิวเคลียร์	และวิธีเขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์

3.	 ให้ความรู้เก่ียวกับความหมายของเลขอะตอม	เลขมวล	รวมท้ังให้ความรู้ว่า
		 สามารถระบุจำานวนอนุภาคในอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้
4.	 ให้นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเมื่อกำาหนดเลขอะตอม	

เลขมวล	หรือจำานวนโปรตอน	นิวตรอน	และอิเล็กตรอน	ในทางกลับกัน
	 อาจให้ระบุเลขอะตอม	 เลขมวล	หรือจำานวนโปรตอน	 นิวตรอน	และ

อิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำาหนดให้	
5.	 ยกตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุหลาย	ๆ 	ชนิด	โดยตัวอย่างอาจมี

ทัง้ธาตชุนดิเดยีวกันทีมี่เลขมวลไม่เท่ากัน	และธาตตุา่งชนดิกนัทีม่เีลขมวล
เท่ากัน

6.	 ใหน้กัเรียนวิเคราะหส์ญัลกัษณน์วิเคลยีรใ์นขอ้	5	และอภปิรายร่วมกนัเพือ่
ให้ได้ข้อสรุปว่า	เลขอะตอมสามารถใช้บ่งบอกชนิดของธาตุได้

7.	 นำาตวัอย่างสัญลกัษณ์นวิเคลยีรข์องธาตทุีเ่ป็นไอโซโทปกันหลาย	ๆ	คู	่แล้ว
ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า	ธาตุที่เป็นไอโซโทปกัน	มีองค์ประกอบใด
ของสญัลกัษณน์วิเคลยีรแ์ตกตา่งกนั	และมจีำานวนอนภุาคชนดิใดไมเ่ทา่กนั	
ซึง่ควรไดข้้อสรปุว่า	ธาตทุีเ่ป็นไอโซโทปกันมีเลขมวลและจำานวนนิวตรอน
แตกต่างกัน

8.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 สญัลักษณ์นิวเคลียร์	และไอโซโทป	จากการอภิปราย		
การทำาแบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 ทักษะการใช้จำานวน	จากการทำาแบบฝึกหัด	
2.	 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	จากการ
	 ทำาแบบฝึกหัด	
3.	 ทักษะการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	

จากการอภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย	

ตัวชี้วัด
4.	 เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

1.	 การจัดธาตุในตารางธาตุ
2.	 ตำาแหน่งของธาตุโลหะ	 อโลหะ	 กึ่งโลหะ	
	 กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ	และแทรนซิชัน	
	 ในตารางธาตุ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การจำาแนกประเภท
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างช่ือธาตุท่ีคุ้นเคย	และอาจ
ต้ังคำาถามเพ่ือการอภิปรายว่า	ปัจจุบันมีธาตุมากน้อยเพียงใด	นักวิทยาศาสตร์

	 ใช้วิธีการใดเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาหรือจดจำาธาตุท่ีค้นพบเหล่าน้ัน
2.	 ให้ความรู้ว่า	ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบธาตุและศึกษาสมบัติของธาตุ

ได้แล้วเป็นจำานวนมาก	รวมท้ังได้มีการจัดหมวดหมู่ของธาตุในแบบต่าง	ๆ 		
จนได้เป็นตารางธาตุในปัจจุบัน

3.	 ให้นักเรียนศึกษาตารางธาตุ	แล้วอภิปรายร่วมกันว่าพบข้อมูลในเร่ืองใดบ้าง	
การจัดเรียงธาตุเป็นอย่างไร	ซ่ึงควรได้ข้อสังเกตว่า	ตารางธาตุจัดเรียงธาตุ
ตามเลขอะตอม	โดยแถวในแนวต้ังเรียกว่า	หมู่	และแถวในแนวนอนเรียกว่า

		 คาบ	
4.	 นำาอภิปรายการแบ่งธาตุตามสมบัติของธาตุ	 โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม

ธาตุโลหะ	อโลหะ	และก่ึงโลหะ	หรือแบ่งเป็นกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและ						
กลุ่มธาตุแทรนซิชัน

5.	 ให้นักเรียนฝึกระบุหมู่และคาบของธาตุในตารางธาตุ	 โดยให้ทำากิจกรรม
แข่งขันเป็นแบบทีมหรือรายบุคคล	เช่น	บอกสัญลักษณ์ธาตุแล้วให้นักเรียน
ระบุหมู่และคาบ	บอกหมู่และคาบของธาตุแล้วให้นักเรียนค้นหาว่าคือธาตุใด

6.	 ให้นักเรียนพิจารณาตารางธาตุ	และยกตัวอย่างธาตุท่ีอยู่ในกลุ่มโลหะ	ก่ึงโลหะ
		 และอโลหะ	กลุ่มละหลาย	ๆ 	ธาตุ	จากนั้นช่วยกันทำานายว่า	ธาตุตัวอย่าง

เหล่านั้นเป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟ	หรือธาตุแทรนซิชัน	แล้วอภิปรายให้ได้
ข้อสรุปว่า	ธาตุในกลุ่มโลหะมีทั้งที่เป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน	
ส่วนกึ่งโลหะและอโลหะเป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟทั้งหมด	

7.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 การจดัธาตใุนตารางธาต	ุและตำาแหนง่ของธาตโุลหะ	
อโลหะ	 กึ่งโลหะ	 กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ	 และ

	 แทรนซิชัน	ในตารางธาตุ	จากการอภิปราย	การทำา
แบบฝึกหัดและการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 ทักษะการจำาแนกประเภท	จากการทำาแบบฝึกหัด	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

ตัวชี้วัด
5.	 ระบุหมู่และคาบของธาตุ	และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ	อโลหะ	กึ่งโลหะ	กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ	หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน	จากตารางธาตุ
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้
	 การนำาไฟฟ้า	การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่าง
	 ธาตุในกลุ่มโลหะและอโลหะ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 การใช้วิจารณญาณ

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับตำาแหน่งของกลุ่มธาตุโลหะ	
และอโลหะในตารางธาตุ		

2.	 ให้นักเรียนศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลสมบัติของธาตุในกลุ่มโลหะกับ
อโลหะ	เช่น	การนำาความร้อน	การนำาไฟฟ้า	จุดหลอมเหลวและจุดเดือด

		 เพ่ือร่วมกันสรุปให้ได้ว่า	โลหะนำาความร้อนและนำาไฟฟ้าได้ดี	มีจุดหลอมเหลว
	 และจุดเดือดสูง	อโลหะส่วนใหญ่ไม่นำาไฟฟ้า	มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำา			
3.	 ให้ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยไอออนของธาตุหลายชนิด	โดยให้มีท้ังไอออน

บวกและไอออนลบคละกัน	เช่น	Na+  K+	Fe3+	Zn2+	Ca2+	Pb2+	Cl- F- S2- O2-

			 แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวอย่างไอออนว่า	เกิดจากธาตุท่ีอยู่
	 ในกลุ่มโลหะหรืออโลหะ	และธาตุในแต่ละกลุ่มมีแนวโน้มการเกิดเป็น

ไอออนอย่างไร	แล้วนำาผลมาอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	ธาตุใน
กลุ่มโลหะส่วนใหญ่มีแนวโน้มให้อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนบวก	ส่วนธาตุ

	 ในกลุ่มอโลหะมีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนลบ
4.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 การนำาไฟฟ้า	การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
ในกลุ่มโลหะและอโลหะ	จากการอภิปราย	การทำา
แบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การตีความหมายและลงข้อสรุป	จากการอภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 การใช้วิจารณญาณ	 จากการสังเกตพฤติกรรมใน			

การอภิปราย

ตัวชี้วัด
6.	 เปรียบเทียบสมบัติการนำาไฟฟ้า	การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 ประโยชน์และอันตรายท่ีเกิดจากธาตุเรพรีเซน-
	 เททีฟ	และธาตุแทรนซิชัน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง
2.	 การใช้วิจารณญาณ
3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยยกตวัอยา่งประโยชนแ์ละอนัตรายของธาตเุรพรเีซน-
เททีฟ	และธาตุแทรนซิชัน	1	–	2	ตัวอย่าง

2.	 ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่เลอืกธาตเุรพรเีซนเททฟีและธาตแุทรนซชินัทีส่นใจ	
แล้วสืบค้นข้อมูลประโยชน์และอันตรายของธาตุนั้น

3.	 นำาเสนอผลการสืบค้นและอภิปรายร่วมกัน	

ด้านความรู้

	 ประโยชน์และอนัตรายท่ีเกดิจากธาตเุรพรีเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิชันจากผลการสืบค้นข้อมูล	และ

	 การอภิปราย	

ด้านทักษะ
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากผล

การสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกวา้งและการใชว้จิารณญาณ	จากการสงัเกต

พฤติกรรมในการอภิปราย
2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากผลการสืบค้น

ข้อมูล	

ตัวชี้วัด
7.	 สืบค้นข้อมูลและนำาเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

1.	 พันธะโคเวเลนต์	
2.	 สูตรโมเลกุล	และสูตรโครงสร้าง	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างสูตรโมเลกุลของน้ำา	หรือสูตรโมเลกุลของ
สารโคเวเลนต์ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว	หรือจากสื่อต่าง	ๆ 	จากนั้น

	 ใช้คำาถามเพื่อการอภิปรายว่า	สูตรเคมีบอกให้ทราบอะไรบ้าง	
2.	 ให้นักเรียนระบุชื่อธาตุ	และจำานวนของแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
	 ในสูตรโมเลกุลของสารที่ยกตัวอย่าง	จากนั้นร่วมกันสรุปความหมายของ

สูตรโมเลกุล	ซึ่งเป็นสูตรที่บอกให้ทราบชนิด	และจำานวนของธาตุองค์
ประกอบในโมเลกุลของสารนั้น	ๆ 		

3.	 ตัง้คำาถามว่า	สูตรโมเลกลุบอกให้ทราบหรอืไม่ว่าอะตอมคู่ใดยดึเหนีย่วกนั
		 จากนัน้แสดงสูตรโครงสรา้งของน้ำาหรอืสารโคเวเลนตท์ีย่กตวัอยา่งไวคู้ก่นั
	 แล้วให้นักเรียนอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างสูตรโมเลกุลกับสูตรโครงสร้างของสารชนิดเดียวกัน
4.	 ให้ความรูเ้ก่ียวกบัการสรา้งพนัธะโคเวเลนต	์แลว้อธบิายเชือ่มโยงการเขยีน

เส้นพันธะในสูตรโครงสร้างกับจำานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนท่ีคู่อะตอมใช้ร่วมกัน
5.	 ยกตวัอย่างสูตรโครงสรา้งของสารอ่ืน	ๆ 	เพิม่เตมิ		โดยให้มีตัวอยา่งครบทัง้

พันธะเดี่ยว	พันธะคู่	และพันธะสาม				
6.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 พันธะโคเวเลนต์	สูตรโมเลกุล	และสูตรโครงสร้าง		
จากการอภิปราย	การทำาแบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การลงความเห็นข้อมูลและการสื่อสารสารสนเทศ

และการรู้เท่าทันสื่อ	จากการอภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด
8.	 ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว	พันธะคู่	หรือพันธะสาม	และระบุจำานวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ	จากสูตรโครงสร้าง
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

1.	 แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
2.	 สารมีขั้ว	และสารไม่มีขั้ว
3.	 พันธะไฮโดรเจน	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำาถามทบทวนความรู้เดิมว่า	สารเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวไปเปน็แกส๊ไดอ้ยา่งไร	เพือ่ให้ไดค้ำาตอบว่า	สารเปลีย่นสถานะ
เมือ่ไดร้บัพลงังานความรอ้นมากพอทีจ่ะทำาลายแรงดงึดดูระหวา่งโมเลกลุ
ของสาร

2.	 ตัง้คำาถามวา่	สารแตล่ะชนดิจะใชพ้ลงังานความรอ้นในการเปลีย่นสถานะ
	 จากของเหลวไปเป็นแก๊สเท่ากันหรือไม่	ทราบได้อย่างไร	จากน้ันให้อภิปราย
	 ร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวไปเป็นแก๊ส

กับจุดเดือดของสาร	 และควรได้ข้อสรุปว่า	 สารแต่ละชนิดมีจุดเดือด
	 แตกต่างกัน	แสดงว่าต้องใช้พลังงานความร้อนในการเปล่ียนสถานะไม่เท่ากัน
		 ดังนั้นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารจึงไม่เท่ากัน
3.	 แสดงสูตรโครงสร้างของสารโคเวเลนต์บางชนิดที่โมเลกุลประกอบด้วย	2	

อะตอมเหมอืนกนัและแตกตา่งกนั	เชน่	N2	กบั	NO	แล้วใหค้วามรู้เก่ียวกบั
	 สภาพข้ัวของสารทั้งสอง	และผลของสภาพขั้วที่มีต่อแรงดึงดูดระหว่าง

โมเลกุลของสาร
4.	 อธบิายสภาพขัว้ของสารทีโ่มเลกลุประกอบดว้ยอะตอมมากกว่า	2	อะตอม

ขึ้นไปทั้งสารที่เป็นโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้ว	
5.	 ให้ความรู้เก่ียวกับสารโคเวเลนต์บางชนิด	ท่ีภายในโมเลกุลมีพันธะไฮโดรเจน	
6.	 ใหน้กัเรยีนฝกึการระบสุภาพขัว้ของสารทีโ่มเลกลุประกอบดว้ย	2	อะตอม	

และระบุสารท่ีเกิดพันธะไฮโดรเจนจากตัวอย่างท่ีกำาหนดให้	จากน้ันตรวจสอบ
	 ความถูกต้องและอธิบายเพ่ิมเติมในกรณีท่ีนักเรียนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน
7.	 อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	สารโคเวเลนต์ที่มีแรงดึงดูดระหว่าง

โมเลกลุสูง	อาจเป็นผลมาจากสภาพขัว้ของสาร	หรือพนัธะไฮโดรเจน	จะมี
	 จุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยกว่า	
8.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 แรงดงึดดูระหวา่งโมเลกลุ	สารมขีัว้	สารไมม่ขีัว้	และ
	 พันธะไฮโดรเจน	จากการอภิปราย	การทำาแบบฝึกหัด
		 และการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จากการ

อภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
9.	 ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย	2	อะตอม	
10.	 ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง
11.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน	
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

1.	 พันธะไอออนิก
2.	 สูตรเอมพิริคัล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรียนโดยทบทวนการเกดิพนัธะโคเวเลนต	์และการเกดิไอออน	
จากนัน้ตัง้คำาถามว่า	สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของไอออนไดห้รอืไม	่
อย่างไร	

2.	 อภปิรายรว่มกันเกีย่วกบัการเกดิพนัธะไอออนกิ	ซึง่เปน็แรงดงึดดูทางไฟฟา้
ระหว่างไอออนบวกและไอออนลบ	

3.	 ยกตัวอย่างสารประกอบไอออนิกที่พบในชีวิตประจำาวัน	เช่น	เกลือแกง
หรือโซเดียมคลอไรด์	และสารอื่น	ๆ 	แล้วให้นักเรียนระบุไอออนที่เป็นองค์
ประกอบในสารที่ยกตัวอย่างเหล่านั้น	

4.	 นำาภาพการจัดเรียงไอออนในผลึกของโซเดียมคลอไรด์	แล้วให้นักเรียน
พิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับจำานวนของไอออนบวกและไอออนลบ	
อัตราส่วนการรวมตัวระหว่างไอออนบวกต่อไอออนลบ	เพื่อเชื่อมโยงสู่
การอธิบายเกี่ยวกับสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก

5.	 ให้นักเรียนเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบ	ไอออนิกจากไอออน
	 ที่กำาหนดให้	จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณี
	 ที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
6.	 อภิปรายเก่ียวกับจุดหลอมเหลวของสารประกอบ	ไอออนิก	โดยเปรียบเทียบ
	 กับจุดหลอมเหลวของสารโคเวเลนต์
7.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 พนัธะไอออนกิและสตูรเอมพริคิลั	จากการอภปิราย	
การทำาแบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การลงความเห็นข้อมูลและการสื่อสารสารสนเทศ

และการรู้เท่าทันสื่อ	จากการอภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
12.	 เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

1.	 การละลายน้ำาแบบแตกตวัและการละลายน้ำา
แบบไม่แตกตัว

2.	 สารละลายอเิลก็โทรไลตแ์ละสารละลายนอน
	 อิเล็กโทรไลต์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การการจำาแนกประเภท
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรยีนโดยทบทวนความรูเ้ก่ียวกับลกัษณะและองค์ประกอบของ
สารละลาย	

2.	 ให้นักเรียนพิจารณาภาพหรือส่ือประกอบเกี่ยวกับการละลายน้ำาของ
เกลือแกงและกลูโคส	แล้วอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า	การละลายน้ำา
ของสารทั้งสองประเภท	เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน	โดยอาจเกิด

	 การละลายแบบแตกตัว	หรือการละลายแบบไม่แตกตัว	
3.	 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการละลายน้ำาของสารประเภทตา่ง	ๆ 	โดยการละลายน้ำา

แบบแตกตัวเกิดข้ึนกับสารบางประเภท	เช่น	สารประกอบไอออนิก	สาร
	 โคเวเลนต์ท่ีมีสมบัติเป็นกรด-เบส	ส่วนการละลายน้ำาแบบไม่แตกตัว	เกิดข้ึน
	 กบัสารโคเวเลนตท์ีมี่โมเลกลุขนาดเลก็	รวมทัง้สารโคเวเลนตท์ีส่ามารถเกดิ

พันธะไฮโดรเจนกับน้ำาได้	
4.	 อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสมบัติของสารละลายที่เกิดจากการละลายแบบ

แตกตวัและไม่แตกตวั	พร้อมทัง้ให้คำาจำากดัความของสารละลายอเิลก็โทร
ไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์

5.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 การละลายน้ำาแบบแตกตัว	 การละลายน้ำาแบบ
	 ไม่แตกตัว	สารละลายอิเล็กโทรไลต์	และสารละลาย

นอนอิเล็กโทรไลต์	จากการอภิปราย	การทำาแบบฝึกหัด
		 และการทดสอบ	

ด้านทักษะ
1.	 การจำาแนกประเภท	จากการอภิปราย	การทำาแบบ

ฝึกหัด	
2.	 การลงความเห็นข้อมูล	และการสื่อสารสารสนเทศ

และการรู้เท่าทันสื่อ	จากการอภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
13.	 ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว	พร้อมให้เหตุผล	และระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์	หรือนอนอิเล็กโทรไลต์		
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

1.	 สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์
2.	 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและ
	 ไม่อิ่มตัว

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การจำาแนกประเภท
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยใหร้ว่มกนัยกตวัอยา่งชือ่สารเคมทีีพ่บในแหลง่ตา่ง	ๆ	
เช่น	อาหาร	อากาศ	ยา	หรือสารเคมีที่มีสมบัติเป็นกรด-เบส	

2.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบ
	 อนินทรีย์	 แล้วให้จัดประเภทของสารตัวอย่างในข้อ	 1	 ว่า	 สารใดเป็น

สารประกอบอินทรีย์	สารใดเป็นสารประกอบอนินทรีย์	
3.	 ให้ความรู้เก่ียวกับสารประกอบอินทรีย์ประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
		 รวมท้ังยกตัวอย่างสูตรโครงสร้างประกอบคำาอธิบาย	จากน้ันร่วมกันอภิปราย
	 เกีย่วกับชนดิของพนัธะทีใ่ชจ้ำาแนกสารประกอบไฮโดรคารบ์อนอิม่ตวั	และ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว	
4.	 ให้นกัเรยีนจดักลุม่สารประกอบไฮโดรคารบ์อนอ่ิมตวัและไมอ่ิ่มตวัจากสตูร

โครงสรา้งทีก่ำาหนดให้	จากนัน้ตรวจสอบความถูกตอ้งและอธิบายเพิม่เตมิ
ในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

5.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์	 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอิม่ตวัและไมอ่ิม่ตวั	จากการอภปิราย	
การทำาแบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การจำาแนกประเภท	จากการจัดกลุ่มสาร
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

อภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
14.	 ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 ความหมายและสมบัติทางกายภาพของ
	 พอลิเมอร์และมอนอเมอร์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการย่อยแป้งที่เป็น
	 สารโมเลกุลใหญ่		จนได้กลูโคสซ่ึงเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กท่ีถูกดูดซึมเข้าสู่
	 ร่างกายได้	รวมทั้งให้ความรู้ว่า	แป้งเกิดจากกลูโคสหลายโมเลกุลมาเชื่อม

ต่อกัน
2.	 ให้ความรูเ้ก่ียวกับความหมายของพอลเิมอร์และมอนอเมอร	์โดยเชือ่มโยง

จากตัวอย่างของแป้งกับกลูโคส	จากน้ันยกตัวอย่างสารในธรรมชาติชนิดอ่ืน
	 ที่เป็นพอลิเมอร์และมอนอเมอร์
3.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่าง						

พอลิเมอร์กับมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์แต่ละชนิด	อย่างน้อย	4	ตัวอย่าง	
จากนั้นนำาเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน

ด้านความรู้

	 ความหมายและสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์
และมอนอเมอร์	 จากผลการสืบค้นข้อมูล	 การทำา
แบบฝึกหัด	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากผล

การสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
15.	 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

	 ความเปน็กรด-เบสของสารประกอบอินทรยี์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การการจำาแนกประเภท
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่แสดงสมบัติเป็น	
กรด-เบส	เช่น	กรดน้ำาส้ม	สารประกอบเอมีน	ยาบางชนิด

2.	 ใหน้กัเรยีนพจิารณาสูตรโครงสรา้งของสารตวัอยา่งในขอ้	2	แลว้อภปิราย
รว่มกนั	เพือ่ให้สามารถระบสุว่นของโครงสรา้งทีท่ำาใหส้ารอินทรียมี์สมบัติ
เป็นกรดหรือเบส	

3.	 ให้นักเรียนระบุว่าสารประกอบอินทรีย์ใดมีสมบัติเป็นกรดหรือเบส	
	 จากสูตรโครงสร้างทีก่ำาหนดให้	จากนัน้ตรวจสอบความถูกตอ้งและอธบิาย

เพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
4.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบอินทรีย์ 	
	 จากการอภิปราย	การทำาแบบฝกึหดั	และการทดสอบ

ด้านทักษะ

1.	 การจำาแนกประเภท	จากการอภิปราย	และการทำา
แบบฝึกหัด	

2.	 การลงความเห็นข้อมูล	และการสื่อสารสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันสื่อ	จากการอภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด
16.	 ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 การละลายในตัวทำาละลายชนิดต่าง	ๆ 	ของสาร

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การจำาแนกประเภท
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำาถามว่า	การล้างเครื่องสำาอางออกจากผิวหน้า
ด้วยน้ำามัน	หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมัน	กับการล้างด้วยน้ำาเปล่า	
ให้ผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

2.	 แสดงสตูรโครงสร้างของน้ำา	น้ำามนั	และสารทีเ่ปน็สว่นผสมในเคร่ืองสำาอาง	
เช่น	กรดสเตยีรกิ	แลว้ใหน้กัเรยีนอภปิรายรว่มกนัเพือ่ใหเ้หน็ว่า	โครงสร้าง
ของกรดสเตียริก	คล้ายคลึงกับน้ำามันมากกว่าน้ำา	

3.	 แสดงสูตรโครงสรา้งของสารทีล่ะลายในน้ำาและสารทีล่ะลายในน้ำามนัเพิม่
เตมิ	แลว้ใหอ้ภปิรายรว่มกนัวา่	สารทีล่ะลายน้ำาและสารทีล่ะลายในน้ำามนั
มีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

