
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สสวท.

   คู่มือการใช้หลักสูตร
   รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



เป้าหมายการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร

“                                                                                  

                 
                                                

                                ”

     การจัดการเรียนรู้ ปลายทางคือการรู้ทั้งเนื้อหาและ
การทำงาน ระหว่างทางผู้เรียนมีส่วนในการคิดแก้ปัญหา 
ลงมือปฏิบัติ ใช้ทักษะการเรียนรู้ ทำงาน ร่วมมือ และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ ทำงาน และแก้ปัญหาได้
อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม



ไอคอนการทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive icons) 

 ภาพสัญลักษณ์ต่างเหล่านี้บอกถึงการทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ของสื่อที่นำเสนอภายในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่

 คลังรูปภาพ (Photo Gallery)
การนำเสนอที่มีรูปภาพมากกว่า 1 รูปใช้การแตะเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดู
รูปภาพ 

งานนำเสนอ (Presentation) 
การนำเสนอแบบ Slide Presentation ใช้การแตะหน้าจอเพื่อทำการ
เปลี่ยนภาพตามจังหวะเวลาที่ผู้อ่านต้องการอาจมีภาพเคลื่อนไหวหรือไม่
ก็ได้ขึ้นอยู่กับสื่อนำเสนอที่แนบ

การขยายเต็มจอภาพ (Full Screen)
สัญลักษณ์ บอกให้ทราบว่าฟังก์ชันนี้สามารถคลีขยายการมองเห็นแบบเต็ม
จอภาพได้ หรือหากปรากฎสัญลักษณ์นี้อาจใช้การคลีนิ้วเพื่อขยาย/ย่อการ
มองเห็นภาพได้โดยเฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices)

 Pop up ฟังก์ชัน
สัญลักษณ์บอกให้รูปว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมซ่อนอยู่ สามารถแตะเพื่อดูข้อมูลได้

ปุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
สัญลักษณ์บอกให้ทราบว่า วัตถุที่สัญลักษณ์นี้วางอยู่นั้นมีฟังก์ชันแบบ
ปฏิสัมพันธ์สามารถแตะบริเวณใดๆ บนวัตถุเพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ของวัตถุ
ตามฟังก์ชันการทำงานของวัตถุนั้นซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงให้สังเกต
เห็นได้

 วีดิทัศน์ (Media)
นำเสนอสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ แตะเพื่อเล่นสื่อ และสามารถขยายการมอง
เห็นแบบเต็มจอภาพได้

    การเชื่อมโยง (Hyperlink)
ข้อความตัวอักษรสีแดงที่เมื่อเคลื่อน pointer ไปถึงแสดงรูปสัญลักษณ์มือ 
หรือ ข้อความตัวอักษรสีแดงขีดเส้นใต้ แสดงถึงความสามารถในการแตะ
เพิ่มเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งรายละเอียดของข้อความเหล่านั้น

รูปภาพขยาย (zoom image)
รูปภาพบางรูปมีฟังก์ชันของการขยาย เมื่อแตะที่รูป รูปนั้นจะขยายมีขนาด
ใหญ่ขึ้นเต็มจอภาพ และสามารถใช้นิ้วคลีเพื่อย่อ/ขยายเพิ่มเติมได้อีกด้วย 
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เป้าหมายของการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช ๒๕๖๐) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรแกน

กลางฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ ใช้หลักสูตร อาทิ 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ทุกระดับของประเทศ ผู้เขียนตำราและสื่อการเรียนรู้

ประกอบหลักสูตร และสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้ ใช้ประโยชน์ ใน

การจัดทำหรือจัดหาตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ประกอบ

หลักสูตร การจัดทำแบบทดสอบและข้อสอบ การประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา และอื่นๆ 

ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ไม่เกิดความสับสน

หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ 

ตามหลักสูตรอย่างเช่นในอดีต คู่มือการใช้หลักสูตรฯ ฉบับนี้

จำแนกเนื้อหาสาระสำคัญออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์



ส่วนที่ ๑    
ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปรับหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร 
เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์และคุณภาพของผู้เรียน แนวการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ต่างๆ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดระดับสูง 
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม และอื่นๆ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสำคัญที่พลเมืองแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝน   ตลอดจนความรู้ด้านการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เป้าหมายของการจัดทำส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ ใช้หลักสูตรในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา 
เหตุผลและความจำเป็นของการปรับหลักสูตร ตลอดจนนำความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ มาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงและนำมาใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันและอาชีพได้

ส่วนที่ ๒   
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การวเิคราะหต์วัชีว้ดัตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ัง้ ๘ สาระ ของกลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนปลาย โดย
การใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นพทุธพิสิยั (Cognitive 
Domain) พฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain) 
และพฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นเจตคต ิ(Affective Domain) ทีเ่ปน็เปา้หมาย
ปลายทางของตวัชีว้ดัทีค่าดหวงัใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกมาหลงัจากเรยีนรูต้าม
ตวัชีว้ดัเหลา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัประกอบดว้ยแนวการจดัการเรยีนรูท้ีน่ำไปสู่
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และแนวการประเมนิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัพทุธิ
พสิยั ทกัษะพสิยั และเจตคตทิีว่เิคราะห์ไดจ้ากตวัชีว้ดั
เป้าหมายของการจัดทำส่วนนี้ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้
ใช้หลักสูตรเข้าใจเป้าหมายหรือความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจาก
การเรียนรู้แต่ละตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน และเป็นไปในแนวเดียวกัน ลด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนอันอาจก่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้หรือประเมิน
การเรียนรู้นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้
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  ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



การจัดทำเอกสารชี้แจ้งการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรส่วนนี้ มีเป้าหมาย
เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้ ใช้หลักสูตรเข้าใจความหมาย
หรือคำจำกัดความของคำศัพท์สำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในหลักสูตร อย่าง
ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังคงเปิด
โอกาสให้มีความหลากหลายเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เรียน ชุมชน ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนของชาติต่อไป
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ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     ส่วนที่ ๑



ส่วนนี้นำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

 ที่มาและเหตุผลของการปรับหลักสูตร

 เป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

 คุณภาพผู้เรียน

 ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 จิตวิทยาศาสตร์

 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
      ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฎจักรการเรียนรู้
      แบบต่างๆ

 แนวทางการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

 เอกสารอ้างอิง
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ที่มาและเหตุผลของการปรับหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)

ด้วยปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับหลักสูตรและแนวการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรี

ยมความพร้อมพลเมืองในอนาคตของชาติสำหรับการ

ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  

จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการทบทวนและปรับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ให้ทันสมัยและทัดเทียมนานาชาติ อาทิเช่น มีการจัดเรียง 

โยกย้ายแนวคิดรวบยอดและทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องและ

ทัดเทียมนานาชาติ พิจารณาการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา

ต่างๆ ทั้งภายในสาระและระหว่างสาระ คำนึงถึงความ

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์

อย่างสนุกสนานควบคู่กับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับ



ทัดเทียม
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางของประเทศชั้นนำด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย เพื่อ
ปรับหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย และทัดเทียมนานาชาติ ลดความซ้ำ
ซ้อนของแนวคิดรวบยอด และเนื้อหาสาระ ภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆ ซึ่งจะช่วยได้มีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ 
และได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการต่างๆ มากขึ้น

ลดซ้ำซ้อน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาความ
คิดระดับสูง ทั้งการคิดเป็นเหตุเป็นผล  การคิดสร้างสรรค์  การคิดอย่าง
มีวิจารณญานและการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 
๒๑ จนเกิดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมั่นและศรัทธาในความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เชื่อมโยง
จัดแนวคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียน
รู้ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งภายในสาระการเรียนรู้ และ
ระหว่างสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและไม่ซ้ำซ้อน

เสริมต่อ
จัดเรียงลำดับตัวชี้วัดในสาระต่างๆ ให้เชื่อมโยงและร้อยเรียงกันจาก
แนวคิดที่เป็นรูปธรรมไปสู่แนวคิดที่เป็นนามธรรม หรือจากแนวคิดที่ ใกล้ตัว
ไปสู่ไกลตัว หรือจากแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนแนวคิดอื่นๆ ในสาระ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

10

จุดเด่นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) มีดังนี้



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย  
๔ สาระ โดยแต่ละสาระประกอบด้วยมาตรฐาน
การเรียนรู้ ดังนี้  

11

รายวชิาวทิยาศาสตร ์สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน และสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
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เป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความหมายของวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญา

และความพยายามของมนุษย์ ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสิ่ง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ 

 นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายคนได้อธิบายถึงธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ ว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้

แตกต่างจากศาสตร์ความรู้แขนงอื่นๆ รวมถึงเป็นค่านิยม ข้อสรุป 

แนวคิดหรือ คำอธิบายที่บ่งชี้เกี่ยวกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะและวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ ความรู้และแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงผลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม (กุศลิน, 

๒๕๕๓; McComas & Almazroa, 1998)

 American Association for the Advancement of Sci-

ence ซึ่งเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ โดยจำแนกแยกแยะออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ โลก

ในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview) การสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) และกิจการ

ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise) (AAAS, ๑๙๙๓) ซึ่ง
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

•ด้านที่ ๑   โลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview)

ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดในธรรมชาติทั้งบนโลกและนอกโลก 
นักวิทยาศาสตร์จึงมีมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ของปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ซึ่งอาจแตกต่างจากมุมมองของศาสตร์อื่นๆ ดังนี้

เราสามารถทำความเข้าใจ 
สิ่งต่างๆ บนโลกได้  
 
ปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก
หรือในเอกภพที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นแบบรูป (Pat-
tern) สามารถเข้าใจได้
ด้วยสติปัญญา วิธีการ
ศึกษาที่เป็นระบบ ผนวก
กับการใช้ประสาทสัมผัส
และเครื่องมือต่างๆ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล   นัก
วิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่ง
ต่างๆ สามารถทำความ
เข้าใจได้และคำถามใหม่ๆ 
เกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นยำมาก
ขึ้นก็ยิ่งทำให้มนุษย์เข้าใจ
และเข้าใกล้ความจริงของ
ปรากฏการณ์นั้นๆ ยิ่งขึ้น

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์  
มีความไม่แน่นอน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้   
แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็น 
กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ จากการสังเกต 
การทดลอง การสร้างแบบ
จำลองอย่างละเอียด
รอบคอบและเป็นระบบ 
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่
สนใจ แต่ระหว่างการ
ทำงานก็มักเกิดคำถามใหม่
ขึ้นตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด 
ส่งผลให้มีการปรับปรุง
หรือคิดค้นวิธีการใหม่ใน
การค้นหาคำตอบ และอาจ
ได้หลักฐาน (Evidence) 
ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างคำ
อธิบายหรือองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มีความคงทน และเชื่อ
ถือได้   
แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะ
ยอมรับ เรื่องความไม่
แน่นอน และความไม่สิ้น
สุดความรู้ หรือ   คำ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ในธรรมชาติ แต่ด้วยความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนา
ขึ้นมาผ่านวิธีการต่าง ๆ  
อย่าง     ต่อเนื่องซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่า เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
จนมั่นใจในคำอธิบายนั้น 
รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างเข้มข้นจากสังคมของ
นักวิทยาศาสตร์ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์จึงเชื่อถือ
ได้ และอาจใช้เวลา
ยาวนานกว่าจะค้นพบ
ความรู้ ใหม่ที่ลบล้างความ
รู้เดิมได้