4.	 ร่วมกันสรุปให้ได้ว่า	สารที่ละลายน้ำาได้มักมีประจุหรือมีหมู่ไฮดรอกซิล
	 เป็นจำานวนมาก	 สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำาได้	 ทำาให้สารมี
	 สภาพข้ัวใกล้เคียงกับน้ำา	ส่วนสารท่ีละลายในไขมันได้	มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็น
	 ไฮโดรคาร์บอน	ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีขั้ว	จึงมีสภาพขั้วใกล้เคียงกับไขมัน	
	 การละลายของสารในตัวทำาละลายที่มีขั้วใกล้เคียงกันเรียกว่า	หลักการ	
	 like	dissolves		like	
5.	 ใหน้กัเรยีนระบวุ่า	สารตวัอยา่งทีก่ำาหนดใหล้ะลายในน้ำาหรอืน้ำามัน	รวมทัง้

ให้อธิบายเกี่ยวกับการละลายของสารที่พบในชีวิตประจำาวันจากตัวอย่าง
ที่กำาหนดให้	จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่
นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

6.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 การละลายในตัวทำาละลายชนิดต่าง	ๆ 	 ของสาร
	 จากการอภิปราย	การทำาแบบฝกึหดั	และการทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การจำาแนกประเภท	จากการอภิปรายและการทำา

แบบฝึกหัด		
2.	 การลงความเห็นข้อมูล	และการสื่อสารสารสนเทศ

และการรู้เท่าทันสื่อ	จากการอภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
17.	 อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำาละลายชนิดต่าง	ๆ 	ของสาร
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

1.	 สมบัตเิทอรม์อพลาสตกิและเทอรม์อเซตของ
พอลิเมอร์	

2.	 โครงสร้างของพอลิเมอร์
3.	 การนำาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การจำาแนกประเภท
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเขา้สู่บทเรยีนโดยใหนั้กเรียนพจิารณาตวัอยา่งผลติภณัฑพ์อลิเมอร์	เชน่	
ภาชนะพลาสติกประเภทต่าง	ๆ 	ที่มีข้อมูลกำากับวิธีใช้	และช่วงอุณหภูมิ

	 ที่เป็นข้อจำากัดในการใช้งาน	
2.	 ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อจำากัดในการใช้งานผลิตภัณฑ์
	 พอลเิมอรแ์ตล่ะชนดิทีน่ำามาเป็นตวัอย่างนัน้	เพือ่ให้ไดข้้อสรปุวา่	อณุหภูมิ

เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์	จากน้ันต้ังคำาถามว่า	อุณหภูมิ
	 ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์อย่างไร	
3.	 ให้นักเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์	โดยการเล่าเร่ือง	หรือบอกผลท่ีเกิดข้ึน
	 เมื่อให้ความร้อนหรือเผาผลิตภัณฑ์พลาสติก	จากนั้นนำาเสนอสื่อวีดิทัศน์
	 เกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทำาจากพอลิเมอร์ชนิดต่าง	ๆ	เพื่อให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายและจัดกลุ่มของพอลิเมอร์ตามการเปล่ียนแปลง
ลักษณะเมื่อได้รับความร้อน	

4.	 ให้ความรู้เก่ียวกับพอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์มอเซต	
จากนั้นแสดงโครงสร้างแบบเส้น	แบบกิ่ง	และแบบร่างแหที่สัมพันธ์กับ

	 พอลเิมอร์แตล่ะชนดิ	เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุรว่มกนัว่า	พอลเิมอร์มสีมบตัติา่งกนั	
เนื่องจากมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน

5.	 ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์	พอลิเมอร์เทอร์-
	 มอพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์มอ	เซตในชีวิตประจำาวัน	
6.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 สมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์
		 โครงสรา้งของพอลเิมอร	์และการนำาพอลเิมอรไ์ปใช้

ประโยชน์	จากการอภิปราย	การทำาแบบฝกึหดั	และ
การทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การจำาแนกประเภท	การลงความเห็นข้อมูล	และ

การส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จากการ
อภิปราย	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	 จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

อภิปราย

ตัวชี้วัด
18.	 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์	และการนำาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์		

53



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 ผลกระทบ	แนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
1.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง
2.	 ความอยากรู้อยากเห็น

1.	 นำาเข้าสู่บทเรยีนโดยใชภ้าพ	หรอืสือ่ประกอบ	เพือ่ให้เห็นปัญหาขยะท่ีเกิด
จากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์เป็นจำานวนมากในชีวิตประจำาวัน	

2.	 ให้นกัเรยีนสืบค้นข้อมูลปัญหาทีเ่กิดจากการใชผ้ลติภณัฑพ์อลเิมอร์ท่ีมตีอ่
สิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม	และแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง	ๆ 	
เช่น	ลดการใช้	ใช้ซ้ำา	นำากลับมาใช้ใหม่

3.	 ให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ปัญหาที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชนและ
	 สิง่แวดลอ้มของตนหรอืปญัหาทีค่รกูำาหนดให้	จากนัน้ใหร้ะบปุญัหา	สาเหต	ุ

และนำาเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหา	โดยอาศยัความรูท้ีไ่ดจ้ากการสบืคน้
ข้อมูล	

4.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ	แล้วให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนได้อภิปรายแลกเปล่ียน
	 ความคิดเห็น	
5.	 อภปิรายรว่มกนัเพือ่สรปุบทเรยีนเก่ียวกับผลกระทบจากการใชผ้ลติภณัฑ์

พอลิเมอร์ที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม	รวมทั้งแนวทางป้องกันหรือ		
แก้ไขปัญหา

ด้านความรู้

	 ผลกระทบ	แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
จากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์	จากผลการสืบค้น	
และการอภิปราย	

ด้านทักษะ
1.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	
	 จากการอภิปราย	
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากผล

การสืบค้นข้อมูล	การอภิปราย		และการนำาเสนอ
3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	
	 จากผลการสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	และความอยากรู้อยากเห็น	จากการ

สังเกตพฤติกรรมในการอภิปรายและการนำาเสนอ

ตัวชี้วัด
19.	 สืบค้นข้อมูลและนำาเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

	 สมการเคมี

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
	 การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแกปั้ญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำาวัน	เช่น	
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เช้ือเพลิงต่าง	ๆ 	จากน้ันต้ังคำาถามว่า	ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน

	 จะเขียนสมการเคมีได้อย่างไร	
2.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาการเผาไหม้โพรเพน	

แล้วสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนสมการเคมีหน้าชั้นเรียน	จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	การเขียนสมการเคมีจะเขียนสูตรเคมีของ
สารตั้งต้นอยู่ทางด้านซ้ายของลูกศร	และสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์อยู่ทาง

	 ด้านขวา	โดยจำานวนอะตอมรวมของแต่ละธาตุทางด้านซ้ายและขวาต้อง
เท่ากัน	

3.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง	ๆ 	ที่ใช้แสดงในสมการเคมี	เช่น	สถานะ	
พลังงาน	ตัวเร่งปฏิกิริยา

4.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 สมการเคม	ีจากการอภปิราย	การทำาแบบฝกึหดั	และ
การทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	
	 จากการอภิปราย	และการทำาแบบฝึกหัด	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

ตัวชี้วัด
20.	ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น	ผลิตภัณฑ์	และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี	
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 ผลของความเข้มข้น	พื้นที่ผิว	อุณหภูมิ	และ
ตัวเร่งปฏิกิริยา	 ที่มีผลต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี		

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การทดลอง
2.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความซื่อสัตย์
2.	 ความใจกว้าง	

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยยกตวัอยา่งปฏกิริยิาเคมตีา่ง	ๆ 	ทีพ่บในชวีติประจำาวนั	
เช่น	การเผากระดาษ	การจุดพลุ	การเกิดสนิม	การเกิดหินงอกหินย้อย	จากน้ัน

	 ให้ระบุว่า	ปฏิกิริยาใดเกิดได้เร็ว	ปฏิกิริยาใดเกิดได้ช้า	เพื่อลงข้อสรุป
	 ร่วมกันว่าปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดได้เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
2.	 อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์
	 ต่อเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา	และการเปรียบเทียบว่าปฏิกิริยาเคมีใด

เกิดเร็วหรือ	ช้า	โดยพิจารณาจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี		
3.	 ใช้คำาถามว่า	มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี	เพ่ือเช่ือมโยง
	 เข้าสู่กิจกรรมการทดลอง
4.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำาการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัย	ที่มีผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี	และอภิปรายผลการทดลองร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปว่า	
ความเข้มข้นของสารตั้งต้น	พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น	อุณหภูมิ	และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา	มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

5.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 ผลของความเข้มข้น	พื้นท่ีผิว	อุณหภูมิ	และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา	ท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี	จาก
รายงานการทดลอง	การอภปิราย	การทำาแบบฝกึหัด	
และการทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การทดลอง	การจดักระทำาและสือ่ความหมายขอ้มลู	

และความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา		
จากการทำาการทดลอง

2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ
อภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความซื่อสัตย์	จากรายงานผลการทดลอง
2.	 ความใจกว้าง	จากการอภิปราย	

ตัวชี้วัด
21.	 ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น	พื้นที่ผิว	อุณหภูมิ	และตัวเร่งปฏิกิริยา	ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี	
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

	 การใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับปัจจัย
	 ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้
	 ในชีวิตประจำาวันหรือในอุตสาหกรรม		

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
		 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง
2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

1.	 ทบทวนความรูเ้กีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่อัตราการเกดิปฏกิิรยิาเคม	ีจากน้ัน
ใชค้ำาถามว่า	ความรูเ้หล่าน้ีสามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นชวิีตประจำาวันหรอื
ในอุตสาหกรรมได้หรือไม่	อย่างไร	

2.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการนำาความรู้เร่ือง
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	แล้ว

	 นำาเสนอผลการสืบค้นในรปูแบบตา่ง	ๆ 	เชน่	บอรด์ประชาสัมพนัธ์	แผ่นพบั	
โปสเตอร์	

3.	 อภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเก่ียวกับประโยชน์ที่ได้จากการนำาความรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ประโยชน์	

ด้านความรู้

	 การใช้ประโยชน์จากความรู้เกีย่วกับปจัจัยท่ีมีผลตอ่
	 อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคมทีีใ่ช้ในชวีติประจำาวนัหรือ

ในอุตสาหกรรม	จากผลการสืบค้นข้อมูล	การอภิปราย
		 และการทำาแบบทดสอบ	

ด้านทักษะ
1.	 การจัดกระทำาและส่ือความหมายข้อมูล	ความร่วมมือ
		 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	จากการผลการ

สืบค้นข้อมูล	
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

ผลการสืบค้นข้อมูล	และการอภิปราย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง	จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย
2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากผลการสืบค้น

ข้อมูล	

ตัวชี้วัด
22.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันหรือในอุตสาหกรรม	
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์		

ด้านทักษะ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนบอกแหล่งพลังงานที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบพกพา	เช่น	โทรศัพท์มือถือ		คอมพิวเตอร์	ไฟฉาย	จากนั้นตั้งคำาถาม
เพื่อให้ร่วมกันอภิปรายว่า	ภายในแบตเตอรี่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่	
และให้พลังงานได้อย่างไร	

2.	 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความหมายของปฏกิริยิารดีอกซ	์รวมทัง้อธบิายการเกดิ
กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่	โดยใช้แผนภาพ

3.	 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของปฏิกิริยารีดอกซ์ที่พบเห็นในชีวิต
ประจำาวัน	นอกเหนือจากแบตเตอรี่

4.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ด้านความรู้

	 ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์	จากการทำาแบบฝึกหัด
		 และการทดสอบ	

ด้านทักษะ
 - 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

ตัวชี้วัด
23.	 อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์	
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ด้านความรู้

1.	 สมบัติของสารกัมมันตรังสี
2.	 ความหมายของครึ่งชีวิต
3.	 วิธีการคำานวนครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร

กัมมันตรังสี

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การใช้จำานวน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
  -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

ด้านความรู้

		 สมบตัขิองสารกัมมนัตรงัส	ีความหมายของครึง่ชวีติ	
และวิธีการคำานวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี	 จากการอภิปราย	การทำาแบบฝึกหัด	
และการทดสอบ	

ด้านทักษะ
	 การใช้จำานวน	จากการทำาแบบฝึกหัด	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
 -

ตัวชี้วัด
24.	 อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี	และคำานวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี	

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยเกริ่นนำาเกี่ยวกับ	 สารกัมมันตรังสี	 ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานที่ใช้สำาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 หรือ							
ใช้ในทางการแพทย์	จากนั้นใช้คำาถามว่า	สารกัมมันตรังสีมีสมบัติอย่างไร	

2.	 ยกตัวอย่างภาพ	 ข่าว	 เหตุการณ์ที่เกิดอันตรายจาก	 Co-60	 ซึ่งเป็น										
สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง	แล้วตั้งคำาถามว่า	เพราะเหตุใดการสัมผัสหรือ			
อยู่ใกล้	ๆ		Co-60	จึงทำาให้เกิดอันตราย	เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	เพราะว่า
ร่างกายได้รับรังสีที่แผ่ออกมาอย่างต่อเนื่องจาก	Co-60	

3.	 ให้ความรู้ว่า	สารกัมมันตรังสีแผ่รังสีได้	เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอม							
ไม่เสถียร	จึงปลดปล่อยพลังงานบางส่วนโดยการแผ่รังสีออกมา	

4.	 เชื่อมโยงเหตุการณ์อันตรายที่เกิดจาก	Co-60	โดยใช้คำาถามว่า	ต้องใช้
ระยะเวลานานเท่าใด	จึงจะทำาให้	Co-60	มีปริมาณลดลง	หรือสลายตัว
จนหมดไป	เพื่อนำาเข้าสู่การอธิบายเรื่องครึ่งชีวิต

5.	 อธิบายความหมายของครึ่งชีวิต	และวิธีการคำานวณคร่ึงชีวิตและปริมาณ
ของสารกัมมันตรังสี	จากนั้นสุ่มนักเรียนให้ทำาแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

6.	 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน	แล้วทำาแบบฝึกหัดทบทวนความรู้
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกัน
	 อันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	

1.	 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติของสารกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต
2.	 อภิปรายเก่ียวกับการนำาสารกัมมันตรังสีไปใช้งานในด้านต่าง	ๆ 		เช่น	การหา
	 อายุวัตถุโบราณ	การคำานวณหาปริมาณของสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้ใน

ทางการแพทย์
3.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีในด้านอ่ืน	ๆ
		 รวมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
4.	 นำาเสนอผลการสืบค้นและอภิปรายร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านความรู้

	 ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย
	 ท่ีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี	จากผลการสืบค้นข้อมูล	

และการอภิปราย	

ด้านทักษะ
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากผล

การสืบค้นข้อมูล	การอภิปราย	และการนำาเสนอ
2.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	
	 จากผลการสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากผลการสืบค้น

ข้อมูล	

ตัวชี้วัด
25.	 สืบค้นข้อมูลและนำาเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี	
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านความรู้

1.	 การเคลือ่นทีข่องวตัถุทีม่กีารเปลีย่นความเรว็
เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง	ซึ่งความเร่ง
เป็นอัตราส่วนของความเร็วท่ีเปล่ียนไปต่อเวลา

	 และเป็นปริมาณเวกเตอร์	
2.	 ในกรณีท่ีวัตถุท่ีอยู่น่ิงหรือเคล่ือนท่ีในแนวตรง
	 ด้วยความเร็วคงตัว	วัตถุน้ันมีความเร่งเป็นศูนย์
3.	 การเคลื่อนที่ ในแนวดิ่ งใกล้ผิวโลกเป็น						

การเคลื่อนที่	ที่มีความเร่งคงตัวในทิศลง	
4.	 ในกรณีที่ความเร็วและความเร่งของวัตถุมี
		 ทิศเดียวกัน	วัตถุนั ้นมีความเร็วเพิ ่มขึ ้น	
	 สว่นในกรณทีีค่วามเรว็และความเรง่ของวตัถุ

มีทิศตรงกันข้าม	วัตถุนั้นมีความเร็วลดลง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	 (การดึงแถบกระดาษ	 จุดและ

ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ	
	 กราฟการตกของถุงทราย	 การเคลื่อนที่
	 ของวัตถุที่ถูกโยนขึ้น)
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกต)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	 เช่น	 ให้นักเรียน	 2	 คน										
เดินจากจุด	ก.	ไปยังจุด	ข.	เป็นเส้นตรง	ขณะท่ีเดินยังไม่ถึงจุด	ข.	ให้นักเรียน

	 คนหนึ่งหันหลังเดินกลับไปยังจุดเดิม	แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่าง
ของการเดินทั้งสองแบบ	อภิปรายร่วมกันเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับ		
ระยะทาง	การกระจัด	อัตราเร็ว	ความเร็ว		

2.	 ตั้งคำาถามว่า	ถ้าคนหนึ่งเดินเร็วขึ้นเรื่อย	ๆ 	ส่วนอีกคนหนึ่งเดินเร็วเท่าเดิม	
ในทิศทางเดียวกัน	คนทั้งสองเคลื่อนท่ีแตกต่างกันอย่างไร	เพื่อนำาเข้าสู่
เรื่องของความเร่ง

3.	 อภิปรายร่วมกันเพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปว่า	 วัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็ว	
เป็นการเคล่ือนที่ด้วยความเร่ง	ซึ่งความเร่งเป็นอัตราส่วนของความเร็ว					
ที่เปลี่ยนไปต่อเวลาและเป็นปริมาณเวกเตอร์	

4.	 สาธิตการดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาด้วยความเร็ว				
ต่าง	ๆ 	กัน	พร้อมกับให้นักเรียนสังเกตการเคล่ือนท่ีของมือท่ีดึงแถบกระดาษ

	 แต่ละแถบ	จากน้ัน	ให้นักเรียนสังเกตจุดท่ีอยู่บนแถบกระดาษ	แล้วอภิปราย
	 ร่วมกันเพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปว่า	เมื่อจุดบนแถบกระดาษมีระยะห่างเท่ากัน	

แสดงวา่วตัถเุคลือ่นท่ีดว้ยความเร็วคงตวัหรอืไมม่คีวามเร่ง	เมือ่จดุบนแถบ
กระดาษมีระยะห่างไม่เท่ากัน	แสดงว่าวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วท่ีเปล่ียนไป

		 หรือมีความเร่ง		
5.	 ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาในกรณีที่มี

ความเร็วคงที่และความเร็วเปลี่ยนไป	จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ	โดยชี้ให้เห็นว่า	ขนาดความเร่ง
พิจารณาได้จากความชันของกราฟระหว่างความเร็วกับเวลา	

ด้านความรู้

	 ความเร็วและความเร่งจากคำาถามตรวจสอบความ
เข้าใจระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบทและ
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการ

อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต	
2.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	และการคิด
	 อยา่งมวีจิารณญาณ	จากการวเิคราะหแ์ละอภปิราย
	 ร่วมกันเก่ียวกับระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ
		 และกราฟ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกัน
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มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำาวัน  ผลของแรงที่กระทำาต่อวัตถุ  ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ  รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1.	 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

3.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	
(จากการวเิคราะหร์ะยะหา่งระหวา่งจดุบน

	 แถบกระดาษ	 และกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับเวลา)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	(การลงข้อสรปุ
	 จากการวิเคราะห์จุดและระยะห่างบน		

แถบกระดาษและกราฟ)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)

6.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือทำากิจกรรมการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวด่ิง	โดยปล่อย
	 วัตถุที่ติดแถบกระดาษให้ตกในแนวดิ่งผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
		 โดยมีการเพ่ิมมวลของวัตถุในการปล่อยแต่ละคร้ัง	ให้นักเรียนสังเกตระยะห่าง
	 ระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละแถบ	
7.	 ให้นักเรียนนำาแถบกระดาษมาเปรียบเทียบกัน	จากนั้นอภิปรายร่วมกัน
	 เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า	ความเร่งจากการปล่อยถุงทรายมีค่าคงตัวไม่ข้ึนกับมวล
		 และมีทิศลง	
8.	 สาธิตการโยนวัตถุ	เช่น	ลูกเทนนิส	ให้เคล่ือนท่ีข้ึนในแนวด่ิง	แล้วช้ีให้เห็นว่า
		 การเคล่ือนท่ีน้ีเป็นการเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งคงตัวมีทิศลง	ท้ังกรณีเคล่ือนท่ีข้ึน
	 และเคล่ือนท่ีลง	จากน้ันอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า	ในกรณีท่ีความเร็ว
	 และความเรง่ของวตัถมุทีศิเดยีวกนั	วตัถนุัน้มคีวามเรว็เพิม่ขึน้	สว่นในกรณี

ทีค่วามเรว็และความเร่งของวตัถมุทีศิตรงกันขา้ม	วตัถุนัน้มีความเร็วลดลง
9.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับความเร่ง	รวมท้ังยกตัวอย่างการนำาความรู้
	 เกี่ยวกับความเร่งไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
2.	 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำาต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์

ด้านความรู้

	 แรงหลายแรงกระทำาต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
	 สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยการรวมแบบเวกเตอร์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	 (ทิศทางการเคลื่อนที่ของกล่อง

เมื่อมีแรงกระทำา	และแนวของแรง)
2.	 การวัด	(การทำากิจกรรมการหาแรงลัพธ์โดยใช้
	 เครื่องมือวัดขนาดของแรง)
3.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป				

(การวิเคราะห์แนวแรงและการหาแรงลัพธ์)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การส่ือสาร	 (จากการนำาเสนอเก่ียวกับการ		

วิธีการหาแรงลัพธ์)
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
	 (จากการทำากิจกรรม)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความพยายามมุ่งมั่น	 (จากความมุ่งมั่นใน	

การทำางานให้สำาเร็จและมีคุณภาพ)
2.	 ความร่วมมอืชว่ยเหลอื	(จากการทำากจิกรรม)
3.	 ความรอบคอบ	 (จากการทำากิจกรรม										

การอภิปรายและสรุปผลการทำากิจกรรม)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	เช่น	ให้นักเรียนผลักกล่อง		
ด้วยแรง	2	แรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน	ให้สังเกตแนวการเคล่ือนท่ีของวัตถุ	
จากนัน้อภปิรายรว่มกนัเพือ่ทบทวนเกีย่วกบัการหาแรงลพัธข์องแรง	2	แรง
ที่อยู่ในแนวเดียวกัน

2.	 ให้นกัเรียนผลกักลอ่งด้วยแรง	2	แรงทีต่ัง้ฉากกันในแนวราบ	และใหส้งัเกต
แนวการเคลือ่นทีข่องวัตถุว่าเคล่ือนทีไ่ปตามแรงใดแรงหนึง่หรือไม	่อยา่งไร		
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย	

3.	 ให้นกัเรยีนแบง่กลุม่เพือ่ทำากิจกรรมเก่ียวกับการหาแรงลพัธข์องแรง	2	แรง
ที่ทำามุมต่อกันในระนาบดิ่งหรือระนาบระดับเพื่อนำาไปสู่การหาแรงลัพธ์	
จากนั้นนำาเสนอผลการทำากิจกรรมและอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป
เกีย่วกบัการหาแรงลพัธ์ของแรง	2	แรงทีท่ำามมุตอ่กนัดว้ยวิธีเขยีนรูปแบบ
หางต่อหัว	และวิธีเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

4.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับการหาแรงลัพธ์จากการรวมแบบเวกเตอร์
	 ของแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำาต่อวัตถุ	 รวมทั้ง												

ยกตัวอย่างการนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

ด้านความรู้

		 การหาแรงลัพธ์จากการรวมแรงแบบเวกเตอร์								
ทั้งวิธีหางต่อหัวและสี่เหลี่ยมด้านขนาน	 จากการ				
ทำากิจกรรม	คำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	
การสรุป	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	จากการอภิปรายผลที่ได้จากการวัด
2.	 การวัด	ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะ

ผู้นำาจากการทำากิจกรรม
3.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	จากการวิเคราะห์
	 แนวแรงและการหาแรงลัพธ์	 คำาถามตรวจสอบ
	 ความเข้าใจระหว่างเรียน	 คำาถามท้ายบท	 และ	
	 แบบทดสอบ
4.	 การสื่อสาร	จากการนำาเสนอผลการทำากิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความพยายามมุ่งม่ัน	ความร่วมมือช่วยเหลือ	 และ

ความรอบคอบ	จากการทำากิจกรรม
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
3.	 สังเกต	วิเคราะห์	และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุและมวลของวัตถุ

ด้านความรู้

	 เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำา	
ต่อวัตถุ	จะทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
และมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์	 ขนาดของ
ความเร่งขึ้นกับขนาดของแรงลัพธ์และมวล
ของวัตถุ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(จุดและระยะห่างระหว่างจุดบน

แถบกระดาษ)
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกต)
3.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป				

(จากการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบระยะหา่ง
	 ระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละแถบ)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(การลงข้อสรุป

จากการวิเคราะห์จุดและระยะห่างบนแถบ
กระดาษ	และความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงลพัธ	์
ความเร่ง	และมวลของวัตถุ)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล	(จากการใช้หลักฐานและเหตุผล
	 ในการอภิปรายและสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	เช่น	ดึงเชือกเบาที่ผูกติดกับ
รถทดลองด้วยแรงต่างกัน	แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่าความเร็ว		

	 ที่เพิ่มขึ้นของรถทดลองแตกต่างกันอย่างไร	เพราะเหตุใด
2.	 สาธิตกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ดึงรถทดลองกับความเร่ง					

ในกรณีท่ีมวลรถทดลองคงตัว	โดยใช้รถทดลองและเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา
		 จากน้ันนำาแถบกระดาษท่ีได้จากแรงดึงรถท่ีแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน
3.	 อภปิรายรว่มกนัจนไดข้อ้สรุปวา่	สำาหรบัแถบกระดาษทีด่งึดว้ยแรงดึงน้อย
	 ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษท่ีเพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าในกรณีที่					

แถบกระดาษที่ดึงด้วยแรงดึงที่มากกว่า	
4.	 ทบทวนการแปลความหมายบนจดุบนแถบกระดาษทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเร่ง	

จากนั้นร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	 เมื่อเพิ่มแรงดึงรถให้มากขึ้น	
ความเร่งของรถทดลองจะมีค่าเพิ่มขึ้น	และความเร่งมีทิศเดียวกับแรงดึง

5.	 ต้ังคำาถามว่า	ในกิจกรรมท่ีผ่านมา	ถ้าให้แรงดึงคงตัว	แต่เปล่ียนมวลรถทดลอง
		 ความเร่งจะมีค่าเปลี่ยนไปอย่างไร	อภิปรายร่วมกัน
6.	 สาธิตกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมวลรถทดลองกับความเร่งในกรณี					

ท่ีแรงท่ีใช้ดึงรถทดลองคงตัว	โดยใช้รถทดลองและเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา
			 จากน้ันนำาแถบกระดาษที่ ได้จากมวลรถทดลองที่แตกต่างกันมา									

เปรียบเทียบกัน
7.	 อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า	สำาหรับแถบกระดาษของรถที่มีมวลมาก
	 ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษท่ีเพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าในกรณีที่					

แถบกระดาษของรถที่มีมวลน้อยกว่า	
8.	 รว่มกนัอภปิรายจนไดข้อ้สรปุว่า	เม่ือเพิม่มวลของรถทดลอง		ความเรง่ของ

รถทดลองจะมีค่าลดลง	และความเร่งมีทิศเดียวกับแรงดึง

ด้านความรู้

	 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับแรงลัพธ์ท่ีกระทำา
	 ต่อวัตถุและมวลของวัตถุจากคำาถามตรวจสอบ
	 ความเข้าใจระหว่างเรียนการสรุป	คำาถามท้ายบท

และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการ

อภิปรายผลการสังเกต
2.	 การตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป	และการคิด
	 อย่างมีวิจารณญาณ	จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
	 ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ	การสรุป	คำาถาม
	 ท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป	
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

9.	 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์กรณีที่แรงลัพธ์มีทิศตรงข้ามกับ								
การเคลื่อนที่ของวัตถุ	อภิปรายร่วมกันพร้อมชี้ให้เห็นว่าความเร่งยังคงมี
ทิศทางเดียวกับทิศของแรงลัพธ์ด้วย	จึงทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง	

10.	รว่มกนัอภปิรายและสรปุเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งความเรง่	แรงลพัธ์
	 และมวลของวัตถุ	 รวมทั้งยกตัวอย่างการนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
	 ในชีวิตประจำาวัน		
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
4.	 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง	ๆ	

ด้านความรู้

	 แรงกระทำาระหว่างวัตถุคู่หน่ึง	ๆ 	เป็นแรงกิริยา
	 และแรงปฏิกิริยา	แรงคู่นี้เกิดขึ้นพร้อมกัน	

ขนาดของแรงทั้งสองจะเท่ากัน	แต่มีทิศทาง
ตรงข้าม	และเป็นแรงท่ีกระทำากับวัตถุต่างกัน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(แรงท่ีโต๊ะหรือกำาแพงกระทำากับมือ)
2.	 การวัด	(การใช้เคร่ืองช่ังสปริงวัดขนาดของแรง)
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 เกี่ยวกับแรงของเครื่องชั่งสปริง)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสือ่สาร	(การนำาเสนอผลการทำากจิกรรม)
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(การลงข้อสรุป

จากการอภิปรายผลการทำากิจกรรม)
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะ

ผู้นำา	(การทำากิจกรรมเกี่ยวกับแรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยา)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผล	(จากการใช้หลักฐานและเหตุผล
	 ในการอภิปรายและสรุป)
2.	 ความรว่มมอืชว่ยเหลอื	(จากการทำากจิกรรม

ร่วมกัน)

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีน	โดยใหน้กัเรยีนทำากิจกรรม	เชน่	ใหน้กัเรยีนใชส้นัมอืเคาะ
ที่ขอบโต๊ะเบา	ๆ	หรือให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วนำาฝ่ามือไปผลัก
กับกำาแพง	หลังจากนั้น	ตั้งคำาถามว่า	เมื่อใช้สันมือเคาะขอบโต๊ะด้วยแรง
ที่ต่างกัน	หรือเมื่อออกแรงผลักกำาแพงด้วยแรงต่างกัน	ผลของการผลัก
กำาแพงเป็นอย่างไร			

2.	 อภิปรายร่วมกันเพ่ือนำาไปสู่ข้อสรุปว่า	เม่ือใช้สันมือเคาะโต๊ะด้วยแรงท่ีมากข้ึน
		 หรือเมื่อผลักกำาแพงด้วยแรงที่มากขึ้น	ก็จะมีแรงจากโต๊ะหรือจากกำาแพง

โต้ตอบกลับด้วยแรงมากเช่นกัน	โดยคู่ของแรงระหว่างมือกับโต๊ะ	หรือคู่ของ
	 แรงระหว่างมือกับกำาแพง	จะเกิดข้ึนพร้อมกันแต่ทิศตรงข้ามกัน	และเป็นแรง
	 ที่กระทำากับวัตถุต่างกัน
3.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา	

โดยนำาเคร่ืองช่ังสปริงสองอันมาเก่ียวกัน	 แล้วยึดปลายด้านหน่ึงของ
	 เครื่องชั่งสปริงตัวที่หนึ่งกับที่ยึด	 จากนั้นออกแรงดึงปลายที่เหลือของ

เคร่ืองช่ังสปริงตัวท่ีสอง	สังเกตค่าแรงท่ีอ่านได้จากเคร่ืองช่ังสปริงท้ัง	2	อัน
	 	ให้นักเรียนนำาเสนอผลการทำากิจกรรม
4.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา	รวมทั้ง
	 ยกตัวอย่างการนำาความรู้เร่ืองแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

ด้านความรู้

	 แรงกริิยาและแรงปฏิกริิยาจากการ	นำาเสนอ	คำาถาม
ตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียนคำาถามท้ายบท
และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ	การลง

ความเหน็จากขอ้มลู	จากการอภปิรายผลการสงัเกต
2.	 การวัด	ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะ

ผู้นำา	จากการทำากิจกรรม
3.	 การสื่อสาร	จากการนำาเสนอผลการทำากิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกันและสรุป
2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการทำากิจกรรม	
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
5.	 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง	ๆ 	ของวัตถุ	ได้แก่	การเคลื่อนที่แนวตรง	การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์	การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ
	 การเคลื่อนที่แบบสั่น

ด้านความรู้

1.	 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวภายใต้					
แรงโน้มถ่วงโลกเท่านั้น	เป็นการตกแบบเสรี			

2.	 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์	เป็นการเคล่ือนท่ี
	 แนวโค้งด้วยความเร่งคงตัวในแนวดิ่ง
3.	 การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่

แนวโค้งท่ีความเร่งมีทิศทางต้ังฉากกับความเร็ว
	 ตลอดเวลาและมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม
4.	 การเคล่ือนท่ีแบบส่ันเป็นการเคล่ือนท่ีกลับไป
	 กลับมาด้วยความเร่งมีทิศทางเข้าสู่จุดที่
					แรงลัพธ์เป็นศูนย์	เรียกจุดน้ีว่าตำาแหน่งสมดุล		

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การเคลื่อนที่แบบต่าง	ๆ )
2.	 การลงความเหน็จากขอ้มลู	(การอภปิรายผล

การสังเกตที่ได้จากการทำากิจกรรม)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการวิเคราะห์
	 และลงข้อสรุปเก่ียวกับผลของความเร่งท่ีมี

ต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง	ๆ )

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายและทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุในแนวดิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้		และชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนที่
ดังกล่าวเป็นการเคล่ือนท่ีภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก	ซ่ึงนำาไปอธิบายการตกแบบเสรี

2.	 ตั้งคำาถามว่า	ถ้าความเร่งมีทิศทางไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่	
วัตถุมีแนวทางการเคลื่อนที่อย่างไร	อภิปรายร่วมกัน

3.	 ยกสถานการณ์หรือสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวโค้งแบบวงกลม	
	 และแบบส่ัน	พร้อมทั้งให้นักเรียนอภิปรายเก่ียวกับทิศทางการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุ	ความเร็ว	และความเร่ง
4.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมเพื่อศึกษาเวลาของการเคลื่อนท่ีแนวโค้ง	

เช่น	ปล่อยวัตถุหนึ่งให้ตกในแนวดิ่งและดีดอีกวัตถุหนึ่งออกในแนวระดับ
ที่ความสูงเดียวกันและพร้อมกัน	เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	เวลาที่ใช้ในการตก	
ในแนวดิ่งและเวลาท่ีใช้ในการเคลื่อนที่แนวโค้งเท่ากัน	เม่ือวัตถุเคล่ือนท่ี
จากความสูงเดียวกันและไม่คิดแรงต้านอากาศ	

5.	 ให้นักเรียนวิเคราะห์เวกเตอร์ความเร็วและความเร่งของวัตถุท่ีตำาแหน่งต่าง	ๆ
		 บนเส้นโค้งของการเคลื่อนที่	จากรูปที่กำาหนดให้	
6.	 อภปิรายรว่มกนัจนไดข้อ้สรปุวา่	การเคลือ่นทีใ่นแนวโคง้เปน็การเคลือ่นที่

ในแนวราบและแนวดิง่พรอ้มกนัและเปน็อิสระต่อกนั	โดยในแนวราบวัตถุ
	 มีความเร็วคงตัว	ส่วนในแนวดิ่งวัตถุมีความเร่งคงตัวซึ่งในกรณีนี้คือ
	 ความเร่ งโน้มถ่วงของโลก	 จึงทำาให้วัตถุ เคลื่อนที่ เป็นแนวโค้ง	
	 เรียกว่าการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ว่า	การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ด้านความรู้

	 ผลของความเร่ง ท่ีมีต่อการเคล่ือนท่ีแนวตรง									
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์	การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม
และการเคลื่อนที่แบบสั่น	จากคำาถามตรวจสอบ

	 ความเข้าใจระหว่างเรียน	การสรุป	การเขียนผังมโนทัศน์	
คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการ

อภิปรายผลการสังเกตและการสรุป
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	จากการ
	 ทำากิจกรรม
3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	จากการวิเคราะหผ์ลการ

ทำากิจกรรมแต่ละกิจกรรม	และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ		
ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง	ๆ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล	จากการ

อภิปรายร่วมกันและสรุป
2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการทำากิจกรรม
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือ
	 รือร้น	ในการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม

และการอภิปราย)
2.	 ความมีเหตุผล	(จากการใช้หลักฐาน	และ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)
3.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ

7.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลม										
ในแนวระดับ	เช่น	ใช้มือจับเชือกแล้วเหว่ียงวัตถุ	เช่น	จุกยาง	หรือ	ถุงทราย	
ใหเ้ปน็วงกลมในแนวระดบั	สงัเกตแรงทีม่อืดึงเชอืก	อภปิรายรว่มกนัจนได้
ข้อสรุปว่า	การเคลื่อนที่แบบวงกลมต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางกระทำากับวัตถุ	
ในทศิทางตัง้ฉากกบัความเรว็ตลอดเวลา	เรยีกว่า	แรงสูศู่นยก์ลาง	และจาก
ความรูเ้รือ่งความสัมพนัธร์ะหว่างแรงและความเรง่	ทำาให้สรปุไดว้า่	วตัถท่ีุ
เคลื่อนที่แบบวงกลมจะมี	ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

8.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมเพ่ือศึกษาการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน	เช่น	การแกว่ง
	 ของลกูตุม้	โดยใหส้งัเกตความเปลีย่นแปลงความเรว็ของลกูตุม้ทีต่ำาแหนง่

ตา่ง	ๆ	นำาเสนอผลและร่วมกนัอภปิราย	เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปวา่	การแกวง่ของ
ลูกตุ้มเป็นการเคลื่อนที่แบบส่ันซึ่งมีความเร่งที่มีทิศเข้าสู่จุดที่แรงลัพธ์		
เป็นศูนย์	เรียกจุดนี้ว่าตำาแหน่งสมดุล	

9.	 สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการเคล่ือนท่ีแบบส่ันของวัตถุอ่ืน	ๆ 	เช่น	การเคล่ือนท่ี
	 ของวัตถุติดปลายสปริงในแนวดิ่ง			
10.	ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง	ๆ 	และผลของ

ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่นั้น	ๆ 	โดยอาจให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์
11.	ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำาความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง	ๆ 							

ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
6.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง	ๆ 	รอบโลก

ด้านความรู้

	 ในบรเิวณรอบโลกมสีนามโนม้ถ่วง	เมือ่มวัีตถุ
ที่มีมวล	จะมีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูด
ของโลกกระทำาตอ่วตัถุ	แรงนีน้ำาไปใชอ้ธบิาย
การเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง	ๆ 	เช่น	ดาวเทียม	
และดวงจันทร์รอบโลก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 - 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การสื่อสาร	(จากการนำาเสนอ)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือรือร้น
	 ในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย)
2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและการสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ชมวีดิทัศน์หรือสาธิตกิจกรรม	 เช่น	นำาแก้วน้ำา
พลาสติกใส่น้ำาคร่ึงแก้วแล้ววางบนแผ่นไม้ท่ีผูกเชือกไว้	แล้วแกว่งเป็นวงกลม

	 ในแนวดิ่ง	ตั้งคำาถามให้นักเรียนอภิปรายว่าทำาไมน้ำาไม่หกออกจากแก้ว	
2.	 ตั้งคำาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า	ทำาไมดาวเทียมจึงโคจรรอบโลก

ได้โดยไม่ตกสู่พื้น	จากนั้น	ให้นักเรียนเปรียบเทียบสถานการณ์ที่น้ำาไม่หก
ออกจากแก้วกับสถานการณ์ที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกโดยไม่ตกสู่พื้น

3.	 อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสนามโน้มถ่วงซึ่งทำาให้เกิด		
แรงโน้มถ่วงกระทำาต่อวัตถุและสรุปเชื่อมโยงไปสู่แรงดึงดูดระหว่างมวล		

4.	 ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุต่าง	ๆ 	รอบโลก	เช่น	ดวงจันทร์	ดาวเทียม	จากนั้น	ให้นักเรียน					
นำาเสนอ

5.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ต่าง	ๆ 	รอบโลก	

ด้านความรู้

	 ผลของแรงโน้มถ่วง	ท่ีมีต่อ	การเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง	ๆ 	
	 รอบโลก	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน
	 การสรุป	การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การสื่อสาร	จากการนำาเสนอผลการทำากิจกรรม	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเหน็และความมเีหตผุล	จากขอ้มลู
	 ที่สืบค้น	การอภิปราย	และ	การนำาเสนอ
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
7.	 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า

ด้านความรู้

1.	 กระแสไฟฟ้าทำาให้เกิดสนามแม่เหล็กใน
บริเวณรอบเส้นลวดตัวนำาท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน	

2.	 หาทิศทางของสนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแส
	 ไฟฟ้าได้จากกฎมือขวาหรือเข็มทิศ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การเบนของเข็มทิศ)
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	 (การอภิปราย

เกี่ยวกับทิศของสนามแม่เหล็ก)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
	 (จากการทำากิจกรรม)
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการอภิปราย
	 และลงข้อสรุปเก่ียวกับการเกิดสนามแม่เหล็ก
	 เนื่องจากกระแสไฟฟ้า)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือรือร้น
	 ในการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมและการ

อภิปราย)
2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายร่วมกันเพ่ือทบทวนเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับเข็มทิศ
	 เมื่อนำาไปวางไว้ใกล้แท่งแม่เหล็ก	รวมทั้งการบอกทิศของสนามแม่เหล็ก

ด้วยเข็มทิศ	
2.	 ตัง้คำาถามว่า	ถา้นำาเข็มทศิไปวางไว้ลวดตวันำาทีมี่กระแสไฟฟา้ผา่น	จะเกดิ

อะไรขึ้น	อภิปรายร่วมกัน
3.	 สาธิตการทำากิจกรรมเพ่ือศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟ้า
		 เช่น	นำาเข็มทิศไปวางใกล้	ๆ 	ลวดตัวนำา	จากน้ัน	ให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำา
		 แล้วให้นักเรียนสังเกตการวางตัวของเข็มทิศ	
4.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กรอบลวดตัวนำา	

เมือ่มกีระแสไฟฟา้ผา่น	และการบอกทศิทางสนามแมเ่หลก็จากการวางตวั
ของเข็มทิศ	

5.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการหาทิศทางของสนามแม่เหล็กด้วยการใช้มือขวา					
กำารอบเส้นลวดตัวนำา

6.	 อาจให้นักเรียนทำากิจกรรมเพิ่มเติม	 เช่น	 กิจกรรมที่นำาความรู้เรื่อง
	 กฎมือขวาไปใช้หาทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ผ่านลวดตัวนำาวงกลมและ	
	 โซเลนอยด์	
7.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับการเกิดสนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟ้า

ด้านความรู้

	 การเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า								
จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน				
การสรุป	คำาถามท้ายบท	และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การลงความเห็นจากข้อมูล	และการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	 จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
	 ผลการสังเกต	และการสรุป
2.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				

จากการทำากิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล	จากการ

อภิปรายร่วมกันและสรุป
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
8.	 สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทำาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก	และแรงแม่เหล็กที่กระทำาต่อลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านใน
	 สนามแม่เหล็ก	รวมทั้งอธิบายหลักการทำางานของมอเตอร์

ด้านความรู้

1.	 ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก	เม่ือมีอนุภาคท่ีมี
	 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียว

กบัสนามแมเ่หลก็	จะถกูแรงแมเ่หล็กกระทำา
2.	 ในบรเิวณทีม่สีนามแมเ่หลก็	เมือ่มลีวดตวันำา

ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านโดยท่ีกระแสไฟฟ้าไม่อยู่
	 ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็ก	 ลวดตัวนำา			

จะถูกแรงแม่เหล็กกระทำา
3.	 หลักการทำางานของมอเตอร์	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การเบนของลำาอิเล็กตรอนของ

หลอดรังสีแคโทด	 การเคลื่อนที่ของลวด
ตัวนำา	การทำางานของมอเตอร์)

2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกต)
3.	 การพยากรณ์	(การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

เมือ่นำาแทง่แม่เหลก็มาใกลห้ลอดรงัสแีคโทด	
และ	 เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำาที่	
วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

1.	 นำาเข้าสูบ่ทเรียนเพือ่ศกึษาเก่ียวกบัการเคลือ่นทีข่องอนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา้
ในสนามแม่เหล็ก	โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทด	จากน้ันสาธิต
หรือใช้วีดิทัศน์แสดงการทำางานของหลอดรังสีแคโทด	ให้นักเรียนสังเกต
ลำาอิเล็กตรอนภายในหลอด	โดยตั้งคำาถามว่า	ถ้านำาแท่งแม่เหล็กมาใกล้
หลอดรังสีแคโทด	จะเกิดอะไรขึ้นกับลำาอิเล็กตรอน	อภิปรายร่วมกัน	

2.	 สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการหันขั้วแม่เหล็กเข้าหาหลอดรังสีแคโทด						
ในแนวต่าง	ๆ 	ท่ีทำาให้เห็นลำาอิเล็กตรอนเบนไปแตกต่างกัน	อภิปรายร่วมกัน

	 เกีย่วกับสาเหตทุีท่ำาให้ลำาอิเลก็ตรอนเบ่ียงเบนไปจากแนวเดมิ	เพือ่นำาไปสู่
ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ี	
ในสนามแม่เหล็ก	

3.	 สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการเคล่ือนท่ีของลวดตัวนำาท่ีวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
	 เม่ือให้กระแสไฟฟ้าผ่าน	อภิปรายร่วมกันและให้ความรู้เพิ่มเติม	เพื่อนำา	

ไปสู่ข้อสรุปเก่ียวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำากับลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้า
วางในสนามแม่เหล็ก	

4.	 สาธติการทำางานของมอเตอรอ์ยา่งงา่ย	แลว้อภปิรายรว่มกนัเกีย่วกับสาเหตุ
ทีท่ำาให้ขดลวดของมอเตอรห์มุนได	้เพือ่นำาไปสูข้่อสรุปว่า	แกนของมอเตอร์
หมุน	เน่ืองจากรอบแกนมีขดลวดพันอยู่และขดลวดวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

	 จะได้รับแรงแม่เหล็กกระทำาเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน	จึงทำาให้ขดลวดและ
แกนหมุน	

5.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำาต่ออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าและลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก	รวมทั้ง
หลักการทำางานของมอเตอร์

6.	 อาจให้นักเรียนทำากิจกรรมขยายความรู้เพิ่มเติม	เช่น	ประดิษฐ์มอเตอร์
อย่างง่าย

ด้านความรู้

	 แรงแม่เหล็กที่กระทำาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า			
และลวดตัวนำาท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก	
รวมท้ังหลักการทำางานของมอเตอร์	 จากคำาถาม	
ตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	การสรุปคำาถาม

	 ท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการลง
	 ความเห็นจากข้อมูล	 จากการอภิปรายเกี่ยวกับ						