ทฤษฎีและกฎมีความ
สัมพันธ์ กันแต่แตกต่าง
กัน   
มักมีความเข้าใจคลาด
เคลื่อนว่า กฎเป็นทฤษฎีที่
พัฒนาแล้ว จึงมีความน่า
เชื่อถือ และมีคุณค่ามาก 
กว่าทฤษฎี ซึ่งความเป็น
จริงแล้วทั้งกฎและทฤษฎี
ต่างก็เป็นผลผลิตของ
วิทยาศาสตร์ ที่มีความ
สำคัญเท่าเทียมกัน โดย         
กฎ คือ แบบรูปที่ปรากฏใน
ธรรมชาติ 
ทฤษฎี คือ คำอธิบายแบบ
รูปที่ปรากฏในธรรมชาติ
นั้นๆ    
เช่น การใช้ทฤษฎีพลังงาน 
จลน์ของอนุภาค มาอธิบาย
แบบรูปความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาตรและ
อุณหภูมิ ตามกฎของชาร์ล

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ตอบได้ทุกคำถาม

วิทยาศาสตร์เชื่อถือข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้
จากการสังเกต ทดลอง
หรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ในขณะที่สิ่ง
ต่างๆ ในโลกหลายสิ่งไม่
สามารถตรวจสอบได้  
ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  
เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องจิตวิญญาณ สิ่งลี้ลับ
เหนือธรรมชาติ ความเชื่อ
เรื่องปาฏิหาริย์ โชคชะตา 
หรือโหราศาสตร์ 
ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึง
ไม่มีหน้าที่ ให้คำตอบ หรือ
อธิบายในเรื่องเหล่านี้ แม้  
ว่าบางครั้งอาจมีแนวคำ
ตอบ หรือทางเลือกที่เป็น
ไปได้ก็ตาม



•ด้านที่ ๒ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Inquiry)

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการให้เหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logic) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) จินตนาการ 
และการคิดสร้างสรรค์เป็นการทำงานสืบเสาะหาคำอธิบายสิ่งที่สนใจ ทั้งโดย
ส่วนตัวและร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นมากกว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” หรือ “การทำการ
ทดลอง” แต่เป็นการค้นหาคำตอบที่สนใจผ่านการทำงานอย่างเป็นระบบ 
รอบคอบ แต่มีอิสระ และไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัว ลักษณะสำคัญของการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

๏คำถามที่สามารถหาคำตอบหรือทดสอบได้ 

๏ ข้อมูลหลักฐานทั้งเชิงประจักษ์และจากที่ผู้อื่นค้นพบ 

๏ การทำความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
และสร้างคำอธิบายเพื่อตอบคำถามที่สงสัย

๏ การเชื่อมโยง เปรียบเทียบคำอธิบายของตนเองกับผู้อื่น

๏ การสื่อสารคำอธิบายหรือสิ่งที่ค้นพบให้ผู้อื่นทราบ

 
แม้ว่าการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะสำคัญตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่ก็ไม่มีลำดับขั้นตอนที่แน่นอน ในขณะเดียวกันอาจต้องสืบเสาะ
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตอบคำถาม และอาจเกิดคำถามใหม่ที่ต้องสืบเสาะหาคำ
ตอบต่อไป หมุนวนเช่นนี้เป็นวัฏจักร

ที่มา: Magnusson, S. J. and Palincsar, A. S. (๒๐๐๕). How students learn science in the 
classroom, p.๔๖๐
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ภาพที่ ๓ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบชี้นำ



วทิยาศาสตรต์อ้งการหลกัฐาน  

การสร้างคำอธิบายหรือแนว 
คิดทางวิทยาศาสตร์ จำเป็น
ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Empirical Evidence) จาก
การสังเกต ทดลอง สร้างแบบ
จำลอง หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถทำซ้ำได้ 
และมีความถูกต้อง แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ใด   ที่ได้ 
รับการยอมรับจากกลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์ในสังคม ก็จะได้
รับการยอมรับและเผยแพร่
ให้คนทั่วไปในสังคมได้เรียน
รู้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด 
ตั้งแต่การค้นพบจนกระทั่ง
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์อาจต้องใช้เวลา
นาน 
เช่น ไอสไตน์ค้นพบทฤษฎีสัม
พัทธภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๐๕ แต่กว่าทฤษฎีนี้จะได้
รับการยอมรับจากสังคมนัก
วิทยาศาสตร์ ต้องใช้เวลาถึง 
๑๔ ปี

วิทยาศาสตร์มีการผสมผสาน
ระหว่างตรรกศาสตร์(Logic) 
จินตนาการ (Imagination) 
และการคิดสร้างสรรค์(Crea-
tivity) 
 
การทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
บนโลกจะต้องใช้ความเป็น
เหตุเป็นผล (Logic)  เพื่อ
เชื่อมโยงหลักฐานเชิง
ประจักษ์เข้ากับข้อมูลอื่นๆ  
เช่น แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อ 
มูลหลักฐานทุติยภูมิ (Secon-
dary Data Source) ที่ ได้
จากการสืบค้น   เพื่อสร้าง
คำอธิบาย และลงข้อสรุป 
หลายครั้งที่การสืบเสาะ
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ยังต้องใช้จินตนาการ และ
การคิดสร้างสรรค์ 

วิทยาศาสตร์ ให้คำอธิบาย
และการพยากรณ์   

นักวิทยาศาสตร์พยายาม
อธิบาย ปรากฏการณ์ที่
สังเกตโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็น ที่ยอมรับ 
ความน่าเชื่อถือของคำ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์มา
จากความสามารถในการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักฐานและปรากฏการณ์ที่
ไม่เคยค้นพบมาก่อน 
นอกจากวิทยา-
ศาสตร์จะให้คำอธิบายเกี่ยว
กับปรากฏการณ์ต่างๆ แล้ว 
วิทยาศาสตร์ยังให้ความ
สำคัญกับการทำนาย  ซึ่ง
อาจเป็นได้ทั้งการพยากรณ์
ปรากฏการณ์ หรือ
เหตุการณ์ ในอนาคตหรือ
อดีตที่ยังไม่มีการค้นพบหรือ
ศึกษามาก่อน

นักวิทยาศาสตร์พยายามระบุ
และหลีกเลี่ยงความลำเอียง

ข้อมูลหลักฐานมีความสำคัญ   
อย่างมาก ในการนำเสนอ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์  
นักวิทยาศาสตร์จะถาม
ตนเองก่อนเสมอว่า มีหลัก
ฐานอะไรบ้างที่สนับสนุน
แนวคิดนี้ การรวบรวมหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ จึง
จำเป็นต้องมีความถูกต้อง
แม่นยำ ปราศจากความ
ลำเอียงอันเกิดจากตัวผู้
สังเกต กลุ่มตัวอย่าง เครื่อง
มือและวิธีการที่ ใช้ การตี 
ความหมาย หรือการ
รายงานข้อมูล

วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับการมี
อำนาจเหนือบุคคลอื่น

วิทยาศาสตร์เชื่อว่าบุคคลใด
หรือนักวิทยาศาสตร์คนใด 
มีชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่
การงานสูงอย่างไร ก็ไม่มี
อำนาจตัดสินว่า อะไรคือ
ความจริง ไม่มีใครมีสิทธิ
พิเศษในการเข้าถึงความจริง
มากกว่าคนอื่น ๆ เพราะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูก
ค้นพบต้องมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ สามารถตรวจสอบ
ได้ และหากแนวคิดใหม่นั้น
ถูกต้องกว่าแนวคิดเดิม ก็
ย่อมได้รับการยอมรับ แม้ว่า
จะถูกค้นพบโดยผู้ ไม่มีชื่อ
เสียงหรือต้องแทนที่ความรู้
เดิม ที่ค้นพบโดยคนมีชื่อ
เสียงก็ตาม
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วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมทาง
สังคมที่ซับซ้อน   
วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรม
หนึ่ง ในระบบสังคมของ
มนุษย์ ดังนั้นปัจจัยต่างๆ ใน
สังคมมีผลต่อการสนับสนุน
หรือขัดขวางกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์   เช่น เรื่อง
ราวในประวัติศาสตร์ ความ
เชื่อตามหลักศาสนา 
วัฒนธรรมและค่านิยมของ
สังคม หรือสถานะทางสังคม 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ 
การโคลนนิ่ง (Cloning) เป็น
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์สนใจและ
เห็นว่ามีประโยชน์ แต่ในเชิง
สังคมแล้ว เรื่องนี้ยังเป็น
เรื่องที่มีข้อโต้แย้ง อย่าง
กว้างขวาง และมีการยอมรับ
จากสังคมหลากหลายแตก
ต่างกันไป

วิทยาศาสตร์มีหลักการทาง
จริยธรรมในการดำเนินการ   
นักวิทยาศาสตร์ต้องทำงาน
โดยมีจริยธรรมทางวิทยา 
ศาสตร์ เช่น ความซื่อสัตย์
ในการบันทึกข้อมูล ความมี
ใจกว้าง เพราะในบางครั้ง
ความต้องการได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นคนแรกที่ค้น
พบความรู้ ใหม่   อาจทำให้
นักวิทยาศาสตร์ก้าวไปใน
ทางที่ผิดได้ เช่น การ
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อค้นพบ 
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่
สำคัญ   อีกประการก็คือ  
การระวังอันตรายที่อาจเกิด
จากการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์หรือการนำผล
การศึกษาไปใช้

นกัวทิยาศาสตรเ์ขา้รว่มกจิ 
กรรมทางสงัคมในฐานะผู้
เชีย่วชาญและประชาชนคนหนึง่   
ในบางครั้งนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์
เฉพาะทาง แต่ในบางครั้งก็
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
ฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มี
มุมมอง ความสนใจ ค่านิยม 
และความเชื่อส่วนตัว

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยี   
หลายคนเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความหมายเหมือนกันหรือ
คล้ายกัน แต่แท้ที่จริงแล้ว  
ทั้งสองมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน 
โดยวิทยาศาสตร์จะเน้นการ
แสวงหาความรู้เพื่อการต่อย
อดความรู้ ส่วนเทคโนโลยีจะ
เน้นการใช้ความรู้เพื่อตอบ
สนองต่อการดำรงชีวิตที่
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   
อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความ
สัมพันธ์กัน ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ส่งผลต่อความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่ง
ในที่สุดก็ส่งผลต่อการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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•ด้านที่ ๓ กิจการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมของมนุษยชาติ ซึ่งมีหลายมิติทั้งในระดับของบุคคล สังคม หรือองค์กร โดยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่กระทำอาจเป็นสิ่งที่แบ่ง
แยกยุคสมัยต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน 
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วิทยาศาสตร์แตกแขนงเป็น
สาขาต่าง ๆ และมีการดำเนิน
การในหลายองค์กร   
วทิยาศาสตร ์คอืการรวบรวม
ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาต ิจงึมี
ความหลากหลายและแตกเปน็
แขนงตา่ง ๆ ทางวทิยาศาสตร์
ตามปรากฏการณท์ีศ่กึษา เปา้ 
หมาย และเทคนคิวธิกีารที่ ใช ้ 
ซึง่มปีระโยชน ์ในการจดัโครง 
สรา้งการทำงาน และขอ้คน้
พบทางวทิยาศาสตร ์แตแ่ทท้ี่
จรงิแลว้ความรูห้รอืคำอธบิาย
ทางวทิยาศาสตร์ไมม่เีสน้แบง่
หรอืขอบเขตระหวา่งแขนงตา่ง 
ๆ โดยสิน้เชงิ ในทางกลบักนั
อาจตอ้งเชือ่มโยงระหวา่ง
แขนงความรู ้เชน่ การอธบิาย
เกีย่วกบัการสรา้งอาหารของ
พชื จะตอ้งใชแ้ขนงความรู้ ใน
เรือ่งพชื พลงังานและการ
เปลีย่นรปูพลงังาน โมเลกลุ
และสารประกอบ การเปลีย่น  



การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียน

เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด ด้วยกระบวนการ
แบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตาม
บริบทและความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบ
ปลายเปิด (Opened Inquiry) ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้
ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นคำถาม   การสำรวจตรวจสอบ (Investiga-
tion) และอธบิายสิง่ทีศ่กึษาโดยใชข้อ้มลู (Data) หรอืหลกัฐาน (Evidence) ที่

ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือคำอธิบายอื่นเพื่อปรับปรุงคำอธิบายของตนและนำเสนอต่อผู้อื่น   
นอกจากนี้ ผู้สอนอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนดแนวใน
การทำกิจกรรม (Structured Inquiry) โดยผู้สอนสามารถแนะนำผู้เรียนได้
ตามความเหมาะสม 
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การจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ผู้เรียนมี
โอกาสได้ทำการสืบเสาะเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และใช้ทักษะการเรียน
รู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ



๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นคำถาม
ทางวิทยาศาสตร์

๒. ผู้เรียนให้ความสำคัญกับข้อมูลหลัก
ฐาน

๓. ผู้เรียนอธิบายแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๔. ผู้เรียนประเมินคำอธิบายของตนกับคำอธิบาย 

อื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์

๕. สื่อสารและให้เหตุผล 

 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียน

การสืบเสาะหาความรู้

ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะสำคัญของการสืบเสาะ ดังนี้
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ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้  ผู้สอน
สามารถออกแบบการสอนให้เหมาะ
สมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 
สภาพห้องเรียน ความพร้อมของผู้
สอนและ ผู้เรียน และบริบทอื่นๆ 
การยืดหยุ่นระดับการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สามารถอธิบาย
ได้ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระดับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ



   ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต 
การสำรวจตรวจสอบ  การทดลอง แล้วนำผลที่ ได้มาจัดระบบเป็นหลัก
การ แนวคิด และองค์ความรู้

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

๑. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกฎและความรู้พื้นฐานใน

วิทยาศาสตร์

๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจำกัดของ

วิทยาศาสตร์

๓. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในสืบเสาะหาความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยี

๔. เพื่อให้ตระหนักการมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ระหว่างวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อม 

๕.  เพื่อนำความรู้ ในแนวคิดและทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและ

ตัดสินใจ

๗.  เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการ

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

20
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เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ทั้งด้านความรู้ ในเนื้อหาและกระบวนการใน

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยง

ความรู้กับกระบวนการต่างๆ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะ

หาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติอย่างหลาก

หลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน โดยกำหนด

สาระสำคัญ แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 

ดังนี้



รายวิชาพื้นฐาน

◇ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science)  
เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  การดำรง
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช  พันธุกรรม  ความหลาก
หลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

◇ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) 
เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น

◇ วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) 
เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข้อมูล
ทางธรณีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศ และการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์

◇ เทคโนโลยี (Technology) 

•การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) 
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
• วิทยากรคำนวณ (Computing Science)
เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาเพิ่มเติม

◇ ชีววิทยา (Biology)  
เรียนรู้เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา  สารเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์ของสิ่งมี
ชีวิต  พันธุกรรมและการถ่ายทอด  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ในพืชดอก  ระบบและ
การทำงานในอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม  

◇ เคมี (Chemistry)  
เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณสารองค์ประกอบและสมบัติของสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสาร  ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี  

◇ ฟิสิกส์ (Physics)  
เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 
และพลังงาน   

◇ โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ (Earth Astronomy and Space)  
เรียนรู้เกี่ยวกับเอกภพ กาแลกซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ เทคโนโลยี
อวกาศ ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย นัการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียน
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้กำหนดสาระไว้ทั้งหมด 

๔ สาระ ดังนี้ สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระ

วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระวิทยาศาสตร์ โลกและ

อวกาศ และสาระเทคโนโลยี โดยแต่ละสาระมีมาตรฐาน

การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดที่

แสดงไว้ดังตารางที่ ๒
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    ว ๑.๑ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     ว ๑.๒ ✔ ✔ ✔วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    ว ๑.๓ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์กายภาพ

    ว ๒.๑ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์กายภาพ     ว ๒.๒ ✔ ✔ ✔วิทยาศาสตร์กายภาพ

    ว ๒.๓ ✔ ✔ ✔

วิทยาศาสตร์ โลก และ

อวกาศ

   ว ๓.๑ ✔ ✔ ✔วิทยาศาสตร์ โลก และ

อวกาศ    ว ๓.๒ ✔ ✔ ✔

เทคโนโลยี
   ว ๔.๑ ✘ ✔ ✔

เทคโนโลยี
   ว ๔.๒ ✔ ✔ ✔



จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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คุณภาพผู้เรียน

๏ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบ
ตัว

๏ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ ใช้ทำ
วัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว

๏ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรง ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า 
การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น

๏ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 
ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน 
การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์
และโทษของลม

๏ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่อง
มืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจ
สอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่า
เรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ

๏ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว

๏ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยว
กับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมใน

๏ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น 

๏ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทาง

๏ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การทำ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช การทำงานของระบบย่อยอาหาร และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

๏ เข้าใจสมบัติและการจำแนกวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร การละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร การเปลี่ยนแปลงของ
สารที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย

๏ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก การหาแรงลัพธ์ แรงเสียดทาน 
แรงไฟฟ้า และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียงและแสง

๏ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของดวงจันทร์และกลุ่มดาว การใช้
แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ

๏ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การ
ใช้ประโยชน์จากหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก 
ลมทะเล และลมมรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ   
ธรณีพิบัติภัยและการเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก

๏ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้
หรือตามความสนใจ พยากรณ์คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐาน

๏ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจ

๏ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจาก

๏ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

๏ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น 

๏ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้

๏ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย และแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับดูแลรักษา
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๏ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความ
สัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรง
ชีวิตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมและ
ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และการถ่ายทอด
พลังงาน

๏ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สาร
ผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซ
รามิกส์ และวัสดุผสม

๏ เข้าใจแรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง 
แรงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ระหว่าง
งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอน
พลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า 
หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้น
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

๏ เข้าใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบต่างๆ แสง การสะท้อน 
การหักเห และความเข้มของแสง

๏ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ

๏ เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีต่อลมฟ้า

๏ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์
อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบ
เทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร
เพื่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวม
ทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

๏นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วย
ในการแก้ปัญหา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่า
ทันและรับผิดชอบต่อสังคม

๏ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์    ที่มีการ  กำหนดและควบคุมตัวแปร คิด
พยากรณ์คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่การ
สำรวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและ
เครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ ได้
ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย

๏ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ ได้จากการสืบเสาะ
ค้นหาจากพยานหลักฐาน    โดยใช้ความรู้และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสารความ
คิด ความรู้จากผลการสืบเสาะค้นหาหลากหลายรูปแบบ หรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

๏ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่

๏ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ใช้ ในชีวิต

๏ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
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๏ เข้าใจการการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษา
ดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทาง  พันธุกรรม วิวัฒนาการที่ทำให้เกิดความหลาก
หลายของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อ
มนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๏ เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ของโลก การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

๏ เข้าใจชนิดของอนุภาคสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม 
สมบัติบางประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่างๆ ของสารที่มีความ
สัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิเม
อร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และการเขียนสมการเคมี

๏ เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล
และความเร่ง ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ 
แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและ
กระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส

๏ เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน  การ
เปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน 
การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได้ยิน  
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี             
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

๏ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบ

๏ เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริ

๏ เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  สสาร ขนาด อุณหภูมิ

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๏ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับ
ซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระ
ทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ ใช้ความรู้ 
ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง
คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

๏ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่ง
ต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ ใช้ สร้างความรู้ ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม

๏ ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้ง
สมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได้

๏ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์   ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูง ที่
สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม และ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ
เพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือก
วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็น

๏ วิเคราะห์  แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อ

๏ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการ

๏ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ 

๏ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา

๏ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และ

๏ แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษา



 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ที่กำหนดไว้ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
วิทยาศาสตร์กายภาพ  และวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เป็นพื้นฐานที่เพียง
พอสำหรับการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ทั้งนี้
สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ที่ต้อง การศึกษาต่อในสายวิชาชีพที่
ต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน หรือเพื่องานวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระชีววิทยา  สาระเคมี  
สาระฟิสิกส์  และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  สามารถดูรายละเอียดได้ ในคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น มีความ
คาดหวังให้พลเมืองในศตวรรษนี้เป็นผู้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด
และนักแก้ปัญหา สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผู้สอนจึงจำเป็นต้องออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการคิดระดับสูง ด้านทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และด้านทักษะอื่น ๆ ตลอดจน
ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด 
เชื่อมั่น ยึดถือและ ศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ ในทางที่
สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  
และผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกที่ดำรงชีวิตในสังคมแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณค่า

ทักษะสำคัญที่ผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อมี
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

๏  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Science Process 
Skills)

๏  ทกัษะกระบวนการสำหรบัการออกแบบและเทคโนโลย ี(Proc-
ess Skills o Design and Technology) 

๏  ทกัษะการคดิเชงิคำนวณ (Computational Thinking)

๏  ทกัษะการเรยีนรู้ ในศตวรรษที ่๒๑ (21st Century Skills)

29

ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์



30

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills)
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่  การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจำลอง 
และวิธีการอื่นๆ  เพื่อนำข้อมูล สารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Padilla, ๑๙๙๐; 
วรรณทิพา, ๒๕๔๐) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(SCIENCE PROCESS SKILLS)



ทกัษะกระบวนการสำหรบัการออกแบบและเทคโนโลย ี
(Process Skills of Design and Technology)
 
การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะและกระบวนการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและกระบวนการสำคัญของวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ได้แก่ 

ทักษะสำคัญของการออกแบบและเทคโนโลยี (Essential Skills of Design 
and Technology)  เป็นความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการ
สื่อสาร

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 
เป็นการหาวิธีการในการแก้ปัญหา  ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือการพัฒนาสิ่ง
ประดิษฐ์ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามรายละเอียดดังนี้    ภาพที่ ๕ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ภาพที่ ๕ แสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ไม่มี ลำดับขั้นตอนที่แน่นอน ลูกศรแบบ ๒ หัวที่เชื่อมระหว่าง
แต่ละขั้นของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้น
สามารถเกิดขึ้นย้อนกลับไปมาได้ ส่วนลูกศรตรงกลางแสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการแก้ปัญหาสามารถเกิดซ้ำ (Iterate) ในบางขั้นตอนหากจำเป็น 
เช่น เมื่อดำเนินการแก้ปัญหาพบว่ายังต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิด
เพิ่มเติม หรือบางครั้งเมื่อพบว่าวิธีการที่เลือกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ต้อง
กลับไปเลือกวิธีการอื่นที่เคยสรรหาไว้ก่อนหน้านี้หรือรวบรวมแนวคิดและ
สรรหาวิธีการเพิ่มเติม
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ทกัษะการคดิเชงิคำนวณ (Computational Thinking)

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ  เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่
สามารถนำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะนี้มีความสำคัญใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อื่นๆ 
และปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วย ทักษะการคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้

การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย (Decomposition) 