ผลการสังเกตและการสรุป
2.	 การพยากรณ์	จากการตอบคำาถาม	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็น	ความมีเหตุผล	และการเห็น

คุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกัน
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการอภิปราย
	 และลงข้อสรุปเก่ียวกับแรงแม่เหล็กท่ีกระทำา
	 ต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าและลวดตัวนำาท่ีมี
	 กระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก	และ

การทำางานของมอเตอร์)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือ
	 รือร้นในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย)
2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)
3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	(จากการ

แสดงออกถงึการยอมรบัเก่ียวกบัประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์ในการสร้างมอเตอร์)		
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
9.	 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำา	รวมทั้งยกตัวอย่างการนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ด้านความรู้

1.	 สนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านขดลวดตัวนำามี				
การเปลี่ยนแปลง	 จะทำาให้เกิดอีเอ็มเอฟ
เหนี่ยวนำาในขดลวด	

2.	 เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายใช้ความรู้เร่ือง
อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาเป็นหลักการพ้ืนฐาน

	 ในการทำางาน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การเบนของเข็มแกลแวนอมิเตอร์
	 	การเคลื่อนที่ของขดลวดและแท่งแม่เหล็ก)
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกต)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือรือร้น
	 ในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย)
2.	 ความมีเหตุผล	(จากการใช้หลักฐานและเหตุผล
	 ในการอภิปรายและสรุป)
3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	 (จากการ

เห็นประโยชน์ของการนำาความรู้เร่ืองอีเอ็มเอฟ
	 ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	 โดยการทบทวนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าทำาให้เกิด
	 สนามแม่เหลก็	จากนัน้ตัง้คำาถามว่า	สนามแม่เหลก็ทำาให้เกดิกระแสไฟฟา้								

ได้หรือไม่	อภิปรายร่วมกัน	
2.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมเก่ียวกับการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำา	เช่น	

การตอ่ขดลวดตวันำากบัแกลแวนอมิเตอร	์แลว้สงัเกตการเบนของเขม็ของ
แกลแวนอมิเตอร์	เม่ือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาและออกจากศูนย์กลาง
ของขดลวดตวันำาทีอ่ยูน่ิง่	และเมือ่เคลือ่นศนูยก์ลางของขดลวดเข้าหาและ
ออกจากของแท่งแม่เหล็กที่อยู่นิ่ง	แล้วตั้งคำาถามว่า	เพราะเหตุใดเข็มของ
แกลแวนอมิเตอร์จึงเบน	

3.	 ร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า	เข็มของแกลแวนอมิเตอร์เบนเน่ืองจาก
	 มีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาเกิดขึ้นในขดลวด
4.	 ให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า	กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนำาในขดลวดเกิดจากการท่ีขดลวด
	 อยู่ในบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็ก	หรือกล่าวได้ว่า	เม่ือขดลวด
	 อยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก	จะทำาให้เกิดความ

ตา่งศกัยร์ะหวา่งปลายขดลวด	เรยีกวา่	อเีอม็เอฟเหนีย่วนำา	ทำาใหมี้กระแส
ไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวด		

5.	 สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการทำางานของเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย		
เพื่อให้เห็นการนำาความรู้เรื่องการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาไปใช้ประโยชน์

6.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำา
7.	 ให้นักเรียนสืบค้นตัวอย่างเกี่ยวกับการนำาความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำา

ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	ๆ 	จากนั้น	ให้นักเรียนนำาเสนอ

ด้านความรู้

	 การเกดิอเีอม็เอฟเหนีย่วนำา	และ	หลกัการทำางานของ
	 เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย	จากคำาถามตรวจสอบ

ความเข้าใจระหว่างเรียน	การสรุปคำาถามท้ายบท
และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
					การสังเกต	และการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการ

อภิปรายเกี่ยวกับผลการสังเกต

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็น	ความมีเหตุผล	และการเห็น

คุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกัน	
และการทำากิจกรรม
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
10.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน

ด้านความรู้

1.	 แรงเข้มเป็นแรงท่ียึดเหน่ียวอนุภาคในนิวเคลียส
		 และเปน็แรงหลกัทีใ่ชอ้ธบิายเสถยีรภาพของ

นิวเคลียส	
2.	 แรงอ่อนเป็นแรงที่ใช้อธิบายการสลายให้

อนุภาคบีตาของธาตุกัมมันตรังสี

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การจำาแนกประเภท	(การจำาแนกแรงเขม้และ

แรงอ่อน)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (การวิเคราะห์

และเปรียบเทียบแรงพ้ืนฐานในธรรมชาติ
ทั้งสี่แรง)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
					ความมีเหตุผล	(จากการใช้ข้อมูลและเหตุผล

ในการอภิปรายและสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายเพื่อทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างและ											
องค์ประกอบของอะตอม	โดยอาจยกตัวอย่างสัญลักษณ์แทนนิวเคลียส
ของธาต	ุจากนัน้	ให้นกัเรยีนบอกความหมายของเลขมวลและเลขอะตอม
เพื่อระบุ	จำานวนอนุภาค	ชนิดและประจุของอนุภาคภายในนิวเคลียส	

	 ตั้งคำาถามว่า	เหตุใดอนุภาคที่มีประจุชนิดเดียวกันภายในนิวเคลียสจึงอยู่
รวมกันได้		

2.	 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงระหว่างอนุภาคภายในนิวเคลียส	
	 นำาเสนอ	และอภปิรายรว่มกันเพือ่ให้ไดข้้อสรปุเก่ียวกับแรงนวิเคลยีร์	และ

แรงเข้ม	
3.	 ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับแรงอ่อน	นำาเสนอและอภิปรายร่วมกันเพื่อ						
	 ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงอ่อน
4.	 ให้นักเรียนพิจารณาตารางหรือภาพแสดงการเปรียบเทียบแรงทั้งสี่							

จากนั้นอภิปรายร่วมกันและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงพื้นฐานในธรรมชาติ
ทัง้ส่ี	ไดแ้ก่	แรงเข้ม	แรงแม่เหล็กไฟฟา้	แรงอ่อน	และแรงดงึดดูระหวา่งมวล		

ด้านความรู้

	 แรงเข้มและแรงอ่อน	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ
	 ระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
					การจำาแนกประเภท	และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	

จากการคำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	
และการให้นักเรียนพิจารณาการเปรียบเทียบแรงท้ังส่ี

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกัน

74



วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านความรู้

1.	 ฟิชชันเป็นปฏิกิริยาท่ียิงนิวตรอนไปยังนิวเคลียส
	 ที่มีมวลมาก	แล้วนิวเคลียสนั้นแตกออกเป็น

สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกัน
2.	 ฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อย

รวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น		
3.	 พลงังานทีป่ลดปลอ่ยออกมาจากฟชิชนัหรอื	

ฟิวชัน	 เรียกว่า	 พลังงานนิวเคลียร์	 ซึ่งมี
	 ความสัมพันธ์กับมวลที่หายไป

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การจำาแนกประเภท	(จากการบอกความแตกต่าง
	 ระหว่างฟิชชันกับฟิวชัน)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ในการเข้าถึง

สารสนเทศที่เกี่ยวกับเนื้อหา)
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (การวิเคราะห์

และประเมินความน่าเชื่อถือ	ของข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น)

3.	 การสื่อสาร	(การนำาเสนอ)

1.	 นำาเข้าสูบ่ทเรยีนโดยอภปิรายรว่มกันเพ่ือทบทวนเกีย่วกบัทีม่าของพลงังาน
ท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน	โดยช้ีให้เห็นว่า	พลังงานส่วนใหญ่ท่ีใช้มาจากการเผาไหม้

	 เช้ือเพลิงฟอสซิล	ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาเคมี	ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงในระดับอะตอม
	 และโมเลกุลเท่านั้น	
2.	 ตั้งคำาถามว่า	การเปลี่ยนแปลงในระดับนิวเคลียสของอะตอมจะสามารถ

ให้พลังงานออกมาได้หรือไม่	อย่างไร	อภิปรายร่วมกัน
3.	 ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์	 จากนั้น					

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับฟิชชัน	ฟิวชัน	พลังงานนิวเคลียร์	
และความสมัพนัธร์ะหวา่งมวลกบัพลงังานทีป่ลดปลอ่ยออกมาจากฟชิชนั

	 และฟิวชัน	จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ	
4.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับฟิชชัน	ฟิวชัน	พลังงานนิวเคลียร์	และ	

ความสมัพนัธร์ะหวา่งมวลกบัพลงังานทีป่ลดปลอ่ยออกมาจากฟชิชันและ
ฟิวชัน	พร้อมช้ีให้เห็นว่า	การเปลี่ยนแปลงระดับนิวเคลียสของอะตอม
สามารถให้พลังงานออกมาได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม
และโมเลกุล

ด้านความรู้

1.	 พลังงานนิวเคลียร์	ฟิชชัน	และ	ฟิวชัน	จากคำาถาม
ตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	 การนำาเสนอ
คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานท่ีปลดปล่อย
	 ออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์	จากการการนำาเสนอ 

คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การจำาแนกประเภท	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ
	 ระหว่างเรียน	คำาถามท้ายบท	และแบบทดสอบ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	จากการอภิปรายและ

สรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
3.	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความร่วมมือ	การทำางาน
	 เป็นทีมและภาวะผู้นำา	และการส่ือสารจากการสืบค้น
	 และการนำาเสนอ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	และความมีเหตุผล	จากการ

ตอบและถามคำาถาม	การอภิปราย	และสรุป	
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ตัวชี้วัด
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
	 (การร่วมมือกันสืบค้นข้อมูลภายในกลุ่ม)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือ
	 รือร้นในการมีส่วนร่วมอภิปรายและสรุป)
2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการอภิปรายและ			

สรุปบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้)	
3.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	(จากการทำากิจกรรม)

2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการร่วมมือกันสืบค้น
และนำาเสนอ
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
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ตัวชี้วัด
12.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า	รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่น	ๆ 	ที่นำามาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
	 ความต้องการทางด้านพลังงาน	

ด้านความรู้

1.	 พลังงานทดแทน	 เป็นพลังงานที่นำามาใช้
ทดแทนพลังงานหลัก	 เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

2.	 พลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้เซลล์สุริยะ	

3.	 เซลล์สุริยะที่ใช้ทั่วไปประกอบด้วยวัสดุ					
สองชิน้ทีท่ำาจากสารทีม่สีมบัตเิฉพาะตา่งกนั

	 นำามาประกบกัน	เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
	 เซลล์สุริยะ	จะทำาให้เกิดความต่างศักย์ระหว่าง
	 วัสดุทั้งสอง	และเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะทำาให้

เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจร	
4.	 พลงังานนวิเคลยีรเ์ปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟา้

ด้วยการเร่ิมจากการถ่ายโอนพลังงานให้กับน้ำา
		 จนน้ำากลายเป็นไอน้ำา	จากน้ัน	ไอน้ำาท่ีได้นำาไป
	 หมุนกังหันและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	
5.	 เทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นการนำาความรู้
	 ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

ในการพฒันาแหลง่พลงังานในธรรมชาต	ิเพ่ือ
นำาไปใช้ประโยชน์	รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพ

		 ความปลอดภัย	ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม	ลดต้นทุน
		 ฯลฯ	เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
	 ทางด้านพลังงาน	

1.	 นำาเขา้สู่บทเรียนโดยใหน้กัเรยีนอภปิรายรว่มกนัเพือ่ระบุชนิดของพลังงาน
ที่ใช้ในการทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	ในชีวิตประจำาวัน	จากนั้น	ถามนักเรียนว่า	
แหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยคือแหล่งพลังงานชนิดใด	 และ		

	 ในอนาคตจะมีการใช้แหล่งพลังงานเหล่านี้เพิ่มขึ้น	หรือลดลง	อภิปราย
	 ร่วมกัน			
2.	 ให้ความรู้เก่ียวกับ	การจำาแนกประเภทของพลังงาน	จากน้ันอภิปรายร่วมกัน
		 เก่ียวกับแนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคต	และผลกระทบ
	 ตอ่สิง่แวดลอ้มจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ	จากภาพ	กราฟ	หรอืแผนภาพ	

เพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปว่า	 แหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยเป็นแหล่ง
พลังงานส้ินเปลือง	 ที่ส่งผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหา
ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จึงควรพัฒนาพลังงานอื่น	ๆ 											
มาทดแทน	

3.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของพลังงานทดแทน	 และยกตัวอย่าง
พลังงานทดแทนชนิดต่าง	ๆ 	จากนั้น	นำาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเซลล์สุริยะ

	 มาสาธติการทำางาน	แลว้ตัง้คำาถามวา่	เซลลส์รุยิะมหีลกัการทำางานอยา่งไร	
อภิปรายร่วมกัน

4.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำางานเบื้องต้นของเซลล์สุริยะ	 จากนั้น	
	 ถามนักเรียนว่า	ถ้าจะนำาเซลล์สุริยะไปใช้	จะต้องทำาอย่างไร	อภิปรายร่วมกัน
5.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อสืบค้นหรือทำากิจกรรมเกี่ยวกับ	ปัจจัยที่มีผลต่อ

พลงังานไฟฟา้ทีไ่ดจ้ากเซลลส์รุยิะ	และแนวทางการนำาเซลลส์รุยิะมาใชก้บั
	 เครือ่งใชไ้ฟฟา้ในทีพ่กัอาศยั	จากนัน้ใหน้กัเรยีนนำาเสนอผลการสบืคน้หรอื

ผลการทำากิจกรรม	
6.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ

ด้านความรู้

1.	 ความหมายของพลังงานทดแทน	จากคำาถามตรวจสอบ
	 ความเข้าใจระหว่างเรียน	 การสรุป	 การนำาเสนอ	

คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ
2.	 ความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้า	การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็น
พลงังานไฟฟา้	และเทคโนโลยดีา้นพลงังาน	จากการ
อภิปรายร่วมกัน	การสรุป	การนำาเสนอ	คำาถามท้าย
บท	และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การจำาแนกประเภทจากคำาถามตรวจสอบความ

เข้าใจระหวา่งเรยีน	คำาถามทา้ยบทและแบบทดสอบ
2.	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความร่วมมือ	การทำางาน
	 เป็นทีมและภาวะผู้นำาจากการสืบค้นข้อมูล	และ
	 การนำาเสนอ
3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การสร้างสรรค์และ

นวตักรรม	และการสือ่สาร	จากขอ้มลูท่ีนำาเสนอและ
การนำาเสนอ	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 ความใจกว้าง	 และความ								

มีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกันและการนำาเสนอ	
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

 
ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(จากการสืบค้น)
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(การประเมิน

ความน่าเชื่อถือ	ความสัมพันธ์	และ	ความ
สมบูรณ์ของข้อมลูทีไ่ดจ้ากการสืบค้น	และ
การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำากัด)

3.	 การสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม	(ในการสรา้ง
สื่อสำาหรับนำาเสนอ)

4.	 การสื่อสาร	(การนำาเสนอ)
5.	 ความรว่มมอื	การทำางานเปน็ทมีและภาวะ

ผู้นำา	(ในการร่วมกันสืบค้นข้อมูล)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 (จากการสนใจ

สืบค้นข้อมูลจากหลากหลายที่มาและ
ความกระตือรือร้นในการร่วมอภิปราย)

2.	 ความใจกว้าง	(จากการอภิปรายร่วมกัน)
3.	 ความมีเหตุผล	(จากการอภิปรายร่วมกัน)
4.	 ความรว่มมอืชว่ยเหลอื	(จากการรว่มมอืกนั

สืบค้นและนำาเสนอ)
5.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	(จากการ
	 แสดงออกถึงการรบัรูแ้ละยอมรบัในการใช้
	 วิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน)

7.	 นำาเข้าสู่หัวข้อการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า	 โดย	
	 ตั้งคำาถามว่า	ถ้าในอนาคตพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ							
	 จึงต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ข้ึน	จะเป็นไปได้หรือไม่	โดยให้นักเรียน
	 อภิปรายร่วมกันในประเด็นต่าง	ๆ 	เช่น	ความปลอดภัย	สถานท่ี	ความคุ้มค่า
		 ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
8.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า		

ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	จากนั้นอาจให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ											
ความปลอดภัย	การจัดการกากกัมมันตรังสี	ความคุ้มค่า	และผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

9.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็น
พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

10.	นำาเข้าสู่หัวข้อเทคโนโลยีด้านพลังงาน	 โดยตั้งคำาถามว่า	 นอกจาก
	 เซลล์สุริยะ	และเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้ว	ยังมีวิธีการหรือนวัตกรรมอ่ืน	ๆ
	 ใดอีกบ้างที่สามารถนำามาแก้ปัญหาด้านพลังงาน	อภิปรายร่วมกัน
11.	ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์หรือสาธิตเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีด้าน

พลังงานอื่น	ๆ 	 เช่น	 เซลล์เชื้อเพลิง	 หรือ	 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	 จากน้ัน											
ตั้งคำาถามเกี่ยวกับแหล่งพลังงานและหลักการทำางานเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง	
อภิปรายร่วมกัน	

12.	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่น	ๆ 						
	 ที่สนใจกลุ่มละหนึ่งเทคโนโลยี	โดยกำาหนดให้แต่ละกลุ่มต้องนำาเสนอ										
	 ในประเด็น	 การช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน	 ข้อดี	 และข้อจำากัดของ

เทคโนโลยีนั้น	
13.	ให้นักเรียนนำาเสนอ	จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ด้านพลังงาน

2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	 จากความร่วมมือและ							
การทำางานเป็นทีมในการสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ	

3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปราย
ร่วมกันและการนำาเสนอ
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ตัวชี้วัด
13.	 สังเกตและอธิบายการสะท้อน	การหักเห	การเลี้ยวเบน	และการรวมคลื่น

ด้านความรู้

1.	 เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปตกกระทบสิ่งกีดขวาง	
จะเกิดการสะท้อน

2.	 เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางต่างกัน	
จะเกิดการหักเห

3.	 เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีไปตกกระทบขอบส่ิงกีดขวาง
	 จะเกิดการเลี้ยวเบน
4.	 เมือ่คลืน่สองขบวนเคลือ่นทีม่าพบกัน	จะเกดิ

การรวมคลื่น	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การสะท้อน	การหักเห	การเล้ียวเบน
		 และการรวมคลืน่จากการสาธติหรอืวดีทิศัน)์
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 เกี่ยวกับผลที่ได้จากการสังเกตการสะท้อน	

การหักเห	การเลี้ยวเบน	และการรวมคลื่น
ของคลื่น)		

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 -

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างคล่ืนชนิดต่าง	ๆ 	ในชีวิตประจำาวัน
		 ต่อจากนั้น	 ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับคลื่นกล						

ส่วนประกอบของคลื่นและประเภทของคลื่นกล
2.	 ตั้งคำาถามว่า	 เมื่อคลื่นกล	 เช่น	คลื่นน้ำา	 เคลื่อนที่ไปในตัวกลางแล้วพบ

สิ่งกีดขวาง	ขอบสิ่งกีดขวาง	หรือ	พบกับคลื่นน้ำาอีกขบวนหนึ่ง	จะแสดง
พฤติกรรมอย่างไร	อภิปรายร่วมกัน		

3.	 สาธิตการสะท้อนของคลื่น	เช่น	สะบัดขดลวดสปริงที่วางบนพื้นสองครั้ง	
ครั้งแรกให้ปลายขดลวดด้านที่ไม่ได้จับตรึงไว้กับผนัง	ครั้งที่สองให้ปลาย
ขดลวดดา้นทีไ่มไ่ดจ้บัสะบดัไดอ้สิระ	ใหน้กัเรยีนสงัเกตลกัษณะการสะทอ้น
ของคลื่นจากการสะบัดทั้งสองกรณี	อภิปรายร่วมกันและนำาเสนอ	

4.	 สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสะท้อนของคล่ืน	
เช่น	การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำาหน้าตรง
ไปกระทบตวักัน้หนา้ตรงทีข่นานกนั	และทีท่ำามุมตา่ง	ๆ 	ให้นกัเรยีนสงัเกต	
จากนั้นร่วมกันอภิปราย	เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่น	

5.	 สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น	เช่น	
การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำาหน้าตรงผ่าน
บรเิวณรอยตอ่ระหวา่งเขตน้ำาลกึและเขตน้ำาตืน้	โดยใหห้นา้คล่ืนตกกระทบ

	 ในแนวขนาน	และทำามุมตา่ง	ๆ 	กับรอยตอ่ระหว่างเขตน้ำาลกึและเขตน้ำาตืน้	
ให้นักเรียนสังเกตแล้วอภิปรายร่วมกัน	เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเห
ของคลื่น

6.	 สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น	
เช่น	การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำาหน้าตรง
ไปตกกระทบขอบของแผ่นกั้น	ให้นักเรียนสังเกตและอภิปราย	จากนั้น

ด้านความรู้

	 ความรู้เก่ียวกับการสะท้อน	การหักเห	และการเล้ียวเบน
	 ของคลื่น	 รวมทั้งการรวมคลื่นของคลื่นสองคลื่น	

จากคำาถามตรวจสอบ	ความเข้าใจระหว่างเรียน		
	 การสรุป	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการ	

อภิปรายร่วมกันและการสรุป

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกัน
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เปลี่ยนแผ่นกั้นเป็นช่องเปิดที่มีความกว้างต่าง	ๆ 	กัน	ให้นักเรียนสังเกต
แล้วอภิปรายร่วมกัน	เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น

7.	 สาธิตกจิกรรมหรอืให้นกัเรยีนชมวีดทิศัน์เกีย่วกบัการรวมกนัของคล่ืน	เชน่	
การสะบัดปลายขดลวดสปริงที่วางบนพื้นระดับท้ังสองปลายพร้อมกัน

	 ให้เกิดคลื่นที่มีการกระจัดในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการรวมคลื่น				
แบบเสริม	 จากนั้นสะบัดให้เกิดคลื่นที่มีการกระจัดในทิศทางตรงข้าม				
เพ่ือให้เกิดการรวมคล่ืนแบบหักล้าง	ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกัน

	 เกี่ยวกับการรวมคลื่น
8.	 สาธิตกจิกรรมหรอืให้นกัเรยีนชมวีดทิศัน์เกีย่วกบัการรวมกนัของคล่ืน	เชน่	

การใชช้ดุถาดคลืน่แสดงให้เห็นคลืน่ผวิน้ำาวงกลม	2	คลืน่เคลือ่นทีม่าพบกนั	
ใหน้กัเรยีนสงัเกตและอภปิรายรว่มกนั	เพือ่ลงขอ้สรปุเกีย่วกบัการรวมคลืน่

9.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ	การสะท้อน	การหักเห	การเลี้ยวเบน	
และการรวมคลื่น
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ตัวชี้วัด
14.	 สังเกตและอธิบายความถี่ธรรมชาติ	การสั่นพ้อง	และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง

ด้านความรู้

1.	 เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วปล่อยให้วัตถุสั่น
อย่างอิสระ	วัตถุจะส่ันด้วยความถ่ีที่เรียกว่า	
ความถี่ธรรมชาติ

2.	 เมื่อวัตถุถูกกระตุ้นให้สั่นด้วยความถี่ตรงกับ
ความถ่ีธรรมชาติของวัตถุนั้น	จะทำาให้วัตถุ
นั้นส่ันด้วยแอมพลิจูดมากขึ้น	เรียกว่า	การ
สั่นพ้อง	