เป็นการพิจารณา และแบ่งปัญหา/งาน/ส่วนประกอบ ออกเป็นส่วนย่อย 
เพื่อให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น 

การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา  
(Pattern Recognition)   

เป็นการพิจารณารูปแบบ แนวโน้ม และลักษณะทั่วไปของข้อมูล โดย
พิจารณาว่าเคยพบปัญหาลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ หากมีรูปแบบของปัญหา
ที่คล้ายกันสามารถนำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาประยุกต์ ใช้  และพิจารณารูป
แบบปัญหาย่อยซึ่งอยู่ภายในปัญหาเดียวกันว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน เพื่อใช้
วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้ ทำให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และการ
ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction) 

เป็นการพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญออก
จากส่วนที่ ไม่สำคัญ 

การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) 

เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงาน โดยมีลำดับของคำสั่งหรือวิธี
การที่ชัดเจนที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึงกลุ่มความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่
เชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะนี้
เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยภาคี
เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Parnership for 21st Century Learning, 
2009) โดยกรอบความคิดนี้นำเสนอทั้งส่วนของผลลัพธ์ของผู้เรียนและระบบ
สนับสนุนต่างๆ ดังอธิบายได้ตามภาพที่ ๖

การที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 
๒๑    ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนวิทยาการความรู้และ
ทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อต่างๆ และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นทักษะ
สำคัญสำหรับพลเมืองโลกทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีรูปแบบและวิธีการ
ประเมินการเรียนรู้และทีกษะเหล่านี้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้
สามารถทำได้โดยผสมผสานบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการจัด
ระบบต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา สื่อการจัดการเรียนรู้ การประเมินการ
เรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นประโยชน์ของการหมั่น
เพียรเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเหล่านี้และประสบความ
สำเร็จในอนาคต

กรอบความคิดนี้ยังอธิบายว่า ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะประสบความ
สำเร็จในชีวิตและอาชีพได้จำเป็นต้องรู้หนังสือ นั่นคือมีความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ควบคู่ไปกับความรอบรู้ที่บูรณาการกันระหว่างความรู้ ใน
วิชาการและทักษะกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมา ดังนั้นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 
๒๑ จะต้องเป็นผู้รู้หนังสือ มีทักษะในการเสาะแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง
อันนำไปสู่การเป็นผู้มีด้านความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งจึงจะสามารถคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ สื่อสารและทำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กรอบความคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก P21 Framework for 21st Century Learning  

(Partnership for 21st Century Learning, 2009)



ผลลัพธ์ที่ควรเกิดกับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
(21ST CENTURY STUDENT OUTCOMES)

 องค์ประกอบสำคัญที่เป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
ประกอบด้วย ความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศตวรรษ ๒๑ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะสารสนเทศ สื่อ
มีเดียและเทคโนโลยี 
ผลลัพธ์ที่ควรเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ศตวรรษที่๒๑ ผู้เรียนแห่งศตวรรษนี้จำเป็นต้องมีความรอบรู้ เรื่องราว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑   ผู้สอนจึงต้อง
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่มีการผนวกหรือบูรณาการเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
หรือหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การตระหนักต่อโลก ความรอบรู้ ในเรื่อง
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการประกอบการ ความรอบรู้ ในเรื่องหน้าที่
พลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านศาสตร์วิทยาการต่างๆ ที่
มีความสำคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษนี้ ได้แก่

๏  ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการอ่าน และ ความงดงามของภาษา

๏  วิทยาศาสตร์

๏  ภาษาต่างๆ ในโลก

๏  คณิตศาสตร์

๏  ศิลปะ

๏  เศรษฐศาสตร์

๏  ภูมิศาสตร์

๏  การปกครองและหน้าที่พลเมือง

๏  ประวัติศาสตร์
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ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากผลลัพธ์ด้านความรู้ พลเมืองในศตวรรษที่ 
๒๑ ควรมีสมรรถนะที่จำเป็นอีก ๓ ด้าน ได้แก่ 
๏ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

๏ความรอบรู้และสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 

๏ทักษะสารสนเทศ สื่อมีเดียและเทคโนโลยี   

ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมืองยุคใหม่รวม ๗ ด้าน (สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๘; ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๕๗) ดังนี้

๑. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
(Critical Thinking and Problem Solving)

เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ 
การประเมินและการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
การแก้ปัญหา (Problem Solving)

๒. ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
(Communications, Information, and Media Literacy)  

การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  ประกอบด้วย 
(๑) สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อสร้างสื่อได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์รวมถึงสามารถสื่อสารความคิดผ่านสื่อข้อความหรือสื่อรูปแบบอื่น  
(๒) เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสร้างสื่อข้อความรวมถึงวิธีการสร้างสื่อนั้นๆ    
(๓) เข้าใจอิทธิพลของความเชื่อและวัฒนธรรมต่อสื่อรูปแบบต่างๆ  และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม 
(๔) เข้าใจข้อตกลง ข้อกำหนด และกฎหมายในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ  
การใช้ลิขสิทธิ์ด้านสารสนเทศและสื่อของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๓. ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  
(Collaboration, Teamwork and Leadership)  

เป็นการแสดงความสามารถในการทำงานร่วมกับคนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการทำงาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
ร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงานที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม

๔. ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(Creativity and Innovation)  

เป็นความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
และการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม
การสร้างสรรค์ (Creativity)
การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (Work Creatively with Others) 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการเป็นผู้มีมุมมองและความเข้าใจว่า ความล้มเหลวเป็นโอกาส
แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานและการสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลา และระหว่างกระบวนการสร้างผลงาน จะพบความผิดพลาดมากกว่าความ
สำเร็จ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร

๕) ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) 

หมายถึงทักษะและความชำนาญในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่เกี่ยวกับ
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อจนกระทั่งฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้ ในการทำงานเพื่อการ
สืบค้น การรวบรวม การจัดการ การประมวลผล การประเมินความถูกต้อง การ
สื่อสารและนำเสนอสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทักษะในด้านนี้ยังรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ การ
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
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๖) ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง  
(Career and Learning Self–Reliance) 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และทำงานในยุคปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ ทักษะ
ที่สำคัญในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
การริเริ่มและการกำกับดูแลตัวเอง (Initiative and Self-Direction) 

๗) ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
(Cross–Cultural Understanding)

ทักษะในด้านนี้หมายถึง ความสามารถในการทำงานและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม
ที่คนมีความคิดเห็นและความเชื่อหลากหลายโดยไม่รู้สึกแปลกแยก เคารพความแตก
ต่างทางวัฒนธรรม  สามารถยอมรับและตอบสนองความคิดเห็นที่แตกต่างในเชิง
บวกนำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ได้
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เรียนรู้การคาดคะเนความเป็นไป
ได้โดยอาศัยเหตุผลและความรู้
เดิม ก่อนที่จะวางทำการสำรวจ
ตรวจสอบอย่างรัดกุม



จิตวิทยาศาสตร์  
(Scientific Mind or Scientific Attitudes)

เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความ
รู้สึกนึกคิดในทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือ
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อความ
คิด การตัดสินใจ การกระทำ และการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อ
ความรู้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนมีความจำเป็นที่จะต้อง
สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความชอบ สนใจที่จะเรียนรู้ ตลอด
จนมีความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิด และทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และการนำ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นผู้ที่เชื่อมั่น ยึดถือ 
และศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ ในทางที่สร้างสรรค์ 
สามารถนำความรู้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างมี
คุณธรรมและมีคุณค่า 
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จิตวิทยาศาสตร์



โดยจิตวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitudes Towards Sciences)  
เป็นความรู้สึก ความเชื่อ และการยึดถือของบุคคล ในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ 
ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ความรู้สึกดังกล่าว เช่น  ความสนใจ  
ความชอบ  การเห็นความสำคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์

เจตคติทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Attitudes)   
เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
หรือการแสดงออกถึงการมีจิตใจที่เป็นวิทยาศาสตร์  
(Kozlow,M.J. & Nay, M.A., 1976) ได้แก่

๏ การใช้วิจารณญาณ

๏ความรอบคอบ 

๏ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน 

๏ความซื่อสัตย์

๏ วัตถุวิสัย

๏ การยอมรับความเห็นต่าง

๏ ความใจกว้าง

๏ ความมุ่งมั่นอดทน

๏ความอยากรู้อยากเห็น
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ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องประเด็นดังนี้

•แนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

•แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์

•แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

•แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

•แนวทางการใช้คำถามกับการส่งเสริมการคิดและการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามอนุกรม
วิธานของบลูม และอนุกรมวิธานที่ปรับปรังมาจากบลูม
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แนวการจดัการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๒๒ ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใน
มาตรา ๒๓ (๒) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ให้ความสำคัญของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   

ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๒๔ ได้ระบุให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
 ๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
 ๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ 
ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 ๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้

สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ 
 ๖. จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนการสอนทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอนจาก
การเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ 
ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคำนึงว่ากิจกรรมการ
เรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคำอธิบาย
เกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้เพื่อนำไปสู่คำตอบของปัญหาหรือคำถามต่างๆ ใน
ที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียน

รู้ของมนุษย์

สภาวิจัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Research Council, 
NRC)  ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ แล้วเรียบเรียง
และเผยแพร่ใน รูปแบบหนังสือ มีชื่อว่า “มนษุยเ์รยีนรูอ้ยา่งไร: สมอง จติใจ 
ประสบการณ ์และโรงเรยีน (How People Learn: Brain, Mind, Experience, and 
School)” ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนใน ๓ วิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ผู้เรียบเรียงได้ระบุว่าในการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ ของมนุษย์ทุกเพศและวัยจะขึ้นอยู่กับหลักการเรียนรู้ ๓ 
ประการ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้นำเสนอผ่านการเรียนรู้ของปลาน้อย ณ สระน้ำ
แห่งหนึ่ง จากนิทาน เรื่อง ปลาก็คือปลา (Fish is Fish) ที่ประพันธ์ โดยลีโอ 
ไลออนี (อ้างอิงไว้ ใน Donovan & Branford, 2005) เนื้อหาโดยสังเขปมีดังนี้
ที่มา: Donovan, M. S. & Branford, J.D. (2005). How students learn science in the classroom, 
p.2 - 3

นิทาน ปลาก็คือปลา (Fish is Fish)

จากนิทานข้างต้นนี้ หากเปรียบสระน้ำแห่งนี้เป็นห้องเรียน กบอาจเปรียบได้
กับผู้สอน ในขณะที่ปลาน้อยอาจเปรียบได้กับผู้เรียน    บทสนทนาและภาพที่
ปลาน้อยจินตนาการสื่อให้เราเห็นว่า แม้ว่ากบจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับนก 
วัว หรือคนได้อย่างครบถ้วนตามที่ตนเองพบมา แต่ปลาน้อยก็นำ
ประสบการณ์ของตนเองมาทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ที่กบเล่า แล้วสร้างเป็น
ความรู้และความเข้าใจของตนเองอยู่ดี โดยที่กบไม่มีโอกาสรู้เลยว่าปลาน้อยมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ตนเล่าอย่างไรบ้าง

นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ว่า ถ้าผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นแต่เพียงการถ่ายทอดข้อมูล โดยไม่มีการตรวจสอบหรือค้นหาความรู้
เดิม (Prior Knowledge) หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้มาก่อนที่จะมาเรียนใน
ห้องเรียน สิ่งที่ผู้เรียนรู้มาอาจแตกต่างจากสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เพราะเมื่อได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ ผู้เรียนมักใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของตัวเองซึ่งอาจได้มากจากชั้นเรียน    จากประสบการณ์
ตรงของตัวเอง จากพ่อ แม่ ญาติ เพื่อน โทรทัศน์ หรือจากที่อื่นๆ มาผสม
ผสานกับข้อมูลใหม่ที่ ได้แล้วสังเคราะห์เป็นความรู้หรือความเข้าใจของตัวเอง 
ดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เรียน ผู้สอนควรยึดหลักปฏิบัติ 
คือ (๑) มีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนเสมอก่อนลงมือสอน (๒) ให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด และ (๓) ผู้เรียนควรได้
สะท้อนและติดตามการเรียนรู้ของตัวเอง ขณะเดียวกันผู้สอนควรมีการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (Musikul, 2010; กุศลิน, 
๒๕๕๔)
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แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จได้ ใน
อนาคตนั้น จำเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนานักคิด 
นักแก้ปัญหา และนักเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยอาจทำได้ดังนี้

๏ ผู้สอนกระตุ้นหรือจัดสถานการณ์ ให้ผู้เรียนได้เกิดคำถามหรือข้อสงสัย
ที่อยากค้นหาคำตอบ 

๏ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาคำ
ตอบที่สงสัย โดยเริ่มจากการลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามคำแนะนำ
จนกระทั่งสามารถออกแบบและวางแผนการสืบเสาะ    เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วนำมาสร้างคำอธิบายด้วย
ตนเอง 

๏ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
อย่างลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

๏ผูเ้รยีนไดฝ้กึฝนทกัษะตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง สมำ่เสมอและเหมาะสมกบัวยั   

๏ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องตามยุคสมัยในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ ใช้
สืบค้นข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติภูมิ ใช้จัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล ใช้สร้างแบบจำลอง 

๏  ผู้เรียนสามารถออกแบบและทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อฝึกฝนและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ

กระบวนการสำหรับการออกแบบและเทคโนโลยี และทักษะที่สำคัญ
สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้

๏ ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น
เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ ได้เรียนรู้ ใน
ห้องเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นความ
สำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๏ผู้เรียนควรมีโอกาสได้รู้จักและคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งอาจเพิ่มระดับความซับซ้อนของข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยของผู้
เรียน เช่น ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้ฝึกฝนการวิเคราะห์และสร้าง
คำอธิบายจากข้อมูลที่เก็บได้จริงแต่ไม่มีความซับซ้อน ส่วนในระดับ
มัธยมศึกษาอาจให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่หลากหลาย ซับซ้อน มีปริมาณมาก 
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถนำมาจัดกระทำหรือ
จัดการได้ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือแบบเดิม 

๏ผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการ
กับความรู้จากแขนงวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ มาแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง หรือเกิดขึ้นจริง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะหาความรู้
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และธรรมชาติการเรียนรู้
ของมนุษย์นั้น ครูสามารถเลือกกลวิธีในจัดการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา บริบท และปัจจัยอื่นๆ กลวิธีที่สามารถนำมา
ใช้จัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนได้ เช่น การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
Based Learning)
“การสืบเสาะ (Inquiry)” เป็นกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเลียนแบบ
วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ 
แม้ว่าจะมีการนำการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาใช้ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มา
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันก็ยังปรากฏความสับสนหลายประการ
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ดังนี้

๑. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น   
(5E Learning Cycle) เป็นสิ่งเดียวกัน

๒. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องจัดแบบสืบเสาะหาความรู้เท่านั้น
๓. การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาคือต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งคำถามและทำการสืบ

เสาะเพื่อตอบคำถามที่ตนตั้งไว้ด้วยตัวเอง
๔. การเรียนรู้แบบสืบเสาะคือการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรม (hands-

on activity) เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการมากกว่าการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

๕. ความตื่นเต้นสนุกสนานของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรมเป็นตัวบ่งชี้ระดับของ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ตามมาตรฐานวทิยาศาสตรศ์กึษาแหง่ชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา(National 
Science Education Standards) โดยสภาวจิยัแหง่ชาต ิ(NRC, 1996) ได้
นยิาม “การสบืเสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตร”์ (Scientific Inquiry) วา่เปน็ 
กระบวนการสบืเสาะหาความรูท้ีน่กัวทิยาศาสตร์ ใชเ้พือ่ศกึษาปรากฏการณ์
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาต ิและนำเสนอผลการศกึษานัน้ตามสารสนเทศหรอื
หลกัฐานตา่งๆ ทีร่วบรวมได ้
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
จึงหมายถึงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับทักษะ
กระบวนการต่างๆ ระหว่างกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบเดียวกันกับที่
นักวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  จึงกล่าว
ได้ว่า หัวใจสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนก็คือ
การให้ผู้เรียนได้ ใช้กระบวนการในการสำรวจตรวจสอบ (Investigation Proc-
ess) และ รวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือ
แก้ปัญหา ข้อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนได้ทำระหว่างการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีส่วนที่คล้ายคลึงกับวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่สนใจ       
ที่มา: ปรับปรุงจาก National Research Council. (๒๐๐๐). Inquiry and the national science educa-
tion standards: A guide for teaching and learning.
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ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และของผู้เรียน

การสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียน

๑. สังเกต ๑. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา

๒. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา ๒. กำหนดปัญหา

๓. กำหนดปัญหาจากความรู้พื้นฐาน ๓. พยากรณ์หรือตั้งสมมติฐาน

๔. รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและ/
หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์

๔. วางแผนและดำเนินการอย่างง่ายเพื่อสืบ
เสาะค้นหาคำตอบ

๕. ค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา ๕. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ทดลอง หรือ
สร้างแบบจำลอง

๖. อธิบายสิ่งที่ศึกษา ๖. สร้างคำอธิบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์

๗. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/
หลักฐานสนับสนุน

๗. พิจารณาและเปรียบเทียบคำอธิบายของ
ตนเองกับคำอธิบายอื่น ๆ

๘. พิจารณาข้อมูลใหม่ ๘. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ

๙. อธิบายเพิ่มเติมสิ่งที่ศึกษา ๙. ตรวจสอบคำอธิบาย

๑๐. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/
หลักฐานสนับสนุน



การสืบเสาะหาความรู้ ในห้องเรียนสามารถทำได้หลากหลายระดับ ตั้งแต่การ
ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดการสำรวจตรวจสอบของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบยืนยันสิ่ง
ที่รู้มาแล้วไปจนถึงการที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบการสำรวจตรวจ
สอบอย่างอิสระเพื่อสำรวจปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

(๑) การสืบเสาะแบบกำหนดโครงสร้าง 

(๒) การสืบเสาะแบบกึ่งกำหนดโครงสร้าง 

(๓) การสืบเสาะไม่กำหนดโครงสร้าง 

โดยบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนแตล่ะระดบัมคีวามแตกตา่งกนัดงัแสดงใน
ตารางที ่๔

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แต่ละแบบ
นั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน   ผู้สอนต้องพิจารณาระดับของการสืบ
เสาะหาความรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาในการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน บริบทของห้องเรียนและโรงเรียน รวมถึงความ
มั่นใจของตัวผู้สอนเอง
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ตารางที่ ๔ ระดับของการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

ขั้น
ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ขั้น
ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓

การกำหนดปัญหา ผู้สอนหรือหนังสือเรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา ผู้สอนหรือผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา

กระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนหรือหนังสือเรียนเป็นผู้กำหนดวิธีการแก้ปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการแก้ปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการแก้ปัญหา

แนวทางการแก้ปัญหา ผู้เรียนแก้ปัญหาตามวิธีการที่กำหนดไว้ ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา



แนวทางการใช้คำถามกับการส่งเสริมการคิดและ
การพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามอนุกรมวิธานของบลูม 
และอนุกรมวิธานที่ปรับปรังมาจากบลูม
การสนทนาหรืออภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนเองจะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด รวมถึงทักษะการสื่อสาร ดังนั้น คำถาม
ของผู้สอนระหว่างการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมการคิดของผู้เรียน ลักษณะของคำถามที่ดี คือ
 ๑. มีความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำกวม

 ๒. เป็นคำถามที่กระชับ

 ๓. เป็นประโยคที่สมบูรณ์

 ๔. ไม่ยากหรือง่ายเกินไปสำหรับผู้เรียน

 ๕. เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคิด

 ๖. เป็นคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ หรือค้นหาคำตอบได้

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดอาจมีแนวทางดังนี้
๏ ก่อนการสอน ผู้สอนควรแต่งคำถามที่ท้าทายการคิดระดับต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าคำถามมีหลากหลายระดับ และตรงกับจุดประสงค์หรือเป้า
หมายที่ตั้งไว้ เช่น

• เว็บไซต์ทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง (การวิเคราะห์)

• ผู้เขียนบทความนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับเรา  (การใช้วิจารณญาณ)

• เราจะแต่งตอนจบของเรื่องนี้ ใหม่ได้อย่างไร (การสร้างสรรค์)

• รื่องราวที่อ่านทำให้เรารู้สึกอย่างไร (การประเมิน)

๏  ผู้เรียนมีเวลาคิดอย่างเหมาะสมหลังจากได้ฟังคำถามและคำตอบ    งาน
วิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้มีเวลาคิดหลังจากได้ฟังคำถาม
และคำตอบจากเพื่อนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถคิดและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง

นั้นๆ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น หากเป็นคำถามที่เน้นการคิดขั้นพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนมาก 
ผู้สอนอาจให้เวลาในการคิดประมาณ ๓ – ๕ วินาที แต่หากเป็นคำถาม
ระดับสูง มีความซับซ้อนมาก อาจให้เวลาในการคิดประมาณ ๑๐ วินาที 
(Rowe, 1974)

๏  กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดออกมาดังๆ   ผู้สอนต้องพยายามให้ผู้
เรียนอธิบายการคิดของตนเองออกมาเป็นคำพูด

๏  ใช้คำถามของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบเสาะค้นหาคำตอบ ตั้ง
สมมติฐาน หรืออภิปราย    คำถามที่ผู้เรียนตั้งขึ้นมักจะนำไปสู่การคิดที่มี
คุณภาพ และเมื่อผู้สอนใช้คำถามเหล่านี้ ผู้เรียนมักจะให้ความสนใจและร่วม
มือในการเรียนรู้มากขึ้น 

๏  ผู้สอนสาธิตหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนในการถามคำถามแบบต่างๆ   ผู้
สอนและผู้เรียนสามารถช่วยกันตั้งคำถามเพื่อที่จะกระตุ้นการคิดแบบต่างๆ 
โดยผู้สอนสามารถเป็นต้นแบบในการใช้คำถามที่ดี คำถามที่ส่งเสริมการคิด
และการนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้

 การอภิปรายซักถามมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดัง
นั้นครูควรวางแผนการสอน คิดรายการคำถามที่หลากหลายระดับการเรียนรู้
ตามอนุกรมวิธานที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้จำแนกได้ ดังนี้
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อนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

ปีค.ศ. ๑๙๕๖ (พุทธศักราช ๒๔๙๙) เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom) และ
คณะได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีชื่อว่าอนุกรมวิธานวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
ของเบนจามิน บลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational   Objectives) หรอืที่
รูจ้กักนัสัน้ๆ วา่ อนกุรมวธิานของบลมู (Blooms’ Taxonomy) ซึ่งก็คือการจัดจำแนกการ
เรียนรู้ออกเป็น ๓ ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะพสิยั (Psy-
chomotor Domain) และดา้นจติพสิยั (Affective Domain) สำหรับด้านพุทธิสิสัยนั้น 
บลูมได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้ (จริยา เสถบุตร ๒๕๔๗; ทิศนา แขม
มณี, ๒๕๔๕)

อนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy)

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พุทธศักราช ๒๕๔๔) นักจิตวิทยาชื่อแอนเดอร์สัน (Lorin Anderson) 
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบลูม และเดวิด คราธวอห์ล  (David Krathwohl) เพื่อนร่วมงานที่
เคยเผยแพร่อนุกรมวิธานของบลูมมาก่อนหน้านี้ ได้ทบทวนและปรับปรุงอนุกรมวิธาน
ของบลูม โดยใชช้ือ่วา่ “อนกุรมวธิานการเรยีน การสอน และการประเมนิ (a Taxonomy 
for Learning, Teaching, and Assessment)” หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่ อนกุรมวธิานที่
ปรบัปรงุมาจากบลมู (Revised Bloom’s Taxonomy) (Anderson & Krathwohl, 2001) 
โดยการปรับปรุงอนุกรมวิธานของบลูมให้เป็นพลวัตมากยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนแต่ละ
ระดับของบลูมจากคำนามให้เป็นคำกิริยาเพื่อแสดงถึงกระบวนการของนักคิดเพื่อ
พัฒนาสติปัญญาด้านพุทธิพิสัยซึ่งได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้
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ดูคำอธิบายแต่ละระดับ

อนุกรมวิธานของบลูม อนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม

ดูคำอธิบายแต่ละระดับ



 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
โดยปราศจากการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ รอบคอบด้วยตาม
ลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม ย่อมไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องมีการวางแผนการสอนที่มากก
ว่าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือเล่นสนุกเท่านั้น แต่ต้องมีการผสม
ผสานขั้นตอนหรือกระบวนการอื่นๆ อย่างมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม
เพื่อให้การเรียนรู้ที่เหมาะสม การผสมผสานขั้นตอนต่างๆ เข้าด้วย
กันอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้
เรียน เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้  เช่น วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ 
วัฏจักร การเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น

งานวิจัยมากมายได้ยืนยันว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็น
ระบบ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบ มีลำดับขั้นตอน
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือสืบเสาะและค้นหาสิ่งต่างๆ แล้วทำความเข้า
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้อย่างราบรื่น เหมาะสม จะทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
ช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย
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การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบต่างๆ



วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ (Karplus Learning Cycle Model)

ในช่วงปีค.ศ. ๑๙๖๐ (พุทธศักราช ๒๕๑๐) Robert Karplus และคณะทำงาน
จาก Science Curriculum Improvement Study; SCIS ได้เสนอวัฏจักร
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ ๘

วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (5E Learning Cycle Model)
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ภาพที่ ๘  วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ

ภาพที่ ๙ วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น

วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้นนี้ ได้พัฒนาต่อยอดมาจากวัฏจักรการเรียนรู้ของ
คาร์ปลัซ โดยกลุ่มผู้พัฒนาหลักสูตรชีววิทยาที่มีชื่อว่า Biological Sciences 
Curriculum Study; BSCS ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเพิ่มอีก ๒ ขั้นตอน
เข้าไปในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ และกำหนดชื่อขั้นตอนทั้ง ๕ ขึ้นใหม่ 
ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้น
ขยายความรู้ และขั้นประเมินความรู้ (Bybee, ๒๐๑๕)   การเปรียบเทียบใน
วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซและวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น ได้แสดงไว้ ดัง
ตารางที่ ๕



วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น (7E Learning Cycle Model)

จากงานวิจัยเรื่องนักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร (How students learn 
science in the classroom,๒๐๐๕) นักการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขั้น
การจัดการเรียนรู้ขึ้นมา ๒ ขั้น จากวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น เพื่อป้องกัน
การละเลยในเรื่องความรู้เดิมของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

ผูเ้รยีนควรไดร้บัการประเมนิและขยายการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และยัง่ยนื ขัน้ตอนในวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ ๗ ขัน้ 
ไดแ้ก ่ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ ขัน้สรา้งความสนใจ ขัน้สำรวจและคน้หา ขัน้
อธบิายและลงขอ้สรปุ ขัน้ขยายความรู ้ขัน้ประเมนิความรู ้และขัน้ใชค้วามรู ้ 
ดงัแสดงในตารางที ่๖  
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วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น จุดมุ่งหมาย

ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม
เป็นการค้นหาและวินิจฉัยความรู้ที่ติดตัวมาของผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่สนับสนุนหรือขัดขวาง
การเรียนรู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นสร้างความสนใจ  ขั้นสร้างความสนใจ  
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจาก
ความสนใจของตัวเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม

ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นสำรวจและค้นหา 
เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไป
ได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
เป็นการนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ ได้ ในรูปแบบ
ต่างๆ

ขั้นขยายความรู้ ขั้นขยายความรู้
เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำ
แบบจำลอง หรือข้อสรุปที่ ได้ ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ขั้นประเมินความรู้ ขั้นประเมินความรู้
เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มาก
น้อยเพียงใด 

ขั้นใช้ความรู้
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่อยู่นอกห้องเรียนหรืออยู่ในชีวิตจริง โดยที่ ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 

ตารางที่ ๖   วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น



 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ด้านต่างๆ ของผู้เรียนนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินรูป
แบบที่หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รูปแบบการ
ประเมินการเรียนรู้ ได้แก่
  การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment)  
 การประเมินเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และ
 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้
สอนจำเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง และผู้สอนต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธี
การต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
แต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ (กศุลนิ, ๒๕๕๕ )

แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด 
และลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสำคัญและจำเป็น

อย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียน เพราะสามารถทำให้ผู้
สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดประสงค์สำคัญของการประเมินการเรียนรู้ คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจำนวนมากยังให้
ความสำคัญกับการประเมินผลสรุปรวม ที่เน้นการทำข้อสอบ รวมถึงการให้
ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการประเมินผลสรุปรวมที่ปรากฏในรูปของระดับ
ผลการเรียน (grade) หรือลำดับของผู้เรียนในชั้นเรียน (rank) ซึ่งได้จากการ
เปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้เรียนมากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนที่เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองของผู้เรียนแต่ละคน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงก่อให้เกิด
วัฒนธรรม การเรียนรู้แบบท่องจำเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน     
ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินมากกว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่ง
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ 
และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
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แนวคิดของการประเมินการเรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทักษะของผู้
เรียน (Harlen, ๒๐๐๑) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียน และการประเมินการเรียนรู้สรุปรวม การการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อ
เนื่อง (on-going process) ที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน โดยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Harlen, ๑๙๙๕; ๑๙๙๘; Black and 
Wiliam, ๑๙๙๘; Bell and Cowie, ๑๙๙๙) แนวคิดพื้นฐานของการประเมิน
การเรียนรู้ระหว่างเรียน คือผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นจึงเป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ที่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมากกว่า
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Harlen, ๑๙๙๘)  
     

จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
 ๑. เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ มีทักษะความชำนาญในการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ 

รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้

สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

 ๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร

 ๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้ และเปรียบเทียบระดับ

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

 หน้าที่สำคัญของผู้สอนในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนคือ เก็บ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่างการ
เรียนการสอน ตีความหมายข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นโดยเปรียบเทียบกับเป้า
หมายการเรียนรู้และเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร แล้วให้ข้อมูลย้อน

กลับแก่ผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อยู่ ในระดับใด มีจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง   
หรือไม่ อย่างไร ควรจะพัฒนาอะไร และควรทำอย่างไรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นผู้สอนยังมีหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง (Tunstall and Gipps, ๑๙๙๖; Harlen, ๑๙๙๘) สิ่งสำคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้
เรียนในการพัฒนาตนเองแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สอนเพื่อปรับปรุง
การสอนในครั้งต่อไปให้สอดคล้องกับจุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือความต้องการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย (Bell and Cowie, 1999; Black 
and Wiliam, 1998)
 ในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองด้วยการประเมินผลตนเอง (self-assessment) 
เนื่องจากไม่มีใครเรียนรู้แทนกันได้ ดังนั้นผู้เรียนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองหรือไม่และทำอย่างไร มากกว่าจะให้ครูเป็นผู้
ตัดสิน ยิ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองมากเท่าใดเขาก็จะ
สามารถพัฒนาตนเองได้มากเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะประเมินผล
ตนเองได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอว่า อะไรคือเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ตนเองพึงบรรลุ ดังนั้นครูผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเป้าหมาย
การเรียนรู้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน (Harlen, 
๑๙๙๘; Bell and Cowie, ๑๙๙๙; Cowie, ๒๐๐๐)
 ในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน นอกจากครูผู้สอนจะเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้ว ก็ยังสามารถจัดระดับของ
การตอบสนอง (degree of responsiveness) โดยเน้นพัฒนาการของการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายกลุ่มหรือรายห้องเรียนได้เช่นเดียวกัน อีกทั้ง
สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาของผู้เรียนในหลายมิติการเรียนรู้ อาทิเช่น 
ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก เจตคติ หรือทักษะ ดังนั้นกระบวนการ
ประเมินผลระหว่างเรียนจึงขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายของบท
เรียน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ และระดับการตอบสนองต่อผู้เรียน 
(Bell and Cowie, ๑๙๙๙)
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แนวทางการประเมินการเรียนรู้

การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ได้
ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้
 ๑. ต้องวัดและประเมินทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะ

กระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง

โอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน

 ๒.  วิธีการวัดและประเมินต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่

กำหนดไว้

 ๓. ต้องเก็บข้อมูลที่ ได้จากการวัดและประเมินอย่างตรงไปตรงมา และ

ต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่

 ๔. ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผล

และลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

 ๕. การวัดและประเมินต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้าน

ของวิธีการวัด โอกาสของการประเมิน
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๑. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองไม่ควรให้ความสำคัญกับการ
ประเมินการเรียนรู้สรุปรวมและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าว 
(เช่น ระดับผลการเรียน ลำดับของผู้เรียน และการรับรองมาตรฐานของ
สถานศึกษา) แต่เพียงอย่างเดียว จนทำให้การประเมินการเรียนรู้แบบ
สรุปรวมเป็นตัวกำหนดการเรียนการสอนและการประเมินผลในห้องเรียน
ทั้งหมด หรือทำให้การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนไม่ได้รับความสนใจ
และถูกละเลยในการปฏิบัติ 

๒. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการประเมิน
การเรียนรู้ระหว่างเรียน และเชื่อมโยงการประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนและการประเมินการเรียนรู้แบบสรุปรวมเข้าด้วยกัน โดยทำความ
เข้าใจบทบาทของการประเมินทั้งสองแบบว่า การประเมินการเรียนรู้
ระหว่างเรียนมุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อ
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้ครูผู้
สอนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ส่วนการประเมินการเรียนรู้แบบสรุปรวมมุ่งเน้นการให้สารสนเทศเชิงสรุป
เกี่ยวกับการเรียนรู้ ในภาพรวมของผู้เรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งการ
ประเมินผลทั้งสองแบบต่างก็เกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

๓. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
การเรียนรู้ระหว่างเรียน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประเมินการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนในห้องเรียนของตนเอง นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้ผู้
สอนทำงานวิจัยในชั้นเรียน (classroom research) เพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนที่มีต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนของผู้สอน

๔. ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนความเชื่อบางประการที่ขัดขวางการใช้การ
ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนในห้องเรียน (Black and Wiliam, ๑๙๙๘; 
Black and Harrison, ๒๐๐๑) ดังต่อไปนี้