3.	 การสั่นพ้องส่งผลให้เกิดเสียงดังไพเราะใน
เครื่องดนตรี	 แต่การส่ันพ้องที่มากเกินไป	
สามารถทำาให้เกิดอันตรายได้	เช่น	ในกรณี
การส่ันพ้องของอาคารเน่ืองจากแผน่ดนิไหว	
หรือ	การสั่นพ้องของสะพานเนื่องจากลม	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การแกว่งของลูกตุ้ม)
2.	 การพยากรณ์	(การแกว่งของลูกตุ้มในกิจกรรม
	 ชุดลูกตุ้ม)
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกตในกิจกรรมเกี่ยวกับความถ่ี

ธรรมชาติ	 และ	 การแกว่งของลูกตุ้มใน							
ชุดลูกตุ้ม)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน
		 เช่น	การแกว่งของชิงช้า	การเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง	จากน้ัน	

อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแอมพลิจูด	คาบและความถี่ของการเคลื่อนที่	
2.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีกับความยาวเชือกของลูกตุ้มอย่างง่าย							
โดยตอนที	่1	มกีารเปลีย่นมวลของลกูตุม้โดยใหค้วามยาวเชอืกคงตวั	และ	
ตอนที่	2	 เปลี่ยนความยาวเชือกโดยให้มวลของลูกตุ้มคงตัว	จากนั้น	

	 ให้นักเรียนนำาเสนอผล		การทำากิจกรรม
3.	 อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า	ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มขึ้นกับ				

ความยาวเชอืก	แตไ่ม่ขึน้กบัมวลของลกูตุม้	ซึง่ลกูตุม้นีจ้ะแกว่งอยา่งอสิระ
ด้วยความถี่คงที่	เรียกความถี่นี้ว่าความถี่ธรรมชาติ

4.	 ต้ังคำาถามว่า	ถ้าคอยกระตุ้นลูกตุ้มเป็นจังหวะด้วยการผลักเบา	ๆ 	แอมพลิจูด
	 ของการแกว่งลูกตุ้มจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร		อภิปรายร่วมกัน	
5.	 ใหน้กัเรยีนทำากจิกรรมโดยดงึลกูตุม้แลว้ปลอ่ยใหแ้กวง่อยา่งอสิระ	แลว้คอย

ผลักลูกตุ้มเบา	ๆ 	เป็นจังหวะท่ีไม่ตรงกับความถ่ีธรรมชาติ	สังเกตแอมพลิจูด
	 การแกว่งของลูกตุ้ม	
6.	 จากน้ัน	ให้นักเรียนผลักลูกตุ้มเป็นจังหวะให้ตรงกับความถี่ธรรมชาติของ

การแกว่ง	สังเกตแอมพลิจูดการแกว่งของลูกตุ้ม	อภิปรายร่วมกันจนได้
	 ข้อสรุปว่า	 เมื่อลูกตุ้มถูกกระตุ้นให้แกว่งด้วยความถี่ตรงกับความถี่

ธรรมชาตินั้น	จะทำาให้ลูกตุ้มแกว่งด้วยแอมพลิจูดมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
การกระตุ้นด้วยความถี่อื่น	ๆ 	เรียกว่าเกิดการสั่นพ้อง

7.	 สาธติกจิกรรมการแกวง่ของลกูตุม้หลายลกูทีผ่กูดว้ยเชือกความยาวตา่ง	ๆ
		 โดยมีคู่หนึ่งยาวเท่ากัน	แล้วให้นักเรียนสังเกตแอมพลิจูดการแกว่งของ				

ด้านความรู้

	 ความถี่ธรรมชาติ	 การสั่นพ้อง	 และผลที่เกิดขึ้น
จากการสั่นพ้อง	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ
ระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	 การพยากรณ์	 และการลงความเห็น				

จากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกัน	และการสรุป
2.	 การสื่อสาร	จากข้อมูลที่นำาเสนอและการนำาเสนอ
3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				

จากการทำากิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมเีหตผุล	จากการอภปิรายร่วมกนัและการสรุป	
2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการทำากิจกรรม
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
1.	 การสื่อสาร	(จากการอภิปรายร่วมกันและ

การนำาเสนอ)
2.	 ความรว่มมอื	การทำางานเปน็ทมีและภาวะ

ผู้นำา	(จากการทำากิจกรรม)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผล
2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ

ลกูตุม้เมือ่ทำาใหล้กูตุม้ลกูหนึง่ในคูท่ีม่คีวามยาวเชอืกเทา่กนัแกวง่		อภปิราย
ร่วมกันและสรุปเกี่ยวกับการสั่นพ้องของลูกตุ้มที่มีความยาวเชือกเท่ากัน

8.	 ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้องในชีวิตประจำาวัน	
และนำาเสนอ

9.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติ	การสั่นพ้อง	และ					
	 ผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
15.	 สังเกตและอธิบายการสะท้อน	การหักเห	การเลี้ยวเบน	และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง

ด้านความรู้

	 คล่ืนเสียงมีการสะท้อน	การหักเห	การเล้ียวเบน
		 และการรวมคลื่น	เช่นเดียวกับคลื่นอื่น	ๆ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(การสะท้อน	การหักเห	การเล้ียวเบน
		 และการรวมคลื่นของคลื่นเสียงจากการ
	 ทำากิจกรรม)	
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกต)	
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21             
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการอภิปราย
	 และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อน	หักเห	

เลี้ยวเบน	และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือ
	 รือร้นในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย)
2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการสะท้อน	
	 การหกัเห	การเลีย้วเบนและการรวมคลืน่ของคลืน่กล	เชน่	คลืน่ผวิน้ำา	หรอื	

คลืน่ในเส้นเชอืก	จากนัน้ตัง้คำาถามว่า	เสยีงซึง่เปน็คลืน่กลจะมกีารสะทอ้น	
การหักเห	การเล้ียวเบน	และการรวมคล่ืนได้หรือไม่	อย่างไร	อภิปรายร่วมกัน

2.	 สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่นเสียง	 เช่น	 นำาสิ่งกีดขวาง								
ผิวเรียบแข็งมาวางหน้าแหล่งกำาเนิดเสียง	ให้ห่างจากแหล่งกำาเนิดเสียง
เล็กน้อย	 	 ให้นักเรียนยืนหลังแหล่งกำาเนิดเสียงและสังเกตเสียงท่ีได้ยิน	
จากนั้น	นำาส่ิงกีดขวางออกโดยให้แหล่งกำาเนิดเสียงยังอยู่ที่เดิม	และให้
นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยินและเปรียบเทียบกับเสียงท่ีได้ยินในกรณีท่ีมี
สิ่งกีดขวาง	อภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของคล่ืน
เสียงเมื่อตกกระทบสิ่งกีดขวาง

3.	 ตั้งคำาถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์การหักเหของเสียง	เช่น	นักเรียนเคยเห็น
ฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือไม่	คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด	จากน้ันร่วมกัน

	 อภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศที่ระดับความสูงต่าง	ๆ
	 เหนือพื้นดิน	 จนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเหของเสียงที่ทำาให้บางคร้ัง					

เราเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
4.	 สาธิตกิจกรรมเก่ียวกับการเล้ียวเบนของคล่ืนเสียง	เช่น	วางแหล่งกำาเนิดเสียง
	 ไว้ในห้องเรียน	ห่างจากประตูที่เปิดอยู่	จากนั้น	ให้นักเรียนฟังเสียงจาก

แหล่งกำาเนิดเสียงจากภายนอกห้องเรียนที่ตำาแหน่งต่าง	ๆ 	ที่มองไม่เห็น
แหลง่กำาเนดิเสยีง	แล้วอภปิรายรว่มกนัจนไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัการเลีย้วเบน
ของเสียงเมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปตกกระทบขอบสิ่งกีดขวาง	

5.	 สาธิตกิจกรรมเก่ียวกับการรวมคล่ืนของคล่ืนเสียง	เช่น	นำาลำาโพงท่ีเหมือนกัน
	 สองตัววางห่างกัน	และให้ลำาโพงทั้งสองต่อเข้ากับแหล่งกำาเนิดเสียงที่ให้

เสยีงความถีค่งทีค่า่ใดคา่หนึง่	จากนัน้ใหน้กัเรยีนเดนิชา้	ๆ 	ผา่นหนา้ลำาโพง

ด้านความรู้

					การสะท้อน	การหักเห	การเล้ียวเบน	และการรวคล่ืน
	 ของคล่ืนเสียง	 จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ

ระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบท	และแบบ
ทดสอบ

ด้านทักษะ
					การสังเกต	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการลง

ความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับ
	 ผลการสังเกต

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล	จากการ

อภิปรายร่วมกันและการสรุป	
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ในแนวขนาน	พรอ้มสังเกตเสียงทีไ่ดยิ้น	อภปิรายรว่มกนัเกีย่วกับความดงั
และค่อยของเสียงท่ีได้ยิน	เพ่ือลงข้อสรุปเก่ียวกับการรวมคล่ืนของคล่ืนเสียง

6.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ	การสะท้อน	การหักเห	การเลี้ยวเบน	
และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
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ตัวชี้วัด
16.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง	และผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง

ด้านความรู้

1.	 พลงังานเสยีงทีต่กตัง้ฉากบนหนึง่หน่วยพืน้ที่
ในหนึ่งหน่วยเวลา	เรียกว่า	ความเข้มเสียง

2.	 ระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้บอกความดัง		
ของเสียง	ซึ่งขึ้นกับความเข้มเสียง

3.	 การได้ยินเสียงของมนุษย์ขึ้นกับทั้งความถี่
ของเสียงและระดับเสียงที่เหมาะสม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(จากการฟังเสียง)
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย			

ผลการสังเกต)
3.	 การวัด	 (จากการตรวจวัดระดับเสียงและ

ความถี่เสียง	ถ้ามีการให้ทำากิจกรรม)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสาร	(จากการนำาเสนอ)	
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะ

ผู้นำา	(จากการทำากจิกรรมตรวจวดัระดบัเสยีง
และความถี่เสียง	ถ้ามีการให้ทำากิจกรรม)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคำาถาม	 เช่น	 เสียงจากแหล่งกำาเนิดใดบ้าง							
ในชีวิตประจำาวันที่อาจเป็นอันตรายต่อหู	อภิปรายร่วมกัน

2.	 ยกสถานการณ์เกี่ยวกับการได้ยินเสียงที่ดังค่อยต่างกันเมื่ออยู่ห่างจาก
แหลง่กำาเนดิเสยีงเปน็ระยะทางตา่งกัน	หรอื	สาธติกจิกรรม	เชน่		วางแหลง่
กำาเนิดเสียงที่หน้าห้องเรียน	และให้นักเรียนยืนใกล้แหล่งกำาเนิดเสียง	

	 จากนั้นให้นักเรียนเดินออกห่างจากแหล่งกำาเนิดเสียงเรื่อย	ๆ 	พร้อมกับ
สงัเกตเสยีงทีไ่ดย้นิ	อภปิรายรว่มกันเพือ่สรปุเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
เสียงดังค่อยกับระยะห่างจากแหล่งกำาเนิดเสียง

3.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้มเสียง	โดยเน้นว่า	ความเข้มเสียงรับรู้ได้ในรูป
ของความดัง	ซึ่งความดังวัดได้เป็นระดับเสียง	มีหน่วยเป็น	เดซิเบล

4.	 สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับระดับสูงต่ำาของเสียง	เช่น	ให้นักเรียนฟังเสียงจาก
แหลง่กำาเนดิเสียงทีใ่หเ้สยีงความถีต่า่ง	ๆ 	กนั	แล้วอภปิรายรว่มกนัเพือ่สรุป

	 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงต่ำาหรือเสียงทุ้มและเสียงสูงหรือ						
เสียงแหลมที่ได้ยินกับความถี่เสียง	

5.	 อาจให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง
จากสถานทีต่า่ง	ๆ 	โดยใชอุ้ปกรณ์วัดระดบัเสยีงหรอือุปกรณ์วดัความถีเ่สยีง	
จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอข้อมูลของระดับเสียงหรือความถี่เสียงที่

	 ตรวจวัดได้	ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเกี่ยวกับระดับเสียงหรือความถี่เสียง
ตามสถานที่ต่าง	ๆ

6.	 ใหน้กัเรยีนสบืคน้เก่ียวกบัผลของระดับเสยีงทีมี่ตอ่การได้ยนิ	ระดับเสยีงท่ี
กฎหมายแรงงานกำาหนด	และความถ่ีของเสียงในชว่งตา่ง	ๆ	ทีม่นษุย	์และ
ส่ิงมีชวิีตอ่ืน	ๆ 	รบัรูไ้ด	้รวมทัง้ความถ่ีท่ีสามารถสรา้งข้ึนไดจ้ากอปุกรณแ์ละ
สิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ

ด้านความรู้

	 ความเข้มเสียง	ระดับเสียง	และ	ผลของความถี่กับ
ระดับเสียงท่ีมีต่อการได้ยินเสียง	จากคำาถามตรวจสอบ

	 ความเข้าใจระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบท
และแบบทดสอบ	

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และการลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการ

อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต
2.	 การวัด	และความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและ

ภาวะผูน้ำา	(ถา้มกีารทำากิจกรรม)	จากการทำากจิกรรม
ตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง	

3.	 การสื่อสาร	จากการนำาเสนอ	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมเีหตผุล	จากการอภปิรายร่วมกนัและการสรุป	
2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปราย

ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ความรู้เรื่องเสียงมาช่วย								
ในด้านกฎหมาย

3.	 ความซื่อสัตย์และความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการ
ทำากิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง									
(ในกรณีที่มีการให้ทำากิจกรรม)
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2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	(จากการ
แสดงออกถึงการรบัรูแ้ละยอมรบัในการใช้
วิทยาศาสตร์มาช่วยด้านกฎหมาย)

3.	 ความซื่อสัตย์	(จากการบันทึกผลการวัด)
4.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	(จากการทำากิจกรรม
	 ตรวจวัดระดับเสียงและความถ่ีเสียงถ้ามกีาร

ให้ทำากิจกรรม)

7.	 รว่มกันอภปิรายและสรปุเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งความเขม้เสียงกบั
ระดับเสียง	และผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง

86



วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
17.	 สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ	เสียงก้อง	บีต	ดอปเพลอร์	และการสั่นพ้องของเสียง

ด้านความรู้

1.	 เสยีงจากแหลง่กำาเนดิเดนิทางไปกระทบวตัถุ
	 แล้วสะท้อนกลับมายังผู้ฟัง	ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียง
	 ที่ออกจากแหล่งกำาเนิดและเสียงที่สะท้อน

กลับมาแยกจากกัน	เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียง
สะท้อนกลับ

2.	 ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียงท่ีออกจากแหล่งกำาเนิดและ
	 เสียงที่สะท้อนกลับมาอย่างต่อเนื่องเหมือน

เป็นเสียงเดียวกัน	เสียงท่ีได้ยินน้ีเป็นเสียงก้อง
3.	 เสียงจากแหล่งกำาเนิดสองแหล่งที่มีความถี่

ตา่งกันไมม่ากมารวมกนั	จะทำาใหไ้ดยิ้นเสยีง
ทีด่งั	คอ่ยสลบักนัเป็นจงัหวะเรยีกวา่	บตีของ
เสียง

4.	 เมือ่แหลง่กำาเนดิเสียงเคลือ่นที	่	ผูฟั้งเคลือ่นที	่
หรือทั้งแหล่งกำาเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่	ผู้ฟัง
จะได้ยินเสียงที่มีความถ่ีเปลี่ยนไป	เรียกว่า	
ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์

5.	 ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มี
ความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของอากาศ
ในท่อนั้น	จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้นักเรียนบอกเล่าประสบการณ์	หรือ	ชมวีดิทัศน์	
เก่ียวกบัการได้ยนิเสยีงสะทอ้นกลบัในบรเิวณทีม่พีืน้ทีก่วา้ง	ๆ 	เชน่	บริเวณ
ภูเขา	 ห้องประชุมหรือห้องกีฬาในร่ม	 จากนั้น	 อภิปรายร่วมกันจนได้							
ข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายของเสียงสะท้อนกลับ

2.	 ให้ความรูเ้ก่ียวกับเสียงก้อง	และยกตวัอย่างสถานทีต่า่ง	ๆ 	ทีม่กีารออกแบบ
ให้ลดการเกดิเสยีงกอ้ง	จากนัน้	ตัง้คำาถามเกีย่วกบัแนวทางการลดเสยีงกอ้ง
และเสียงสะท้อนกลับในสถานที่ต่าง	ๆ 	ร่วมกันอภิปราย

3.	 อภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เก่ียวกับการรวมคลื่นของคลื่นเสียง	จากน้ัน	
ตัง้คำาถามว่าถ้าคลืน่เสียงจากแหลง่กำาเนดิเสียงสองแหลง่ทีมี่ความถีต่า่งกนั

	 เล็กน้อยมาพบกัน	เสียงที่ได้ยินจะเป็นอย่างไร	
4.	 สาธิตกิจกรรมเพื่อศึกษาการเกิดบีตของคลื่นเสียง	เช่น	ใช้เคร่ืองกำาเนิด

สัญญาณเสียงต่อกับลำาโพงเหมือนกันจำานวน	2	ชุด	ปรับความถี่เสียงของ
ลำาโพงให้ต่างกันเล็กน้อย	แล้วถามนักเรียนว่า	ถ้าเสียงที่มีความถี่ต่างกัน
เล็กน้อยมาพบกัน	จะได้ยินเสียงเป็นอย่างไร	จากนั้นให้นักเรียนสังเกต

	 เสียงท่ีด้านหน้าของลำาโพงท้ัง	2	ตัว	อภิปรายร่วมกันเพ่ือลงข้อสรุปเก่ียวกับ
	 บีตของเสียง	
5.	 นำาเข้าสู่เร่ืองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์โดยให้นักเรียนบอกเล่าประสบการณ์
	 เกี่ยวกับ	การได้ยินเสียงไซเรนจากรถดับเพลิงหรือรถกู้ภัยที่วิ่งเข้าหาและ

ว่ิงออกจากนักเรียน	จากนั้นตั้งคำาถามว่า	เสียงที่ได้ยินมีลักษณะอย่างไร	
อภิปรายร่วมกัน	

ด้านความรู้

	 เสียงสะท้อนกลับ	เสียงก้อง	บีต	ดอปเพลอร์	และ		
การสั่นพ้องของเสียง	 จากการคำาถามตรวจสอบ
ความเข้าใจระหว่างเรียน	การสรุป		คำาถามท้ายบท
และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ	การลง

ความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับ
	 ผลการสังเกต	
2.	 การพยากรณ์ 	 จากการตอบคำาถามเกี่ยวกับ
	 การรวมคล่ืนของคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีต่างกันเล็กน้อย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรูอ้ยากเหน็และความมีเหตุผล	จากการ

ร่วมทำากิจกรรม	การอภิปรายร่วมกัน	และการสรุป	
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	 (บีตและเสียงที่เกิดจากการ			

สั่นพ้อง)
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	 (จากการ

อภิปรายผลการสังเกต)
3.	 การพยากรณ์	 (ผลที่เกิดข้ึนเมื่อคลื่นเสียง

ความถี่ต่างกันเล็กน้อย	มารวมกัน)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการอภิปราย
	 และลงข้อสรุปเก่ียวกับการสะท้อนกลับ			

บตี	ดอปเพลอร	์และการสัน่พอ้งของเสยีง)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(จากความกระตือ
	 รือร้นในการมีส่วนร่วมทำากิจกรรมบีตและ

การสั่นพ้องของเสียง)
2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)

6.	 สาธิตกิจกรรมเก่ียวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	เช่น	ใช้เชือกผูกแหล่ง
กำาเนิดเสียงเหวี่ยงเป็นวงกลมในแนวราบเหนือศีรษะ	ให้นักเรียนสังเกต
เสียงที่ได้ยินขณะแหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาและเคลื่อนที่ออกจาก
นักเรียน	อภิปรายร่วมกันเพ่ือลงข้อสรุปเก่ียวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

	 ในกรณีที่แหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่	โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง
7.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	ในกรณีที่แหล่งกำาเนิดเสียง
	 อยูน่ิง่โดยผูฟ้งัเคลือ่นที	่และกรณทีีท่ัง้แหลง่กำาเนดิเสยีงและผูฟ้งัเคลือ่นที่

ด้วยความเร็วต่างกัน	
8.	 นำาเข้าสู่เร่ือง	การส่ันพ้องของเสียงโดย	อภิปรายร่วมกันเพ่ือทบทวนความรู้
	 เก่ียวกับความถ่ีธรรมชาติและการส่ันพ้อง	จากน้ันถามนักเรียนว่า	เสียงมีการ
	 สั่นพ้องได้หรือไม่	อย่างไร	อภิปรายร่วมกัน
9.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมเพื่อศึกษาการสั่นพ้องของเสียง	 เช่น								

ใช้แหล่งกำาเนิดเสียงให้เสียงที่มีความถี่ที่เหมาะสมไปจ่อที่ปากของท่อ
สูงที่ปลายอีกด้านหนึ่งจุ่มอยู่ในถังน้ำาซึ่งมีน้ำาอยู่เกือบเต็มถัง	สังเกตเสียง											
ที่ได้ยิน	จากนั้นค่อย	ๆ 	เล่ือนปลายท่อให้จมลงไปในน้ำา	สังเกตความดัง
ของเสียงจนได้ยินเสียงดังที่สุด	อภิปรายร่วมกันและสรุปเกี่ยวกับการ

	 สั่นพ้องของเสียงในท่อ	
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
18.	 สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน		

ด้านความรู้

	 ความรู้เกี่ยวกับเสียงนำาไปใช้ประโยชน์ใน					
	 ด้านต่าง	ๆ	เช่น	การออกแบบเครื่องดนตรี
	 การปรับ เทียบเสียงของเค รื่ องดนตรี 									

การอธิบายการเปล่งเสียงของมนุษย์	หรือ
การตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกาย	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 -
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสาร	(จากการนำาเสนอ)	
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะ

ผู้นำา	 (จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและ
การนำาเสนอ)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 (ความสนใจสืบค้น

ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา)
2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	 (จากการร่วมกัน

สืบค้น)
3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	 (จากการ

แสดงออกถึงการรับรู้และยอมรับในการนำา
ความรูท้างวทิยาศาสตรข์องเสยีงมาประยกุต์
ใช้ในด้านต่าง	ๆ )

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	เช่น	เปิดเพลงที่มีท่วงทำานอง
และจงัหวะทีแ่ตกตา่งกนัให้นกัเรยีนฟงั	แลว้ตัง้คำาถามให้นกัเรียนอภปิราย
เก่ียวกับ	ความรู้สึกที่ได้จากการฟังเพลง	และความเหมาะสมของเพลง						
ท่ีได้ยินกับการนำาไปเปิดในสถานท่ีต่าง	ๆ 	จากน้ันต้ังคำาถามว่า	ความรู้เก่ียวกับ

	 เสียงสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกบ้าง	อภิปรายร่วมกัน	
2.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับการนำาความรู้เรื่องเสียงมาใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	 ในชีวิตประจำาวัน	โดยกำาหนดหัวข้อการสืบค้น	
เชน่	การใชป้ระโยชนข์องเสยีงในดา้นการแพทย	์	ดา้นการออกแบบเคร่ือง
ดนตรี	ด้านการเปล่งเสียงของมนุษย์	จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ

3.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน		

ด้านความรู้

	 การนำาความรู้เ ร่ืองเสียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำาวนัจากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่าง
เรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสื่อสาร	จากการนำาเสนอผลการทำากิจกรรม
2.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
	 จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอ		

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	จากข้อมูลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้	

และการอภิปรายร่วมกัน
2.	 ความร่วมมอืชว่ยเหลือ	จากการร่วมกนัสบืคน้ขอ้มลู	

และการนำาเสนอ	
3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปราย

ร่วมกัน	การตอบคำาถาม	และการนำาเสนอ
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
19.	 สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี		