๏  การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากร  

๏  การสอน คือ การถ่ายโอนความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่วนการ
เรียนรู้ คือ การที่ผู้เรียนสามารถจดจำความรู้ที่ผู้สอนถ่ายโอนไปให้
ได้ โดยไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียน
กับเพื่อนร่วมชั้น

๏  ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับสติปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Fixed I.Q.) 
และจะคงที่ ไปตลอดชีวิต โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากระบบ
โรงเรียน 

๏  การประเมินการเรียนรู้การเรียนรู้ ไปสู่ผู้เรียนในกระบวนการ
ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนทำให้ครูผู้สอนสูญเสียอำนาจการ
ควบคุมชั้นเรียน 



๑. ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการสนับสนุนให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญา กระบวนการเรียนรู้ และธรรมชาติของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อจะได้สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 -  งบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ จัดทำและจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน
 -  ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ
 -  นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒. ครูผู้สอน เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด เพื่อออกแบบหรือเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและอิสระ ท้งนี้ผู้
สอนจึงจำเป็นต้อง
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 -  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 -  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งด ี
สามารถสบืเสาะ หาค้นหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง สนใจใฝ่หาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เลือกใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีสอน วิธีการประเมินการเรียนรู้ทั้ง
ระหว่างเรียน และสรุปรวมตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีและการประเมิน
การเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม

 -  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในอาชีพครูในฐานะครูวิชาชีพ 
 -  มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

 ๓. ผู้เรียน อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน
ก็คือผู้เรียน โดยแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความ
ถนัด ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนความแตกต่างใน
เรื่องรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ เช่น โดยการฟัง โดยการมองเห็น โดยการได้
หยิบ จับ สัมผัส หรือลงมือทำ ซึ่งผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ ให้หลาก
หลาย สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อให้ทุกคนสามารถเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนีผู้เ้รยีนควรมีโอกาสรว่ม
คดิรว่มวางแผนในการจดัการเรยีนการสอน และมีโอกาสเลอืกวธิเีรยีนไดอ้ยา่ง
หลากหลายตามความเหมาะสมภายใตก้ารแนะนำของผูส้อน

 ๔. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอน ผู้สอน
ต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา
ทางวิชาการ เช่น จัดห้องชวนคิด ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดระบบนิเวศ
จำลอง จัดบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา ธรณีวิทยา ฯลฯ มี
การดัดแปลงห้องเรียนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์
กันได้ดี และจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนด้วย
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษา

ส่วนที่ ๒



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  การนำเสนอมีวัตถุประสงค์ เพื่ อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร              

ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดทำโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน

รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส
แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
 ๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายใน
เซลล์
 ๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์ 
 ๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต
 ๕. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน
 ๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๗. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 ๘. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย
การร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ในโรงเรียนและชุมชน
 ๙. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
 ๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและ
โฟลเอ็มของพืช

60



61

ตัวชี้วัด
 ๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช
ดอก 
 ๑๒. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำใหเ้กิดกา
รถ่ายเรณูรวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและ

เมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 ๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของ
พืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู
 ๑๔. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช  
 ๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่
กำหนด 
 ๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธ์ุพืชให้เหมาะสมกับความต้องการของ
มนุษย์ โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการสืบพันธ์ุของพืช 
 ๑๗. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
 ๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนำ
ความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการ
วัดและประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้



ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิว
โอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
 ๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ 

ด้านความรู้
1. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน
เซลล์พืชส่วนใหญ่มีรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม ส่วน
เซลล์สัตว์มีรูปร่างไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนเซลล์พืช

2. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างที่เหมือนกัน 
ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และ
นิวเคลียส ส่วนที่ต่างกันคือ เซลล์พืชมีผนัง

3. เซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ ที่ทำหน้าที่

4. วิธีการใช้และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ ใช้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยอาจใช้วิธี 
ซักถามหรือการใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ
เคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่การสำรวจว่าเซลล์  
คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

2. นักเรียนศึกษาขั้นตอนและวิธีใช้
กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสง พร้อมทั้งฝึกการใช้
กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

3. นักเรียนรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จาก
การสังเกต สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดและ
เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสง รวบรวมข้อมูล บันทึก
ผล นำเสนอผลการสังเกต

4. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่าสิ่งมี
ชีวิตทุกชนิดมีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐาน

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์ เพื่อนำไปสู่
การเปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ จากตัวอย่างที่ ใช้ ใน
การศึกษา เช่น เซลล์ของใบสาหร่ายหาง
กระรอก เซลล์เยื่อหัวหอม เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

6. นักเรียนรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
สังเกตเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วย

7. นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความ

8. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า

9. ครูให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างของเซลล์พืช

10.นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต

11.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุป

12.นักเรียนจัดแสดงผลงานแบบจำลองเซลล์เพื่อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เมื่อสังเกตด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสง

2.บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของผนัง
เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม 
นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย

3. ใช้กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงในการศึกษา

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตเซลล์ที่เห็นจาก
กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสง รวมทั้งบันทึกรูปร่าง
และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่
สังเกตได้

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดและ
เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสง มาลงข้อสรุปว่าสิ่งมี
ชีวิตทุกชนิดมีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐาน โดยเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน
แต่มีรูปร่างและโครงสร้างบางอย่างที่ต่างกัน

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมานำเสนอใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง ตาราง หรือรูปภาพ

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำข้อมูล

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอหลัก

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการเลือก

4.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการสร้างแบบ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและ
โครงสร้างของเซลล์ได้ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำผลการสังเกต
ลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืช 
เซลล์สัตว์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมา
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับเซลล์ รวมทั้งเปรียบ
เทียบลักษณะของเซลล์พืช และเซลล์
สัตว์ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตมา นำเสนอด้วย  

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก



ตัวชี้วัด
 ๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์
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ด้านความรู้
เซลล์ ในสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะท่ีหลากหลาย 
และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับรูปร่างของเซลล์ต่างๆ กับการทำหน้าที่ของ
เซลล์นั้นๆ โดยอาจใช้วิธีซักถามหรือการใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีทัศน์ 
เพื่อนำไปสู่การสังเกตเซลล์ที่มีรูปร่างลักษณะที่
หลากหลายจากส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์

2.นักเรียนสังเกตเซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์ขนราก 
เซลล์ประสาท เซลล์บุผิวที่มีซิเลีย เซลล์เม็ด
เลือดแดง เซลล์อสุจิ จากกล้องจุลทรรศน์ ใช้
แสงหรือจากรูปเซลล์ตัวอย่าง บันทึกผลการ
สังเกต

3.นักเรียนใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้จากการ
สังเกตรูปร่างและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ของเซลล์ตัวอย่างและร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำ
หน้าที่ของเซลล์แต่ละชนิด เพื่อลงข้อสรุปว่า
เซลล์ ในสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลาย
และมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีเส้นใยประสาทเป็น
แขนงยาว เพื่อนำส่งกระแสประสาทไปยัง
เซลล์อื่นๆ ที่อยู่ ไกลออกไป เซลล์ขนรากเป็น
เซลล์ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์
ยื่นยาวออกมาลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำและธาตุอาหาร

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง
ลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตรูปร่างลักษณะ
ของเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงหรือ
รูปภาพของเซลล์จากที่ครูกำหนดให้

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
สังเกตเซลล์แต่ละชนิด และนำมาอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะกับการทำหน้าที่
ของเซลล์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันสังเกตรูปร่างของเซลล์ สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของเซลล์ และอภิปราย
ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับ
การทำหน้าที่ของเซลล์แต่ละชนิด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง
ลักษณะของเซลล์ตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายผลการสังเกตรูป
ร่างลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่
ของเซลล์ได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
ทำงานเป็นทีม จากการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกตรูปร่างของเซลล์ 
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของ
เซลล์และการอภิปรายเกี่ยวกับความ
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ตัวชี้วัด
 ๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

ด้านความรู้
พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัด    
ระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ
ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับความสำคัญของการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทำงานร่วมกันของเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ และ
ระบบอวัยวะ

2.นักเรียนรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลเกี่ยวกับ
การจัดระบบภายในของพืชและสัตว์และร่วม
กันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์มีการจัดระบบภายในเพื่อการทำหน้าที่
ต่างๆ ในการดำรงชีวิตโดยเซลล์หลายเซลล์
รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวม
กันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่างๆ 
ทำงานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ และระบบ
อวัยวะทุกระบบทำงานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการจัดระบบภายในสิ่งมีชีวิต
โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
โดยแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จาก
การรวบรวมมาอธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการรวบรวมข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยว
กับการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
จากการอธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
ได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
ทำงานเป็นทีม จากการทำงานร่วมกับผู้
อื่นในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ระบบของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
ลุล่วง



65

ตัวชี้วัด
 ๕. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

ด้านความรู้
กระบวนการแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจาก
บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปสู่บริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสารน้อยตัวอย่างกระบวนการ
แพร่ของสารเข้าสู่เซลล์ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น
การแพร่ของเกลือในการทำไข่เค็ม การแพร่ของสี
จากกลีบดอกไม้ที่แช่อยู่ในน้ำ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

กระบวนการแพร่ 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับกระบวนการนำสารเข้าและออกจากเซลล์ 
โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือการใช้สื่อต่างๆ เช่น 
รูป ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การสังเกตการเคลื่อนที่ของสารในตัวทำ
ละลาย เช่น การเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำ

2.นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของสารในตัวทำ
ละลาย บันทึกผล

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของสารในตัวทำละลาย

4.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่า การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สารจากที่ซึ่งมีความเข้มข้นของอนุภาคของสาร
มากไปสู่ที่ซึ่งมีความเข้มข้นของอนุภาคของสาร
น้อยกว่า

5.นักเรียนนำความรู้ที่ ได้จากการสังเกตและ
อภิปรายมาร่วมกันสร้างแบบจำลองอธิบาย
กระบวนการแพร่ โดยอาจสร้างเป็นแผนภาพ
หรือภาพกราฟิก และนำเสนอ

6.นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการแพร่ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การแพร่ของเกลือในการ
ทำไข่เค็ม การแพร่ของสีจากกลีบดอกไม้ที่แช่
อยู่ในน้ำ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายกระบวนการแพร่ของสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ และยกตัวอย่าง
กระบวนการแพร่ที่พบในชีวิตประจำวัน 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเคลื่อนที่ของ
สารในตัวทำละลาย

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตและอภิปรายมาอธิบายกระบวนการแพร่
ของสาร

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกตและอภิปรายการเคลื่อนที่
ของสารในตัวทำละลายมาสร้างแบบจำลอง
เพื่อใช้ ในการอธิบายกระบวนการแพร่ของสาร

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยนักเรียนร่วมกันสังเกต อภิปรายและสร้าง
แบบจำลองเกี่ยวกับการแพร่ของสาร

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของสารในตัวทำละลายได้
ครบถ้วนตามความเป็นจริงไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายผลการสังเกต
กระบวนการแพร่ของสารได้อย่างสม
เหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ
แพร่ของสาร

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
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ด้านความรู้
ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน
จากด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายน้อยไปยัง
ด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่า
ตัวอย่างกระบวนการออสโมซิสที่พบในชีวิตประจำ
วัน เช่น การเต่งของใบหอมเมื่อแช่น้ำ การเหี่ยว
ของใบหอมเมื่อแช่น้ำเกลือ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