ด้านความรู้

1.	 การมองเห็นสีของวัตถุ	 ขึ้นอยู่กับเซลล์				
	 รับแสงภายในดวงตา
2.	 เมือ่แสงตกกระทบวตัถ	ุวตัถจุะดดูกลนืแสงสี
	 บางสี	 และจะสะท้อนหรือส่งผ่านแสงสี									

ท่ีเหลือออกมา	ทำาให้มองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง	ๆ 	
3.	 การท่ีวัตถุจะสะท้อนหรือส่งผ่านแสงสีอะไร

ออกมาข้ึนกับสารสีบนผิววัตถุและแสงสี							
ที่ตกกระทบ

4.	 ความผดิปกตใินการมองเหน็สีหรือการบอดสี
เกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย			
บนจอตา

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสงัเกต	(สบีนวตัถจุากการทำากจิกรรมการ

ฉายแสงบางสีบนวัตถุสีต่าง	ๆ )
2.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกต)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการอภิปราย
	 และลงข้อสรุปเก่ียวกับการมองเห็นสีของวัตถุ)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	เช่น	สังเกตสิ่งของต่าง	ๆ 	
	 รอบ	ๆ 	ตัว	จากนั้นตั้งคำาถามว่า	ทำาไมเราจึงมองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง	ๆ 	ได้
		 อภิปรายร่วมกัน	
2.	 อภปิรายร่วมกนัเพือ่ทบทวนความรูเ้ก่ียวกบัสเปกตรมัของแสงขาว	จากน้ัน	

ให้ความรู้เกี่ยวกับการมองเห็นสีของวัตถุว่า	ขึ้นอยู่กับเซลล์รับแสงภายใน
ดวงตา	โดยอาจใช้แผนภาพหรือวีดิทัศน์แสดงกระบวนการรับรู้แสงสีของ
ดวงตาประกอบการอธิบาย

3.	 ต้ังคำาถามว่า	ถ้าแสงสีท่ีแตกต่างกันตกกระทบกับวัตถุสีใดสีหน่ึง	เราจะมองเห็น
	 สีของวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่	อย่างไร	อภิปรายร่วมกัน
4.	 ให้นักเรียนทำากิจกรรมการฉายแสงบางสีบนวัตถุท่ีมีสีต่าง	ๆ 	 แล้วให้

นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกัน	เพื่อสรุปว่าการมองเห็นสีของวัตถุ
ขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบวัตถุและสีของวัตถุ

5.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับสารสีบนผิววัตถุและผลของสารสีต่อการมองเห็นสี					
ของสิ่งต่าง	ๆ 	

6.	 ให้นักเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการ
บอดสี	 เช่น	 ใช้อุปกรณ์ทดสอบการบอดสีแล้วให้นักเรียนสังเกตสีหรือ
สัญลักษณ์	จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำาให้เกิด
การบอดสี

ด้านความรู้

	 การมองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง	ๆ 	 และความผิดปกติ				
ในการมองเห็นสีจากคำาถามตรวจสอบความ
เข้าใจระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบทและ										
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
	 การสังเกต	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการลง

ความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับ
	 ผลการสังเกต

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมเีหตผุล	จากการอภปิรายร่วมกนัและการสรุป	

90



วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ
เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
20.	 สังเกตและอธิบายการทำางานของแผ่นกรองแสงสี	การผสมแสงสี	การผสมสารสีและการนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ด้านความรู้ 

1.	 แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบางสีผ่านออก
ไปได้และกั้นบางแสงสี	

2.	 การผสมแสงสีทำาให้ได้แสงสีที่หลากหลาย
เปลี่ยนไปจากแสงสีเดิม	ถ้านำาแสงสีปฐมภูมิ
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว

3.	 การผสมสารสีทำาให้ได้สารสีที่หลากหลาย
เปลี่ยนไปจากสารสีเดิม	ถ้านำาสารสีปฐมภูมิ

	 ในปริ มาณที่ เ ท่ ากั นมาผสมกันจะได้
	 สารสีผสมเป็นสีดำา
4.	 การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถ
	 นำาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านศิลปะ
		 ด้านการแสดง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต	(สีบนฉาก	และสีต่าง	ๆ 	จากการ

ผสมแสงสี	และการผสมสารสี)
2.	 การจำาแนกประเภท	(จำาแนกแสงสีและสาร		

สีปฐมภูมิ	และแสงสีและสารสีทุติยภูมิ)
3.	 การลงความเห็นจากข้อมูล	(จากการอภิปราย
	 ผลการสังเกตในกิจกรรมแผ่นกรองแสงสี	

การผสมแสงสี	และการผสมสารสี)

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรียนโดยตัง้คำาถาม	เชน่		ถา้ฉายแสงขาวผา่นตวักลางโปร่งแสง
ที่มีสีต่าง	ๆ 	ไปยังฉากสีขาว		จะมองเห็นสีที่ปรากฏบนฉากเป็นสีอะไรบ้าง	
อภิปรายร่วมกัน	

2.	 สาธิตการนำาแผ่นโปร่งแสงที่มีสีต่าง	ๆ 	 ไปวางไว้ระหว่างแหล่งกำาเนิด						
แสงขาวกบัฉากขาว	ใหน้กัเรยีนสงัเกตสทีีป่รากฏบนฉาก	อภปิรายร่วมกนั

	 จนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ	การทำางานของแผ่นกรองแสงสี
3.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับแสงสีปฐมภูมิ		จากนั้นสาธิตหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

เก่ียวกับ	การผสมแสงสี	อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเก่ียวกับการผสมแสงสี
4.	 ให้ความรู้เก่ียวกับสารสีปฐมภูมิ	จากนั้นสาธิตหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

เก่ียวกับ	การผสมสารสี	อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเก่ียวกับการผสมสารสี
5.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเก่ียวกับการนำาความรู้เก่ียวกับแผ่นกรองแสงสี	

การผสมแสงสี	และการผสมสารสี		ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	จากน้ัน
	 ให้นักเรียนนำาเสนอ	
6.	 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแผ่นกรองแสงสี	การผสมแสงสี	และ				

การผสมสารสี

ด้านความรู้

1.	 การทำางานของแผ่นกรองแสงสีการผสมสารสี	และ	
การผสมแสงสี	จากคำาถาม	ตรวจสอบ	ความเข้าใจ
ระหว่างเรียน	การสรุป	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

2.	 การนำาแผ่นกรองแสง	 หลักการผสมสารสี	 และ
หลักการผสมแสงสีไปใช้ประโยชน์ใน	 ด้านต่าง	ๆ 									
จากการนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสงัเกต	และ	การลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการ

อภิปรายร่วมกันและการสรุป
2.	 การจำาแนกประเภทจากคำาถามตรวจสอบความ

เข้าใจระหวา่งเรยีน	คำาถามทา้ยบทและแบบทดสอบ
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำาและ

การสื่อสาร	 จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการ			
นำาเสนอ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผลและการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	

จากการอภิปรายร่วมกัน	การสรุป	และการตอบคำาถาม
2.	 ความร่วมมอืชว่ยเหลือ	จากการร่วมกนัสบืคน้ขอ้มลู

และการนำาเสนอ
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสาร	(การนำาเสนอ)
2.	 ความร่วมมอื	การทำางานเป็นทมีและภาวะ

ผู้นำา	(จากการสืบค้นและการนำาเสนอ)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้หลักฐานและ

เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)
2.	 ความร่วมมือช่วยเหลือ	 (จากการสืบค้น

และการนำาเสนอ)
3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	(จากการ

แสดงออกถงึการรบัรู้และยอมรบัในการนำา
ความรู้ด้านการผสมแสงสี	การผสมสารสี	
มาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ )
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
21.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		และหลักการทำางานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		

ด้านความรู้

1.	 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก
	 และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	

โดยสนามทั้งสองมีทิศทางตั้งฉากกัน	และ
	 ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
2.	 อุปกรณ์บางชนิดทำางานโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็ก
	 ไฟฟ้า	เช่น	เครื่องควบคุมระยะไกล	เครื่อง

ถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	และ	เครื่อง
ถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก	

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
		 (การอภปิรายสว่นประกอบของคลืน่	แมเ่หลก็

ไฟฟ้า)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสาร	(จากการนำาเสนอผลการสืบค้น)
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
	 (จากการร่วมกันสืบค้นและนำาเสนอ)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความมีเหตุผล	(จากการใช้ข้อมูลและหลักฐาน
	 ในการอภิปรายและสรุป)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	 เช่น	 ให้พิจารณาภาพแสดงอุปกรณ์หรือ
กิจกรรมที่มีการใช้	 ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วให้ระบุชนิด
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในภาพนั้น	 จากนั้นตั้งคำาถามว่า	
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีส่วนประกอบอะไร	จึงสามารถนำามาใช้ประโยชน์		
ได้หลากหลายด้าน	อภิปรายร่วมกัน

2.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 จากนั้นถาม
นักเรียนว่า	อุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่ทำางานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 เช่น	
เคร่ืองควบคุมระยะไกล	เคร่ืองถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	เคร่ืองถ่ายภาพ

	 การสั่นพ้องแม่เหล็ก	มีหลักการทำางานอย่างไร
3.	 ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่และสบืคน้เกีย่วกบัหลกัการทำางานของเครือ่งควบคมุ

ระยะไกล	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	และ	เครื่องถ่ายภาพ
	 การส่ันพ้องแม่เหล็ก	จากน้ัน	ให้นำาเสนอ	อภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า	
	 -	 เครื่องควบคุมระยะไกลใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แปลงคำาสั่งต่าง	ๆ 	
	 	 ให้อยู่ในรูปของการส่งรังสีอินฟราเรด	หรือ	คลื่นวิทยุ	ไปยังเครื่องใช้
	 	 หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
	 -	 เครือ่งถา่ยภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วบคมุใหแ้หลง่กำาเนดิรงัสเีอกซ์
	 	 ฉายรังสีเอกซ์ไปยังอวัยวะที่ต้องการวินิจฉัยพร้อมเคลื่อนที่ไปรอบ	ๆ
	 	 และบนัทกึผลการฉายรงัสทีีม่มุตา่ง	ๆ	แลว้ส่งขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร์
	 	 สำาหรับการประมวลผลและสร้างภาพ	3	มิติ
	 -	 เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูง
	 	 รอบ	ๆ 	อวัยวะที่ต้องการวินิจฉัย	ส่งผลให้นิวเคลียสของไฮโดรเจน
	 	 ในน้ำาและไขมันมีการเรียงตัวกันตามสนามแม่เหล็ก	 จากนั้น
	 		 จะมีการส่งและหยุดส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่สั่นพ้องกับนิวเคลียส

ด้านความรู้

1.	 ส่วนประกอบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า	จากคำาถาม
ตรวจสอบความเข้าใจระหวา่งเรยีน	การสรปุ	คำาถาม
ท้ายบทและแบบทดสอบ

2.	 หลักการทำางานของเครื่องควบคุมระยะไกล						
เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์	 และเครื่องถ่ายภาพ								
การส่ันพ้องแม่เหล็ก	จากการนำาเสนอ	คำาถามท้ายบท

	 และแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา	จากคำาถาม

ตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	คำาถามท้ายบท	
และแบบทดสอบ

2.	 การสื่อสาร	จากการนำาเสนอผลการทำากิจกรรม
3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				

จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอ	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความมีเหตุผลและการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

จากการอภิปรายร่วมกัน	 การสรุป	 และการตอบ
คำาถาม

94



วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	(จากการ
	 แสดงออกถึงการยอมรับในการนำาความรู้
	 เก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์)

	 	 ของไฮโดรเจน	 ซึ่งส่งผลให้นิวเคลียสมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา
		 	 และถูกตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคลื่นวิทยุรอบ	ๆ 	ก่อนจะส่งไปยัง
	 	 คอมพิวเตอร์สำาหรับประมวลผลและสร้างภาพ	3	มิติ
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
22.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

ด้านความรู้

1.	 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า				
เพือ่สง่ผา่นสารสนเทศจากทีห่น่ึงไปอกีทีห่นึง่	
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ
ไฟฟ้า	ซึ่งจะถูกส่งไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จนถึงปลายทางแล้วแปลงกลับมาเป็นสัญญาณ

	 ไฟฟ้าและสารสนเทศที่เหมือนเดิม
2.	 สัญญาณท่ีใช้ในการส่ือสารมีสองชนิดคือ				

แอนะลอ็กและดจิทิลั	การส่งผา่นสารสนเทศ
ด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้ง่าย
และมีความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณ						
แอนะล็อก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การจำาแนกประเภท	(ประเภทของสัญญาณ)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสาร	(จากการนำาเสนอ)
2.	 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	(จากการประเมนิ

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น	 และการเปรียบ
เทยีบสญัญาณดจิทิลักับสัญญาณแอนะลอ็ก)

3.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม(จากการนำาเสนอ)
4.	 การทำางานร่วมกัน	(จากการทำากิจกรรม)

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำาถาม	เช่น	การส่ือสารด้วย	โทรศัพท์เคล่ือนที่			
การส่งสัญญาณโทรทัศน์	หรือ	วิทยุ	มีการใช้อะไรเป็นตัวนำาสัญญาณจาก
ผู้ส่งไปยังผู้รับ	อภิปรายร่วมกัน	

2.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเก่ียวกับ	การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
	 ในการส่งผ่านสารสนเทศ	จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ	
3.	 อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็ก	

ไฟฟ้า	สารสนเทศ	เช่น	เสียงหรือภาพ	จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า
		 ซึ่งจะถูกส่งไปกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า	จนถึงปลายทาง	แล้วจะมีการแปลง

กลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าและสารสนเทศที่เหมือนเดิม
4.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล	 จากนั้น								

ถามนักเรียนว่า	การสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล	
	 มีข้อดีหรือข้อจำากัด	แตกต่างกันอย่างไร	อภิปรายร่วมกัน	
5.	 ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำากัดของการสื่อสารด้วยสัญญาณ

ทั้ง	2	ชนิด	จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ	
6.	 อาจให้นักเรียนทำากิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณแอนะล็อก
	 กับสัญญาณดิจิทัล	 เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำากัดของการรับส่ง

สัญญาณทั้งสอง
7.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลและ

สัญญาณแอนะล็อก	จากนั้นร่วมกันสรุป

ด้านความรู้

1.	 การสือ่สารโดยอาศัยคล่ืน	แม่เหล็กไฟฟ้า	จากคำาถาม
ตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียนการนำาเสนอ	
คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ	

2.	 ความแตกต่างระหว่างการส่ือสารด้วยสัญญาณดิจิทัล
	 กับสัญญาณแอนะล็อก	รวมทั้ง	ข้อดี	และข้อจำากัด

ในการสือ่สารดว้ยสญัญาณทัง้สองประเภท	จากการ
อภิปรายร่วมกัน	การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและ
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสื่อสาร	การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	จากการ	

นำาเสนอ
2.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				

จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอ	
3.	 การจำาแนกประเภท	และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	

จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	
คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความอยากรู้อยากเห็น	ความมีเหตุผล	และการเห็น

คุณค่าทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่ได้	 จากการ
สืบค้นและการอภิปรายร่วมกัน

ด้านความรู้

1.	 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า				
เพ่ือสง่ผ่านสารสนเทศจากทีห่นึง่ไปอกีทีห่นึง่	
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ
ไฟฟ้า	ซึ่งจะถูกส่งไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	
จนถึงปลายทางแล้วแปลงกลับมาเป็นสัญญาณ
ไฟฟ้าและสารสนเทศที่เหมือนเดิม

2.	 สัญญานท่ีใช้ในการส่ือสารมีสองชนิดคือ								
แอนะล๊อกและดิจิทัล	การส่งผ่านสารสนเทศ
ด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้ง่าย											
และมีความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณ											
แอนะล๊อก

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การจำาแนกประเภท	(ประเภทของสัญญาณ)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสาร	(จากการนำาเสนอ)
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(จากการประเมิน

ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น	และการเปรียบเทียบ
สัญญาณดิจิทัลกับสัญญาณแอนะล๊อก)

3.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม(จากการนำาเสนอ)
4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา						

(จากการทำากิจกรรม)
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 (จากการสนใจ
แสวงหาความรู้และความกระตือรือร้น			
ในการสืบค้นและการอภิปราย)

2.	 ความมีเหตุผล	 (จากการใช้ข้อมูลและ
เหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	

3.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	(จากการ
	 แสดงออกถึงการยอมรับในการนำาความรู้
	 เก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์)
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 การกำาเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบง
2.		 วิวัฒนาการของเอกภพ
3.		 หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล
2.		 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
3.		 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.		 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและ
				 ภาวะผู้นำา

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยเลือกใช้ตัวอย่างดังต่อไปนี้
	 1.1	 บรรยายหรือวาดรูป	โดยเริ่มจากตัวเองขยายจนถึงขอบเขตเอกภพ	

	 ตามจินตนาการของตนเอง	แล้วร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับองค์ประกอบ
	 	 ของเอกภพ	และตำาแหน่งของเราในเอกภพ
				 1.2	 ร่วมกันต้ังคำาถาม	และอภิปรายเก่ียวกับส่ิงท่ีรู้แล้ว	หรือส่ิงท่ีนักเรียน
	 	 อยากรู้เกี่ยวกับเอกภพ		
2.	 ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 2.1	 สืบค้นข้อมูล	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปราย	เก่ียวกับการกำาเนิด
	 	 และวิวัฒนาการของเอกภพ	ตามทฤษฏีบิกแบง	โดยมีประเด็นสำาคัญ
		 	 ดังต่อไปนี้	
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน	สสาร(อนุภาค)	ขนาดและอุณหภูมิ
	 	 	 ของเอกภพ	หลังการเกิดบิกแบงจนถึงปัจจุบัน

ด้านความรู้ 

	 การกำาเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบง	 วิวัฒนาการ
ของเอกภพ	และหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง	
จากผลงานและการตอบคำาถามระหวา่งการนำาเสนอ
ผลงาน	การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้	และ
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล	 จากการ

เขยีนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วและ
ระยะทางของกาแล็กซี	

2.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	จากผลการ
อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วและระยะทาง
ของกาแล็กซี	

3.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และสเปซ
	 กับเวลา	จากการนำาเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

99ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่

  ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด
1.	 อธิบายการกำาเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน		สสาร	ขนาด	อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง	ๆ	ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
2.	 อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง	จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี	รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ



การวิเคราะหผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 

1.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน	
2.	 ความใจกว้าง	
3.	 ความอยากรู้อยากเห็น		
4.	 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	

	 2.2	 ปฏิบัติกิจกรรม	เพ่ือศึกษาเก่ียวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
		 	 ดังนี้
	 	 2.2.1		การขยายตัวของเอกภพ
	 	 	 -	 ใช้แบบจำาลองเพื่ออธิบายการขยายตัวของเอกภพ	
	 	 	 -	 สืบค้นข้อมูลความเร็วและระยะทางของกาแล็กซีและ
	 	 	 	 เขียนกราฟพร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว	
	 	 2.2.2	 การค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลัง	โดยสืบค้นข้อมูล	นำาเสนอผลงาน
		 	 	 และร่วมกันอภิปราย	ในประเด็นสำาคัญต่อไปนี้	การค้นพบ
	 	 	 คลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศที่พบในปัจจุบัน	ข้อมูล
	 	 	 อุณหภูมิเฉลี่ยของเอกภพกับความถี่ของคล่ืนไมโครเวฟ
	 	 	 พื้นหลังตามทฤษฎีบิกแบง		
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม

ในข้อ	2	
4.		 ร่วมกันขยายความรู้	โดยสืบค้นข้อมูล	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปราย
	 เกี่ยวกับโครงการเครื่องเร่งอนุภาค	(เซิร์น)	เพื่อศึกษาการจำาลองการเกิด
	 อนุภาคตามทฤษฎีบิกแบง

พลังงานสสาร	ขนาด	อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง	ๆ 	ตามวิวัฒนาการของเอกภพ

4.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
5.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ	

ระยะทางของกาแล็กซีจากกราฟเพื่ออธิบาย	
	 การขยายตัวของเอกภพ	
6.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา			
	 จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน	จากการอธิบายหลักฐาน	

ที่สนับสนุนการขยายตัวของเอกภพ	
2.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปราย	และการตอบคำาถาม
3.	 ความอยากรู้อยากเห็น	และความสนใจในวิทยาศาสตร์
		 จากการสืบค้นข้อมูล	การต้ังคำาถาม	และการอภิปราย
	 เก่ียวกับประเด็นต่าง	ๆ 	ดังตัวอย่างในข้ันขยายความรู้
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ด้านความรู้

	 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
	 กาแล็กซีทางช้างเผือก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต
2.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
3.		 การสร้างแบบจำาลอง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ				

การสื่อสาร
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
4.		 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
5.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1.		 การใช้วิจารณญาณ
2.		 ความใจกว้าง	
3.		 ความอยากรู้อยากเห็น		
4.		 ความสนใจในวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้สังเกตวีดิทัศน์	หรือภาพกาแล็กซีต่าง	ๆ 	แล้วร่วมกัน
	 อภิปราย	โดยเลือกใช้คำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 กาแล็กซีที่สังเกตได้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง	
	 -	 นักเรียนสามารถเห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือ	ไม่มีลักษณะอย่างไร	
2.	 ร่วมกันทำากิจกรรมเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้	
	 2.1	สืบค้นข้อมูล	และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือก
	 	 โดยใช้คำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 	 -	 โลกของเราอยู่ในกาแล็กซีใด	กาแล็กซีนั้นมีลักษณะอย่างไร
	 	 -	 ระบบสุริยะอยู่บริเวณส่วนใดของกาแล็กซีทางช้างเผือก
	 2.2	สังเกตทางช้างเผือกบนท้องฟ้าจริงหรือแผนท่ีดาว	และสังเกตกาแล็กซี-
	 	 ทางช้างเผือกจากโปรแกรมด้านดาราศาสตร์	รวมท้ังสืบค้นภาพกาแล็กซี-
	 	 ทางชา้งเผอืกทีเ่กิดจากการนำาภาพถ่ายทางชา้งเผอืกและดาวฤกษ์จาก
	 	 ทุกทิศทางมาเชื่อมต่อกันบนทรงกลมฟ้าที่มีทางช้างเผือกเป็น	
	 	 เส้นวงกลมใหญ่แบ่งคร่ึงทรงกลมน้ี	เพ่ือศึกษาตามประเด็นตัวอย่างต่อไปน้ี
	 	 -	 รูปร่าง	โครงสร้าง	ขนาดของกาแล็กซีทางช้างเผือก	และตำาแหน่ง 

	 	 ของระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือก
	 2.2	นำาความรูท้ีไ่ดจ้ากขอ้	2.1	มาออกแบบและสรา้งแบบจำาลองกาแลก็ซี
	 	 ทางช้างเผือก	พร้อมระบุตำาแหน่งของระบบสุริยะ	จากนั้นนำาเสนอ
				 	 ผลงาน	และร่วมกันอภิปรายเช่ือมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือก
	 	 ของคนบนโลก
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม
	 ในข้อ	2	
4.	 นำาความรู้ที่ได้ในข้อที่	3	มาปรับปรุงแบบจำาลองกาแล็กซีทางช้างเผือก		

เพื่อให้ได้ผลงานและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

ด้านความรู้ 

	 องค์ประกอบและโครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือก
		 จากผลงาน	การตอบคำาถามระหว่างการนำาเสนอผลงาน
		 การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุปองค์ความรู้	และแบบฝึกหัด
	 หรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	จากผลการสังเกตทางช้างเผือก	และ	
	 กาแล็กซีทางช้างเผือกจากท้องฟ้าจริง	 โปรแกรม	

ด้านดาราศาสตร์	และแบบจำาลองเพ่ืออธิบายเช่ือมโยง
	 กับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก
2.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	จาก
	 แบบจำาลองท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง

และองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก
3.	 การสร้างแบบจำาลอง	จากการสร้างแบบจำาลองกาแล็กซี
	 ทางช้างเผือก
4.	 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	สารสนเทศและการสื่อสาร
		 สารสนเทศ	จากการใช้โปรแกรมด้านดาราศาสตร์
5.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
6.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การร่วมอภิปรายเก่ียวกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือก
	 เมื่อเวลาหรือตำาแหน่งของผู้สังเกตเปลี่ยนไป	
7.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 จากการออกแบบ	

สร้างแบบจำาลองกาแล็กซีทางช้างเผือก

ตัวชี้วัด
3.	 อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก	และระบุตำาแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก
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5.	 ร่วมกันขยายความรู้	 โดยสังเกตแบบจำาลองกาแล็กซีทางช้างเผือก	
วิเคราะห์	และร่วมกันอภิปราย	ดังคำาถามตัวอย่างต่อไปนี้

	 -	 ในแต่ฤดู	คนบนโลกจะสังเกตเห็นทางช้างเผือกปรากฏแตกต่างกัน
	 	 หรือไม่	อย่างไร
	 -	 ถ้านักเรียนไปอยู่ที่ดาวอังคารจะสังเกตเห็นทางช้างเผือกมีรูปร่าง
	 	 เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่	อย่างไร
	 -	 ถ้าระบบสุริยะไปอยู่ที่ใจกลางทางช้างเผือก	หรือที่ขอบของกาแล็กซี
	 	 ทางช้างเผือก	จะสังเกตเห็นทางช้างเผือกมีรูปร่างเปล่ียนแปลงไปหรือไม่
		 	 อย่างไร

8.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำาจาก
	 การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างในการทำางานกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ	จากการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ

การสังเกตเห็นทางช้างเผือกเมื่อเวลาหรือตำาแหน่ง
ของผู้สังเกตเปลี่ยนไป	

2.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปราย	และการตอบคำาถาม
3.	 ความอยากรู้อยากเห็น	ความสนใจในวิทยาศาสตร์		

จากการสืบค้นข้อมูล	ต้ังคำาถาม	และอภิปรายเก่ียวกับ
	 ประเด็นต่าง	ๆ 	ดังตัวอย่างในขั้นขยายความรู้
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ด้านความรู้ 

	 กระบวนการเกิดดาวฤกษ์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.		 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
				ความใจกว้าง	

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ
	 ดาวฤกษ์	โดยเลือกใช้คำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้	
	 -	 ดาวที่สังเกตเห็นบนท้องฟ้าส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์	
	 -	 นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับดาวฤกษ์
	 -	 ดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองได้อย่างไร
2.		 ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	โดยสืบค้นข้อมูลเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับกระบวน	

การเกิดดาวฤกษ์	 นำาเสนอผลงาน	 และร่วมกันอภิปราย	 ตามประเด็น
ตัวอย่างต่อไปนี้

	 -	 แหล่งกำาเนิดดาวฤกษ์		
	 -	 ความหมายของดาวฤกษ์ก่อนเกิด			
	 -	 การเปล่ียนแปลงความดัน	อุณหภูมิ	ขนาดของเนบิวลา	จนเป็นดาวฤกษ์		
	 -	 สภาวะสมดุลอุทกสถิตของดาวฤกษ์	
3.		 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ดังประเด็นในข้อ	2	

ด้านความรู้ 

	 กระบวนการเกิดดาวฤกษ์	จากผลงาน	การตอบคำาถาม
	 ระหว่างการนำาเสนอผลงาน	การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุป
		 และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และสเปซ
	 กับเวลา	จากผลงานท่ีนำาเสนอให้เห็นการเปล่ียนแปลง
	 ความดัน	อุณหภูมิ	ขนาด	จากเนบิลาเป็นดาวฤกษ์		
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก			

การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา			
	 จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปราย	และการตอบคำาถาม

ตัวชี้วัด
4.	 อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์	โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน	อุณหภูมิ	ขนาด	จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
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ด้านความรู้ 

1.	 สมบัติของดาวฤกษ์
2.	 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสังเกต
2.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.		 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1.		 ความใจกว้าง
2.		 ความอยากรู้อยากเห็น
3.		 ความสนใจในวิทยาศาสตร์
4.	 การเห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย	ดังคำาถามตัวอย่างต่อไปน้ี
	 -	 	นักเรียนรู้จักดาวฤกษ์ใดบ้าง		
	 -	 	ดาวฤกษ์ต่าง	ๆ 	มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
	 -	 	ดาวฤกษ์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือดาวฤกษ์ใด	และในอนาคต	ดาวฤกษ์
	 	 ดังกล่าวจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือไม่	อย่างไร	
2.		ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	พร้อมนำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปราย		

ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 2.1	สงัเกตปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสอ่งสวา่งของดาวฤกษ์โดยใชแ้บบจำาลอง
	 	 และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของ
	 	 ดาวฤกษ์	
					2.2	สืบค้นข้อมูล	และเปรียบเทียบสีของเปลวไฟกับอุณหภูมิ	และอธิบาย
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสี	อุณหภูมิผิว	และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
					2.3	 สืบค้นข้อมูล	และร่วมอภิปรายเก่ียวกับลำาดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	
	 	 โดยมีประเด็นสำาคัญ	คือ
	 	 -	 สมบัติบางประการที่เปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
			 	 	 ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น
	 	 -	 ความสัมพันธ์ของมวล	อายุขัย	วิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม
	 ในข้อ	2	
4.		 ร่วมกันขยายความรู้	โดยต้ังคำาถาม		สืบค้นข้อมูลข่าว	บทความ	หรืองานวิจัย
		 ทีเ่ก่ียวข้องกับความรู้เรือ่งสมบตัแิละวิวัฒนาการของดาวฤกษ	์และรว่มกนั

อภิปราย	ดังตัวอย่างคำาถามต่อไปนี้

ด้านความรู้ 

	 สมบัติของดาวฤกษ์	และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	
จากผลงานและการตอบคำาถามระหวา่งการนำาเสนอ
ผลงาน	การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้	และ
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การสังเกต	จากการสังเกตสมบัติบางประการของ
	 ดาวฤกษ์ท้องฟ้าจริง	หรือโปรแกรมด้านดาราศาสตร์	
2.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และสเปซ
	 กับเวลา	จากผลงานที่นำาเสนอให้เห็นความสัมพันธ์

ของความส่องสว่าง	ระยะทาง	กับโชติมาตรของดาวฤกษ์	
		 รวมท้ังวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงสมบัติบาง

ประการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น
3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	 จาก				

การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
4.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ
		 ของสมบัติบางประการของดาวฤกษ์	 การอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลง
	 สมบัติบางประการของดาวฤกษ์ท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต้น

ตัวชี้วัด
5.	 ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์	และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
6.		 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี	อุณหภูมิผิว	และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
7.	 อธิบายลำาดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น	และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 -	 นักดาราศาสตร์ทราบวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้อย่างไร	
	 -	 มีระบบดาวฤกษ์อื่นที่คล้ายระบบสุริยะหรือไม่	อย่างไร
	 -	 ในอนาคตดวงอาทิตย์จะเปล่ียนแปลงหรือไม่	อย่างไร	และจะส่งผล
	 	 ต่อโลกอย่างไร
	 -	 มีดาวฤกษ์ที่มีคนไทยค้นพบหรือไม่	และมีสมบัติอย่างไร	
	 -	 มนุษย์ใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ในด้านใดได้บ้าง

5.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปราย	และการตอบคำาถาม
2.	 ความอยากรู้อยากเห็น	ความสนใจในวิทยาศาสตร์	

การเห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์	จากการสืบค้นข้อมูล	
การตั้งคำาถาม	 อภิปราย	 เก่ียวกับประเด็นต่าง	ๆ 						
ดังตัวอย่างในขั้นขยายความรู้
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 การเกิดระบบสุริยะ
2.	 การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
3.	 ลักษณะดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิต

และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.		 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง	
3.	 ความอยากรู้อยากเห็น		
4.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีน	โดยใหน้กัเรยีนดวูดีทิศันห์รอืโปรแกรมดา้นดาราศาสตร์
	 ทีแ่สดงองคป์ระกอบของระบบสรุยิะ	เพือ่ทบทวนความรูเ้ดมิ	แลว้รว่มกนั

อภิปรายโดยใช้คำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 ระบบสุริยะมีองค์ประกอบใดบ้าง	และมีขอบเขตสิ้นสุด	ณ	บริเวณใด
	 -	 องค์ประกอบต่าง	ๆ 	อยู่รวมกันเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ได้อย่างไร	
	 -	 องค์ประกอบของระบบสุริยะเกิดข้ึนมาจากแหล่งกำาเนิดเดียวกันหรือไม่
2.	 ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติกิจกรรม	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 2.1	สืบค้นข้อมูล	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปราย	เก่ียวกับการกำาเนิด 

	 ระบบสุริยะ	โดยมีประเด็นสำาคัญ	คือ		
	 	 -	 แหล่งกำาเนิดและธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแหล่งกำาเนิด		
	 	 -	 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเกิดกับการแบ่งเขตบริวาร
	 	 	 ของดวงอาทิตย์
	 2.2	สืบค้นข้อมูล	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับดาวเคราะห์-
	 	 นอกระบบสุริยะที่เอ้ือต่อการดำารงชีวิต	และการค้นพบดาวเคราะห์-
	 	 นอกระบบสุริยะที่มีลักษณะคล้ายโลก	พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3.	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นในข้อ	2	
4.	 ร่วมกันขยายความรู้	โดยตั้งคำาถาม	สืบค้นข้อมูล	ข่าว	หรืองานวิจัยต่าง	ๆ 	

และร่วมกันอภิปราย	โดยใช้คำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 ถ้าอัตราเร็วในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไป			
	 	 จะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร
	 -	 โลกจะมีโอกาสถูกวัตถุที่เป็นองค์ประกอบอื่น	ๆ 	ของระบบสุริยะชน
	 	 หรือไม่	อย่างไร	
	 -	 มีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มนุษย์อาศัยอยู่ ได้หรือไม่ 		
	 	 เพราะเหตุใด

ด้านความรู้ 

	 การเกิดระบบสุริยะ	การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
		 ลักษณะดาวเคราะห์ท่ีเอื้อต่อการดำารงชีวิต	 และ		

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ	 จากผลงานและ							
การตอบคำาถามระหวา่งการนำาเสนอผลงาน	การร่วม

	 อภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้	และแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และสเปซ
	 กับเวลา	จากผลงานท่ีนำาเสนอให้เห็นการเปล่ียนแปลง
	 ระหวา่งกระบวนการเกิดดวงอาทิตยแ์ละบริวารของ

ดวงอาทิตย์
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน
3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา									

จากการร่วมอภิปรายข้อมูล	 หรือข่าวเก่ียวกับผล
จากองค์ประกอบของระบบสุริยะท่ีมีต่อโลกหรือ	
การดำารงชีวิต	 และความเป็นไปได้ท่ีจะมีสิ่งมีชีวิต										
บนดาวเคราะห์อื่น	ๆ

4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	จาก		
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ตัวชี้วัด
8.	 อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ	การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์	และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิต
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.	 การใชว้จิารณญาณ	จากการร่วมอภปิรายขอ้มลู	หรอื
ขา่วเกีย่วกบัผลจากองคป์ระกอบของระบบสริุยะท่ีมี
ตอ่โลกหรอืการดำารงชวิีต	และความเปน็ไปไดท้ีจ่ะมี
สิ่งมีชีวิตบน	ดาวเคราะห์อื่น	ๆ

2.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปราย	และการตอบ
คำาถาม

3.	 ความอยากรู้อยากเห็น	 และการเห็นคุณค่าทาง
วิทยาศาสตร์	จากการสืบค้นข้อมูล	สังเกต	ร่วมกัน

	 ต้ังคำาถาม	อภิปรายเก่ียวกับประเด็นต่าง	ๆ 	ดังตัวอย่าง
	 ในขั้นขยายความรู้
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 โครงสร้างของดวงอาทิตย์
2.	 การเกิดลมสุริยะ	พายุสุริยะ	และผลท่ีมีต่อโลก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.		 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
3.		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง	
3.		 ความอยากรู้อยากเห็น		
4.		 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีน	โดยใชภ้าพ	หรอืวดีทัิศนเ์กีย่วกับปรากฏการณแ์สงเหนอื	
แสงใต้	แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย	โดยใช้คำาถามตัวอย่างต่อไปนี้

	 -	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวคืออะไร	และพบได้ที่บริเวณใดของโลก
	 -	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเก่ียวข้องกับพลังงานจากดวงอาทิตย์หรือไม่	อย่างไร
2.	 ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติกิจกรรม	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกัน
	 อภิปราย	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 2.1	สืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาตามประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้
	 	 -	 โครงสรา้งของดวงอาทติย	์โดยมปีระเดน็สำาคญั	ไดแ้ก	่โครงสรา้ง-
	 	 	 ภายในและชัน้บรรยากาศของดวงอาทติย	์การถ่ายโอนความรอ้น
	 	 	 ภายในดวงอาทิตย์		
	 	 -	 การเกิดจุดดวงอาทิตย์	การปลดปล่อยอนุภาคมีประจุจากดวงอาทิตย์
		 	 	 ที่ส่งผลต่อการเกิดลมสุริยะ	และพายุสุริยะ
	 2.2	สืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์จากผลของลมสุริยะ	และ
	 	 พายุสุริยะท่ีมีต่อโลก	และประเทศไทย	เช่น	การแตกตัวและการนำาไฟฟ้า
	 	 ของบรรยากาศโลก	การติดต่อส่ือสารโดยวิทยุคล่ืนส้ัน	การเกิดแสงเหนือ
	 	 แสงใต้	ระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์	การเปล่ียนแปลง
	 	 รปูร่างสนามแม่เหลก็โลก	รวมทัง้ข่าวทีเ่ก่ียวข้อง	แลว้รว่มกันวเิคราะห	์
	 	 อภิปรายถึงความเป็นไปได้ของข่าวที่นำาเสนอ	
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม

ในข้อ	2	

ด้านความรู้ 

	 โครงสร้างของดวงอาทิตย์	การเกิดลมสุริยะ	พายุสุริยะ
		 และผลที่มีต่อโลก	จากผลงานและการตอบคำาถาม

ระหว่างการนำาเสนอผลงาน		การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุป
	 องค์ความรู้	และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	 และ		

สเปซกับเวลา	จากผลงานที่นำาเสนอให้เห็นการเกิด
จุดมืดดวงอาทิตย์	การปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ

	 จากดวงอาทิตย์	ที่ส่งผลให้เกิดลมสุริยะ	พายุสุริยะ
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	
	 จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม
4.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อมูล
	 ท่ีนำาเสนอในข่าวอย่างสมเหตุสมผล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใช้วิจารณญาณ	ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปราย
	 เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อมูลที่นำาเสนอในข่าว
	 เก่ียวกับผลของพายุสุริยะท่ีมีต่อโลกและประเทศไทย

ตัวชี้วัด
9.	 อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์	การเกิดลมสุริยะ	พายุสุริยะ	และสืบค้นข้อมูล	วิเคราะห์	นำาเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและ						

พายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2.	 ความอยากรู้อยากเห็น		การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
		 จากสบืคน้ขอ้มูล	อภิปราย	และตอบคำาถามเกีย่วกบั

ผลจากพายุสุริยะ
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

	 เทคโนโลยีอวกาศ	และประโยชน์ของเทคโนโลยี
	 อวกาศ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
2.	 การสร้างแบบจำาลอง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.		 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1.	 การใช้วิจารณญาณ
2.	 ความใจกว้าง	
3.	 ความอยากรู้อยากเห็น		
4.	 ความสนใจในวิทยาศาสตร์
5.	 ความเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย	ดังคำาถามตัวอย่างต่อไปน้ี
	 -	 เทคโนโลยีอวกาศที่รู้จักมีอะไรบ้าง	และมีประโยชน์ในด้านใด	
2.	 ทำากจิกรรมรว่มกนัเปน็กลุม่	โดยสบืค้นขอ้มลู	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกนั

อภิปราย	ตามประเด็นดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 การสำารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ที่สังเกตการณ์ในช่วง
	 	 ความยาวคลื่นต่าง	ๆ 	
	 -	 การสำารวจอวกาศโดยใช้สถานีอวกาศ	ยานอวกาศ	และดาวเทียม
	 -	 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ	ในชีวิตประจำาวัน
	 	 หรือในอนาคต	 เช่น	การสื่อสาร	วัสดุศาสตร์	อาหาร	การแพทย์
		 	 อุตสาหกรรม
	 -	 หน่วยงานและโครงการสำารวจอวกาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.		 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นในข้อ	2	
4.	 กำาหนดสถานการณ์	หรือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด	ออกแบบ
		 และนำาเสนอผลงาน	 เกี่ยวกับการนำาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ						

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	หรือในอนาคต	ดังสถานการณ์ตัวอย่าง
ต่อไปนี้

	 -	 สถานการณ์เกีย่วกบัการเดนิทางไปดาวเคราะห์ทีส่นใจ	โดยมปีระเด็น	
	 	 เช่น	วิธีการส่ง	การดำารงชีวิตของมนุษย์อวกาศ	การติดต่อส่ือสารมายังโลก
	 -	 สถานการณ์เก่ียวกับการวางแผนเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง	ๆ
	 	 บนโลก	 โดยมีประเด็น	 เช่น	การสำารวจเส้นทาง	สภาพแวดล้อม
							 สภาพอากาศ
	 -	 สถานการณ์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ข้อมูลหรือความรู้
	 	 ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเป็นพื้นฐาน

ด้านความรู้ 

	 เทคโนโลยีอวกาศ	 และประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ	 จากผลงานและการตอบคำาถามระหว่าง
การนำาเสนอผลงาน	 การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุป								
องค์ความรู้	และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	 และ

สเปซกับเวลา	จากผลงานที่นำาเสนอให้เห็นขั้นตอน																	
การสำารวจอวกาศโดยใช้สถานีอวกาศ	ยานอวกาศ	
และดาวเทียม

2.	 การสร้างแบบจำาลอง	จากการออกแบบ	และนำาเสนอ-
	 ผลงาน	เกี่ยวกับการนำาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

อวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	หรือในอนาคต
3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
4.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การออกแบบการนำาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

อวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือในอนาคต
5.	 การสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม	จากการออกแบบและ

สร้างผลแบบจำาลองเกี่ยวกับการนำาความรู้ทาง
	 ด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
		 หรือในอนาคต	

ตัวชี้วัด
10.	 สืบค้นข้อมูล	อธิบายการสำารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง	ๆ 	ดาวเทียม	ยานอวกาศ	สถานีอวกาศ	และนำาเสนอแนวคิดการนำาความรู้
	 ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือในอนาคต
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

6.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				
จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 การใชว้จิารณญาณ	จากการออกแบบการนำาความรู้
	 ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำาวันหรือในอนาคต
2.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำาถาม
3.	 ความอยากรู้อยากเห็น	ความสนใจในวิทยาศาสตร์	
	 และการเหน็คุณคา่ทางวทิยาศาสตร	์จากการสบืคน้
	 ข้อมูลและนำาเสนอผลงานเกี่ยวกับการนำาความรู้
	 ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ ใช้ ใน
	 ชีวิตประจำาวันหรือในอนาคต

111

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก
ตามองค์ประกอบทางเคมี

2.	 การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก
ตามสมบัติเชิงกล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
2.	 การสร้างแบบจำาลอง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
	 ความใจกว้าง

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยร่วมอภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
	 เรื่องโครงสร้างโลก	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 ใช้ประเด็นคำาถาม	เช่น	โครงสร้างภายในโลกแบ่งเป็นก่ีช้ัน	มีลักษณะ
	 	 เป็นอย่างไร	ทราบได้อย่างไร	
	 -	 ใช้กิจกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโครงสร้างโลกตามความคิดของ
	 	 นักเรียนกับสิ่งต่าง	ๆ	เช่น	ไข่ต้ม	เงาะ
2.	 ร่วมกันทำากิจกรรมเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังนี้	
	 2.1	สืบค้นข้อมูล	ตามประเด็นที่กำาหนดให้	ดังนี้
	 	 -	 ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาโครงสรา้งโลก	เชน่	องคป์ระกอบทางเคมขีองหนิ
	 	 	 และแร่	การศึกษาองค์ประกอบของอุกกาบาต	การใช้คลื่นไหว-
	 	 	 สะเทือน	
	 	 -	 การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี	
	 	 -	 การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก	ตามสมบัติเชิงกล	
	 	 -	 ความหนาและปริมาตรของโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
	 2.2	รวบรวมข้อมูล	ออกแบบ	และสร้างแบบจำาลองโครงสร้างโลก	เช่น		
	 	 ภาพวาด	แบบจำาลองสามมิติ	เพื่อนำาเสนอตามประเด็นในข้อ	2.1
		 	 โดยมีสัดส่วนที่ สัมพันธ์กับสัดส่วนจริง	 พร้อมนำาเสนอผลงาน
		 	 และร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังกล่าว
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้		ดังประเด็นในข้อ	2.1	
4.	 นำาความรูท้ีไ่ด้ในข้อที	่3	มาปรบัปรงุผลงานในข้อ	2.2	เพือ่ให้ไดผ้ลงานและ

องค์ความรู้ที่ถูกต้อง		

ด้านความรู้

	 การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกตามองค์
ประกอบทางเคมี	และการแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล	 จากผลงานและ
การตอบคำาถามระหวา่งการนำาเสนอผลงาน	การร่วม
อภิปรายเพื่อสรุป	และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ 
1.	 ความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา	ประเมินเฉพาะการหา
	 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	จากการสร้าง
	 แบบจำาลองโครงสร้างโลก	โดยแสดงความหนา	ปริมาตร
		 องค์ประกอบ	และสถานะของโครงสร้างโลกแต่ละช้ัน
		 โดยใช้สัดส่วนที่ถูกต้อง
2.	 การสร้างแบบจำาลอง	จากการออกแบบและสร้าง

แบบจำาลองโครงสร้างโลก	
3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ	จากการ

สืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน								
4.	 ดา้นการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม	จากการออกแบบ

และสร้างแบบจำาลองโครงสร้างโลก	
5.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				

จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1.	 อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก	พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปรายและการตอบ
คำาถาม	
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ี
	 ของแผ่นธรณี
2.	 การเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณี

แปรสัณฐานและผลที่เกิดขึ้น

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
2.	 การสร้างแบบจำาลอง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1.	 ความใจกว้าง
2.	 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

	1.	นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบขนาด	ตำาแหน่ง	
และการวางตัวของทวีปในแผนท่ีโลกแต่ละยุคทางธรณีวิทยาโดยใช้ภาพน่ิง

	 หรือภาพเคล่ือนไหวจากส่ือต่าง	ๆ		เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากรู้
	 เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำาแหน่งของทวีปต่าง	ๆ 	และร่วมกันอภิปรายโดยใช้

คำาถาม	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 เม่ือเปรยีบเทยีบขนาด	ตำาแหนง่	และการวางตวัของทวีปในแผนทีโ่ลก
	 	 ในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบัน	มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
	 -	 มีหลักฐานใดบ้างที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2.	 นักเรียนทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังนี้
	 2.1	ทำากิจกรรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนว่าทวีปเคยเป็น
		 	 แผ่นเดียวกันมาก่อน	เช่น	รูปร่างของขอบทวีปที่มีโอกาสต่อกันได้
	 2.2	สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานอื่น	ๆ 	ที่สนับสนุนว่าทวีปเคยเป็น
	 	 แผ่นเดียวกันมาก่อน		พร้อมท้ังอภิปรายและสรุปร่วมกันถึงการเคล่ือนท่ี
	 	 ของทวีปจากหลกัฐานทีพ่บ	และระบขุ้อสนันษิฐานเกีย่วกบัสาเหตขุอง
	 	 การเคลื่อนที่	โดยมีประเด็นการสืบค้น	ดังนี้	
	 	 -	 กลุ่มหินและแนวเทือกเขา	
	 	 -	 ซากดึกดำาบรรพ์	
	 	 -	 การเคลื่อนที่ของธารน้ำาแข็งบรรพกาล	
	 	 -	 อายุของหินที่พื้นมหาสมุทร	
	 	 -	 ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล
	 	 -	 สันเขากลางสมุทรและร่องลึกก้นสมุทร						
	 2.3	สืบค้นข้อมูล	 และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกลไกการแตกและ
	 	 การเคลื่อนที่ของทวีปและแผ่นธรณี	(plate)	ในประเด็นต่อไปนี้
	 	 -	 ความหมายของแผ่นธรณี

ด้านความรู้ 

	 หลกัฐานทางธรณวิีทยาทีส่นบัสนนุการเคลือ่นทีข่อง
แผน่ธรณ	ีการเคลือ่นทีข่องแผน่ธรณตีามทฤษฎธีรณี
แปรสัณฐานและผลท่ีเกิดข้ึน	จากผลงานและการตอบ

	 คำาถามระหวา่งการนำาเสนอผลงานเร่ืองการเคล่ือนท่ี
ของแผ่นธรณี	การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุป	และแบบฝึกหัด

	 หรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และสเปซ
	 กับเวลา	จากการอธิบายความสัมพันธ์ของหลักฐาน

ท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี	และรูปแบบ
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีแบบต่าง	ๆ 	โดยใช้แบบ
จำาลอง

2.	 การสร้างแบบจำาลอง	 จากการสร้างแบบจำาลอง				
เพือ่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเคล่ือนท่ี	
และผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน
4.	 การสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม	จากการออกแบบ	และ

สรา้งแบบจำาลอง	เพือ่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งรปู
แบบการเคลือ่นที	่และผลทีเ่กดิขึน้จากการเคลือ่นที่
ของแผ่นธรณี

ตัวชี้วัด
2.	 อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
3.	 ระบุสาเหตุ	และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
	 จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำาถาม
2.	 ความเช่ือม่ันต่อหลักฐาน	จากการอธิบายการเคล่ือนท่ี
	 ของทวีปและแผ่นธรณี	โดยมีหลักฐานสนับสนุน	

	 	 -			 กลไกที่ทำาให้ชั้นธรณีภาคแตกออกเป็นแผ่นและเคลื่อนที่
										 -	 ความสัมพันธ์ของฐานธรณีภาคกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
	 2.4	สืบค้นข้อมูล	ออกแบบ	สร้างแบบจำาลอง	นำาเสนอผลงานและร่วมกัน
	 	 อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเคล่ือนท่ี	 และ
	 	 ผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี		ดังนี้
	 	 -	 ผลที่เกิดขึ้น	ได้แก่	ธรณีสัณฐานแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ร่องลึกก้นสมุทร	
	 	 	 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง	แนวภูเขาไฟ	แนวเทือกเขา	หุบเขาทรุด
	 	 	 และสันเขากลางสมุทร	โครงสร้างทางธรณี	เช่น	รอยเล่ือนและ
	 	 	 ชัน้หินคดโคง้	ธรณีพบิตัภิยั	เชน่	แผน่ดนิไหว	สนึามิ	ภเูขาไฟระเบิด
	 	 -	 รูปแบบการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี	3	รูปแบบ	ได้แก่	แนวแผ่นธรณี-
	 	 	 แยกตัว	แนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากัน	แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่าน
	 	 	 กันในแนวราบ
3.	 ร่วมกันสรุปองค์ความรู้	 และอภิปรายเชื่อมโยงถึงแนวความคิดของ
	 การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีทวีปเลื่อน	ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้น

สมุทร	และทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน	
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 สาเหต	ุกระบวนการเกดิ	และผลจากการเกดิ
	 ภูเขาไฟระเบิด	แผ่นดินไหว	และสึนามิ
2.	 แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
	 ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด	 แผ่นดินไหว	

และสึนามิ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
3.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 	ความใจกว้าง	
2.	 	ความสนใจในวิทยาศาสตร์	
3.	 	ความเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

1.		นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลจากข่าว	
หรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย	ตัวอย่างต่อไปนี้

	 -	 การระเบิดของภูเขาไฟที่ประเทศอินโดนีเซีย	ส่งผลให้มีเถ้าภูเขาไฟ
	 	 อยู่ในบรรยากาศบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนักเรียนเชื่อ	หรือไม่
		 	 อย่างไร	
	 -	 การเกิดแผ่นดินไหวทำาให้แผ่นดินเคลื่อนที่ไปจากเดิม	นักเรียนเชื่อ
	 	 ข้อมูลดังกล่าว	หรือไม่อย่างไร
	 -	 คลื่นสึนามิทำาให้สภาพชายฝั่งเปลี่ยนแปลงรูปร่าง	นักเรียนเชื่อ
	 	 ข้อมูลดังกล่าว	หรือไม่อย่างไร
2.	 ร่วมกันทำากิจกรรมเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังนี้
	 2.1	ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
	 	 ภูเขาไฟระเบิด	 แผ่นดินไหว	 และสึนามิ	 เช่น	 สร้างแบบจำาลอง
	 	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของแมกมากับความรุนแรง
	 	 ของการปะทุ	ตำาแหน่งของการเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว
	 	 ที่ สัมพันธ์กับแผ่นธรณี	 (plate)	 เปรียบเทียบการหักไม้อัดกับ
	 	 การ	ปลดปลอ่ยพลงังานขณะเกดิแผน่ดนิไหว		แบบจำาลองการเกดิสนึามิ
	 2.2	สืบค้นข้อมูล	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภูเขาไฟ
	 	 ระเบิด	 แผ่นดินไหว	 และสึนามิจากแหล่งข้อมูลที่ครูแนะนำา
		 	 ตามประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้
	 	 	 ภูเขาไฟระเบิด	
	 	 	 -	 กระบวนการเกิด	และผลที่เกิดขึ้น

ด้านความรู้ 

	 สาเหตุ	กระบวนการเกดิ	และผลจากการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด	แผน่ดินไหวและสนึามิ	แนวทางการเฝา้ระวัง

	 และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด					
แผ่นดินไหว	และสึนามิ	 จากผลงานและการตอบ
คำาถามระหว่างการนำาเสนอ	การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุป

	 และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ 
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และ
	 สเปซกบัเวลา	จากการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง

การบวนการเกิดธรณีพิบัติภัยและผลที่เกิดขึ้น
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน	
3.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา					

จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม
4.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 จากการสร้างแบบ

จำาลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของ	
แมกมากับความรุนแรงของการปะทุ	ตำาแหน่งของ
การเกดิภเูขาไฟระเบดิและแผน่ดินไหวท่ีสมัพนัธก์บั
แผ่นธรณี	การปลดปล่อยพลังงานขณะเกิดแผ่นดินไหว

			 การเกิดสึนามิ	

ตัวชี้วัด
4.	 อธิบายสาเหตุ	กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด	รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย		ออกแบบและนำาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
5.	 อธิบายสาเหตุ	กระบวนการเกิด	ขนาดและความรุนแรง	และผลจากแผ่นดินไหว	รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย	ออกแบบและนำาเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
	 และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
6.		 อธิบายสาเหตุ	กระบวนการเกิด	และผลจากสึนามิ	รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย	ออกแบบและนำาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

116



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 	 	 -	 องค์ประกอบของหินหนืดกับรูปแบบการปะทุ	
	 	 	 -	 รูปร่างภูเขาไฟที่สัมพันธ์กับการปะทุ
	 	 	 -	 พื้นที่เสี่ยงภัยและกรณีศึกษา
	 	 	 แผ่นดินไหว
	 	 	 -	 สาเหตุ	กระบวนการเกิด	และผลที่เกิดขึ้น
	 	 	 -		 การตรวจวัดขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว
	 	 	 -		 พื้นที่เสี่ยงภัยและกรณีศึกษา
	 	 	 สึนามิ
	 	 	 -		 สาเหตุ	กระบวนการเกิด	และผลที่เกิดขึ้น
	 	 	 -		 ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของสึนามิ
	 	 	 -		 พื้นที่เสี่ยงภัยและกรณีศึกษา
	 	 	 -	 แนวทางและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตน
	 	 	 	 ให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้	 ตามประเด็นและการปฏิบัติ
	 กิจกรรมในข้อ	2	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1.	 ความใจกว้าง	จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำาถาม
2.	 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	และความเหน็คุณค่าทาง

วิทยาศาสตร์	จากการสืบค้นข้อมูล	การตั้งคำาถาม	
และการอภิปรายเก่ียวกับแนวทางและเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ธรณีพิบัติภัย
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการรับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ	
ของโลก

2.	 การหมนุเวยีนของอากาศทีเ่ปน็ผลจากความ
แตกต่างของความกดอากาศ

3.	 ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศที่เป็นผล				
มาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

4.	 การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด	
และผลที่มีต่อภูมิอากาศ

5.	 ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำาผิวหน้า
	 ในมหาสมทุรและรปูแบบการหมนุเวยีนของ

น้ำาผิวหน้าในมหาสมุทร
6.	 ผลของการหมุนเวียนของอากาศและ
	 น้ำาผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะ						

ภูมิอากาศ	 ลมฟ้าอากาศ	 สิ่งมีชีวิต	 และ						
สิ่งแวดล้อม

1.	 นำาเข้าสู่บทเรียน	โดยร่วมกันอภิปราย	เพื่อกระตุ้นความสนใจเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ต่อปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
โดยใช้คำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 -	 อุณหภูมิอากาศแต่ละบริเวณบนผิวโลกแตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร
		 	 เพราะเหตุใด
	 -	 การที่โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทุกวันอย่างต่อเนื่องจะทำาให้
	 	 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศหรือไม่อย่างไร
2.	 ร่วมกันทำากิจกรรมเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังนี้
				 2.1	สืบค้นข้อมูล	อธิบาย	และนำาเสนอผลการสืบค้นปัจจัยที่ทำาให้แต่ละ
	 	 บริเวณบนโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน
		 	 โดยปัจจัยเหล่าน้ันส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศอย่างไร	ดังประเด็นต่อไปน้ี	
	 	 -	 สัณฐานและการเอียงของแกนโลก
	 	 -	 ชนิดและปริมาณของละอองลอยและเมฆ			
	 	 -	 ลักษณะของพื้นผิว			
	 2.2	สืบค้นข้อมูล	 สร้างแบบจำาลอง	 และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของความกดอากาศกับทิศทาง
		 	 และอัตราเร็วลม

ด้านความรู้ 

	 ปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์
	 ท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละบริเวณของโลก	การหมุนเวียน

ของอากาศทิศทางการเคลื่ อนที่ ของอากาศ											
การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด	และผล				
ที่มีต่อภูมิอากาศ	ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการหมุนเวียน
ของน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทร	รูปแบบการหมุนเวียน
ของน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทร	ผลของการหมุนเวียน
ของอากาศและน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อ
ลักษณะภูมิอากาศ	ลมฟ้าอากาศ	สิ่งมีชีวิต	และ

	 ส่ิงแวดล้อม	จากการนำาเสนอผลงาน	การสืบค้นข้อมูล
				 การสร้างแบบจำาลอง	การอภิปราย	การแสดงความคิดเห็น
		 และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ 
1.	 การสร้างแบบจำาลอง	 จากการสร้างแบบจำาลอง	
	 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของความกดอากาศ
	 กับทิศทาง	และอัตราเร็วลม	และแบบจำาลองการ

หมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์

ตัวชี้วัด
7.	 อธิบายปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก
8.		 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ	
9.		 อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
10		 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด	และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
11.	 อธิบายปัจจัยที่ทำาให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทร
12.	 อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ	ลมฟ้าอากาศ	สิ่งมีชีวิต	และสิ่งแวดล้อม
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การสร้างแบบจำาลอง
2.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
2.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
3.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง
2.		 การยอมรับความเห็นต่าง
3.		 การใช้วิจารณญาณ			
4.		 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน
5.		 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	

2.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	จากอธิบาย
แบบจำาลองแสดงการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไป	

3.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การร่วมอภิปรายผลของการหมุนเวียนของอากาศ

และน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะอากาศ					
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	จากการสร้างแบบจำาลอง
		 ค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง ค ว ามแตกต่ า ง ขอ ง
	 ความกดอากาศกับทิศทาง	และอัตราเร็วลม	และ

แบบจำาลองการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์
5.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการนำาเสนอผลงาน
6.	 ความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา				

จากการแบ่ งหน้ าที่ และความรับผิดชอบใน
	 การทำางานกลุ่ม	

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกวา้ง	การยอมรับความเหน็ตา่ง	จากการร่วม

อภิปรายและการตอบคำาถาม
2.	 การใช้วิจารณญาณ	ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน	จาก
	 การสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอผลของการ
	 หมุนเวียนของอากาศและน้ำาผิวหน้า	ในมหาสมุทร

ที่มีต่อลักษณะอากาศ	และสิ่งแวดล้อม
3.	 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	 จากการสืบค้นข้อมูล		

การตัง้คำาถาม	และการร่วมอภิปรายเกีย่วกับผลของ
	 การหมุนเวียนของอากาศและน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทร
	 ที่มีต่อลักษณะอากาศ	และสิ่งแวดล้อม

					2.3	สร้างแบบจำาลองการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์	โดยเชื่อมโยง
	 	 ความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมในข้อ	2.2	และสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
	 	 ต่อไปนี้
	 	 -	 แรงที่มีผลต่อการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์
									 -	 ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจำาลอง
									 -		 รูปแบบและทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศตามแบบจำาลอง
					2.4	สืบค้นข้อมูล	สร้างแบบจำาลอง	และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของ 

	 แรงคอริออลิสที่มีต่อทิศทางลมในแต่ละซีกโลก
	 2.5	เชื่อมโยงความรู้จากกิจกรรมในข้อ	2.2	 -	2.4	และสืบค้นข้อมูล
	 	 เพิ่มเติม	นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหมุนเวียน
	 	 อากาศตามแบบจำาลองการหมุนเวียนอากาศแบบท่ัวไป	ในประเด็นต่อไปน้ี
									 -		 ผลของแรงต่าง	ๆ 	ที่มีต่อรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
	 	 	 อากาศในแต่ละเขตละติจูด
				 2.6	สืบค้นข้อมูลเพื่ออภิปรายรูปแบบการหมุนเวียนน้ำาผิวหน้าใน
	 	 มหาสมุทรที่ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนอากาศในแต่ละละติจูด
		 	 โดยมีประเด็นตัวอย่างดังนี้
	 	 -	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ำาผิวหน้า
	 	 -	 รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำาผิวหน้า
			 2.7	สืบค้นข้อมูล	และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของการหมุนเวียนของ
	 	 อากาศและน้ำาผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะอากาศ	สิ่งมีชีวิต
		 	 และสิ่งแวดล้อม
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม
	 ในข้อ	2	
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วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1.	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก
2.		 แนวปฏิบัติในการลดกิจกรรมของมนุษย์ที่		

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.		 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.		 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา
4.		 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.		 ความใจกว้าง
2.		 การยอมรับความเห็นต่าง
3.		 การใช้วิจารณญาณ			
4.		 ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน
5.		 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	
6.	 คุณธรรมและจริยธรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์

1.	 นำาเขา้สูบ่ทเรยีน	โดยใชด้ว้ยคำาถาม	เชน่	หากมกีารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
	 ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะเกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ัน
	 หรือไม่	อย่างไร
2.	 ร่วมกันทำากิจกรรมเป็นกลุ่ม	โดยปฏิบัติดังนี้
	 2.1	สืบค้นข้อมูล	และอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
	 	 ภูมิอากาศโลก	โดยมีประเด็นสำาคัญดังนี้
	 	 -	 ลักษณะการโคจรและการหมุนของโลก	 เช่น	 การหมุนของ
	 	 	 โลกในลักษณะวงรี	การส่ายของแกนหมุนของโลก	และมุมเอียง
	 	 	 ของแกนหมุนของโลก
	 	 -		 ชนิดและปริมาณของแก๊สเรือนกระจก	ละอองลอย	และเมฆ	
	 	 -	 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นผิว
	 2.2	ยกตัวอย่างเหตุการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 ภูมิอากาศโลก	เช่น	แกนน้ำาแข็งจากข้ัวโลก	การละลายของธารน้ำาแข็ง 

	 ท่ีส่งผลให้น้ำาทะเลมีระดับความสูงเพ่ิมข้ึน	และร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
	 	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	
	 2.3	เชื่อมโยงความรู้เรื่องสมดุลพลังงานของโลกกับการเปลี่ยนแปลง
	 	 ภูมิอากาศโลก	โดยใช้ประเด็นคำาถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 	 -	 ขณะท่ีอุณหภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง	กระบวนการรับและ
	 	 	 ปลดพลังงานของโลกยังคงสมดุลกันหรือไม่	อย่างไร
3.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม

ในข้อ	2	
4.	 รว่มกนัวางแผน	ออกแบบ	และนำาเสนอแนวปฏบิตัท่ีิเหมาะสมในการดูแล
	 รักษาสิ่งแวดล้อม	และจัดทำาโครงการเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึง

การกระทำาของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	

ด้านความรู้ 

	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก			
แนวปฏิบัติในการลดกิจกรรมของมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	จากผลงานจาก
	 การสืบค้นข้อมูล	และการออกแบบแนวทางการรณรงค์
	 เพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
	 ภูมิอากาศโลก	 การร่วมแสดงความคิดเห็นและ

อภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้และแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบ

ด้านทักษะ 
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ
	 จากการนำาเสนอผลงาน
2.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูลและผลงาน	เร่ืองปัจจัยต่าง	ๆ	ท่ีมีผล
	 ตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก	และผลของแตล่ะ

ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
3	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก

ผลงานการสืบค้น	เร่ืองปัจจัยและผลของปัจจัยต่อ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการตอบคำาถาม
ระหว่างการนำาเสนอผลงาน	การร่วมอภิปรายเพ่ือสรุป

4.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา	จาก
	 การแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม

ตัวชี้วัด
13.	 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	พร้อมทั้งนำาเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	จากออกแบบแนวทาง
การรณรงค์เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อ

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกว้าง	 การยอมรับความเห็นต่าง	 จาก
	 การร่วมอภิปรายและการตอบคำาถาม
2.	 การใช้วิจารณญาณ			ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน	จาก

การสบืคน้ขอ้มูลและการนำาเสนอตวัอยา่งเหตกุารณ์
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง					
ภูมิอากาศโลก	โดยมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน

3.	 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	 จากการสืบค้นข้อมูล	
การตัง้คำาถาม	และการรว่มอภปิรายเกีย่วกบัตวัอยา่ง

	 เ หตุ ก า รณ์ แ ละ วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่ เ กิ ด จ าก
	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4.	 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	

จากการออกแบบแนวทางการรณรงค์เพื่อลด
กิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง						
ภูมิอากาศโลก	ท่ีเน้นใหเ้กดิประโยชน์อยา่งตอ่สงัคม
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

1.	 สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำาคัญ	 และ
	 การแปลความหมาย
2.		 การแปลความหมายสภาพลมฟา้อากาศจาก

แผนที่อากาศผิวพื้น

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.	 การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
2.	 การพยากรณ์
3.	 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2.	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3.	 ความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.		 ความใจกว้าง
2.		 การยอมรับความเห็นต่าง	
3.		 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
4.	 ความ เ ช่ือและ ค่า นิยม ท่ีเ ก่ียว ข้อง กับ

วิทยาศาสตร์		

1.	นำาเข้าสู่บทเรียน	 โดยใช้เหตุการณ์	สถานการณ์	หรือข่าว	และร่วมกัน
อภปิรายเกีย่วกับลมฟา้อากาศประจำาวนั	โดยใชค้ำาถามดงัตวัอย่างตอ่ไปน้ี

				 -	 ลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีผลต่อการดำาเนินชีวิต
	 	 หรือการประกอบอาชีพหรือไม่	อย่างไร
	 -	 การพยากรณ์อากาศบอกลักษณะอากาศในเรื่องใดบ้าง
2.	ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่อากาศผิวพื้น	

นำาเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปราย	ตามประเด็นดังตัวอย่างต่อไปนี้		
	 -	 ความหมายของสัญลักษณ์อากาศที่สำาคัญบนแผนที่อากาศ
				 -		 การแปลความหมายจากแผนที่อากาศผิวพื้น	
3.	 สืบค้นข้อมูล	และศึกษาข้อมูลสารสนเทศตา่ง	ๆ 	เช่น	แผนทีล่ม		ภาพเรดาร	์

ภาพถ่ายจากดาวเทยีม	และแปลความหมายข้อมูลเพือ่คาดการณลั์กษณะ
ลมฟ้าอากาศเบื้องต้น	และนำาเสนอผลงาน

4.		ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศ	
	 เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ		
	 ลมฟ้าอากาศ	 เช่น	 แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ประกอบอาชีพต่าง	 ๆ		

ออกแบบและวางแผนการใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศในสถานการณ์		
ที่กำาหนด

5.	 ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรม
ในข้อ	2	–	4	

ด้านความรู้ 

1.	 สญัลักษณล์มฟา้อากาศท่ีสำาคญั	การแปลความหมาย
	 สภาพลมฟ้าอากาศจากแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน	การแปล
	 ความหมายของสญัลกัษณอ์ากาศทีส่ำาคญับนแผนที่

อากาศผิวพ้ืน	และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ	
จากการร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้	 และ

	 แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ด้านทักษะ 
1.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ	และสเปซ
	 กับเวลา	จากการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อติดตาม

และพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ		
2.	 การพยากรณ์	 จากการคาดการณ์ลักษณะลมฟ้า

อากาศโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง	ๆ
3.	 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ	จาก
	 การสืบค้นข้อมูล	การนำาเสนอผลงาน	และการตอบ

คำาถามจากการแปลความหมายจากแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน
4.		การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	จาก
	 การพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น
5.			ความรว่มมอื	การทำางานเปน็ทมีและภาวะผูน้ำา	จาก
	 การแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการทำางานกลุ่ม		

ตัวชี้วัด
14.	 แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำาคัญจากแผนที่อากาศ	และนำาข้อมูลสารสนเทศต่าง	ๆ 	มาวางแผนการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1.	 ความใจกวา้ง	การยอมรับความเหน็ตา่ง	จากการร่วม

อภิปราย	และการตอบคำาถาม	
2.	 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	 ความเชื่อและ						

คา่นยิมทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร	์จากการวางแผน
การประกอบอาชพีและการดำาเนนิชวีติใหส้อดคลอ้ง
กับลักษณะลมฟ้าอากาศ
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