กระบวนการออสโมซิส 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับวิธีการลำเลียงน้ำเข้าและออกจากเซลล์ 
โดยให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผัก
และผลไม้ที่แช่น้ำเปรียบเทียบกับผักและผลไม้
ที่ ไม่แช่น้ำ เพื่อนำไปสู่การสังเกตการเคลื่อนที่
ของน้ำโดยกระบวนการออสโมซิส

2. นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อ
เลือกผ่าน เช่น สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับของของเหลวในหลอดแก้วที่เสียบอยู่ใน
ถุงเซลโลเฟนซึ่งบรรจุสารละลายน้ำตาลทราย
และถุงเซลโลเฟนนี้แช่อยู่ในน้ำ บันทึกผล

3. นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมา
ร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าออสโมซิส
เป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากด้าน
ที่มีความเข้มข้นของสารละลายน้อยไปยังด้าน
ที่มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่า

4. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการออสโมซิสที่พบ
ในชีวิตประจำวัน เช่น การเต่งของใบหอมเมื่อ
แช่น้ำ การเหี่ยวของใบหอมเมื่อแช่น้ำเกลือ

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแพร่และ
ออสโมซิสเพื่อลงข้อสรุปว่าเซลล์มีการนำสาร
เข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ ในกระบวนการต่าง ๆ ของ
เซลล์และมีการขจัดสารบางอย่างที่เซลล์ไม่

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายกระบวนการออสโมซิส และยก
ตัวอย่างกระบวนการออสโมซิสที่พบใน
ชีวิตประจำวัน
 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของระดับของของเหลวในแท่งแก้ว

2. ทักษะการวัด โดยการวัดระดับของของเหลวใน
แท่งแก้วที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
อธิบายว่าระดับของของเหลวในแท่งแก้วสูงขึ้น
เนื่องจากน้ำจากภายนอกถุงเซลโลเฟนเคลื่อน
ผ่านเยื่อเซลโลเฟนเข้าไปภายในถุงและเป็นการ
เคลื่อนที่ของน้ำจากด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายน้อยไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายมากกว่า

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการร่วมกันสังเกตและนำเสนอผลการ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของระดับของของเหลวใน
แท่งแก้วตามความเป็นจริง

2. ประเมินทักษะการวัด จากการเลือก
และใช้เครื่องมือวัดระดับของของเหลว
ในแท่งแก้ว พร้อมทั้งระบุหน่วยการวัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลการสังเกต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ของของเหลวในแท่งแก้วได้อย่างสม
เหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
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ด้านความรู้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้แสง
คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืชโดยอาจใช้วิธีซักถามหรือใช้
สถานการณ์จริง เพื่อนำไปสู่การทดลองเพื่อ
ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง

2. นักเรียนวิเคราะห์วิธีการทดลองเพื่อตรวจสอบ
ว่า แสง คลอโรฟิลล์และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยระบุตัวแปร
นิยามเชิงปฏิบัติการสมมติฐานในการทดลอง
และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง

3. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลอง
และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จากผลการ
ทดลองว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง โดย
การทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนซึ่ง
แป้งที่ทดสอบนี้เปลี่ยนแปลงมาจากน้ำตาลที่
เป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสง และ
บันทึกผลลงในตารางที่ออกแบบไว้

4. นักเรียนนำเสนอผลการทดลองในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ตาราง ภาพวาด แผนภาพ และร่วมกัน
อภิปรายเปรียบเทียบผลการทดลองเพื่อลงข้อ
สรุปว่าปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช 
 
 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการเปลี่ยนสี
ของสารละลายไอโอดีนเมื่อทดสอบแป้งในใบ
พืช

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตแป้งที่เกิดขึ้นมาอธิบาย
ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นเมื่อมี
แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
และน้ำ

3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุมในการทดลองเรื่องปัจจัยที่จำเป็นใน
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

4. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย
กำหนดขอบเขตของการสังเกตผลการทดลอง
ได้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชตรวจสอบ

5. ทักษะการทดลอง โดยการปฏิบัติและบันทึกผล

6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สีของสารละลายไอโอดีนเมื่อทดสอบ
แป้งในใบพืชได้ครบถ้วนตามความเป็น
จริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
ทดลองมาอธิบายปัจจัยที่จำเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้อย่าง
ครบถ้วนและสมเหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปร จากการระบุตัวแปรต้น 
ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมในการ
ทดลองได้อย่างถูกต้อง

4. ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง

5. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

6. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๗. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 ๘. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ในโรงเรียนและชุมชน 
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ด้านความรู้
1. ผลผลิตที่ ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช ได้แก่ น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน

2. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นกระบวน
การที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นกระบวน
การเดียวที่สามารถนำพลังงานแสงมาเปลี่ยน
เป็นพลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย์ที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช
และพืชจะเก็บสะสมสารไว้ ในรูปแบบต่างๆ ใน
โครงสร้างของพืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและการทดสอบ
แป้งซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากน้ำตาลซึ่งเป็น
ผลผลิตที่ ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับผลผลิตอื่นๆ นอกจากน้ำตาลที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยอาจใช้วิธีการ  
ซักถาม

3. นักเรียนวิเคราะห์วิธีการทดลองเพื่อตรวจสอบ
แก๊สที่่ ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
โดยระบุตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ
สมมติฐานในการทดลอง และออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลอง

4. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลอง 
เช่น จัดชุดทดลองโดยใส่พืชน้ำในกรวยแก้ว
แล้วคว่ำกรวยแก้วลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำแล้ว
ครอบก้านกรวยแก้วด้วยหลอดทดลองที่บรรจุ
น้ำจนเต็มไม่ให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ในหลอด
ทดลอง จำนวน 2 ชุด นำชุดทดลองไปวางไว้
กลางแดด 1 ชุด และวางในที่มืด 1 ชุด 
สังเกตฟองแก๊สที่เกิดขึ้นในหลอดทดลอง แล้ว
ตรวจสอบชนิดของแก๊สในหลอดทดลองโดยนำ
ปลายธูปที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟแหย่ลงไปใน
หลอดทดลอง บันทึกและนำเสนอผลการ
ทดลอง

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง เพื่อ
ลงข้อสรุปว่าเมื่อนำชุดทดลองไปวางในที่มืด

6. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ

7. นักเรียนรวบรวมข้อมูล และร่วมกันอภิปราย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุผลผลิตที่ ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยแสง

2. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์
ด้วยแสง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตฟองแก๊สที่
เกิดในหลอดทดลองและสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของปลายธูปที่ติดไฟเมื่อแหย่ลงใน
หลอดทดลอง

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองมาใช้ ในการอธิบาย
ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสง

3. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย
กำหนดขอบเขตของการสังเกตการตรวจสอบ
ผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงเกี่ยวกับ
แก๊สที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับฟองแก๊สที่
เกิดขึ้นในหลอดทดลองและการตรวจ
สอบชนิดของแก๊สที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
ทดลองมาอธิบายว่าแก๊สที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นแก๊ส
ออกซิเจนได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ จากการกำหนดขอบเขต
ของการสังเกตผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง ได้ว่าเมื่อนำ
ปลายธูปที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟไป

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
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ด้านความรู้
พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม เป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะ
คล้ายท่อเรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะที่ โดยไซเล็ม
ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร มีทิศทาง
ลำเลียงจากรากไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่างๆ 
ของพืช เพื่อใช้ ในการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่ลำเลียง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช 
โดยอาจใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป 
ภาพเคลื่อนไหว

2. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของพืชที่
ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร เพื่อนำไป
สู่การสังเกตลักษณะภายนอกของราก ลำต้น
และใบของพืช รวมทั้งการสังเกตลักษณะของ
ไซเล็ม

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังเกตทิศทางการ
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช รวมทั้ง
สังเกตลักษณะของไซเล็มซึ่งเป็นบริเวณที่ติดสี
ของพืชหลังจากนำพืชไปแช่ในน้ำสี โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ บันทึกผลและนำเสนอ

4. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
หน้าที่ของโฟลเอ็มและทิศทางการลำเลียง
อาหาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ บันทึกผลและ
นำเสนอ

5. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่าการ
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชเริ่มจากน้ำ
และธาตุอาหารเข้าสู่รากพืชและลำเลียงขึ้นต่อ
ไปยังส่วนต่างๆ ของพืชผ่านทางเนื้อเยื่อ
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารหรือไซเล็ม ซึ่งเป็น

6. นักเรียนเขียนแผนภาพเพื่อสรุปทิศทางการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม

2. บรรยายทิศทางการลำเลียงสารใน  
ไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตทิศทางการ
เคลื่อนที่ของน้ำ และสังเกตลักษณะของไซเล็ม
ของรากและลำต้นพืชโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำข้อมูล
จากการสังเกตการดูดน้ำสีของพืชและการติดสี
ของเนื้อเยื่อพืชมาอธิบายทิศทางการลำเลียง
น้ำและธาตุอาหาร และหน้าที่ของไซเล็ม

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยนำข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตและจากการรวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ มาเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม  
โดยการทำกิจกรรมเพื่อสังเกตทิศทางการ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทาง 
การเคลื่อนที่ของน้ำและลักษณะของไซ
เล็มของรากและลำต้นพืชด้วย
กล้องจุลทรรศน์ตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล จาก
การนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการ
ดูดน้ำสีของพืชและลักษณะของ
เนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร
มาอธิบายทิศทางการลำเลียงน้ำและ
ธาตุอาหารและหน้าที่ของไซเล็มได้
อย่างสมเหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากแผนภาพที่แสดงทิศทางการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๙. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
 ๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 
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ด้านความรู้
1. พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ได้และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศได้

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มี
การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่การสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอกโดย

3. การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจาก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ
ดอก หน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละส่วนของ
ดอก

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของ
พืชดอก เพื่อนำไปสู่การสังเกตโครงสร้างของ
ดอก รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต

3. นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบเลี้ยง      
กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย และ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่า เกสรเพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรณและ 
อับเรณู ภายในอับเรณูของเกสรเพศผู้มีเรณูอยู่
เป็นจำนวนมาก ภายในเรณูมีเซลล์สืบพันธุ์เพศ
ผู้หรือสเปิร์ม ส่วนเกสรเพศเมีย ประกอบด้วย
ยอดเกสรเพศเมีย ก้านเกสรเพศเมีย และ
รังไข่ ซึ่งยอดเกสรเพศเมียเป็นที่รองรับเรณู
ก้านชูเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่เชื่อมยอดเกสร
เพศเมียกับรังไข่ ภายในรังไข่มีออวุลซึ่งมี
ลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ ภายในออวุลมีถุง

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

6. นักเรียนสังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอก

7. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า 

8. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของ
พืชดอก

2. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มี
ส่วน ทำให้เกิดการถ่ายเรณูของพืช
ดอก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะและ
โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเรณู
ของพืชดอกและวิธีการถ่ายเรณู

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำข้อมูล
จากการสังเกตโครงสร้างของดอก และวิธีการ
ถ่ายเรณูมาอธิบายลักษณะโครงสร้างของดอก
ที่เกี่ยวข้องกับการวิธีการถ่ายเรณูของพืชดอก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทำกิจกรรมเพื่อ
สังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายเรณูของพืชดอก
2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ
สังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้อง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
และโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายเรณูของพืชดอกและวิธีการ
ถ่ายเรณูของพืชดอกได้ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลจากการ
สังเกตโครงสร้างของดอก และวิธีการ
ถ่ายเรณูมาอธิบายลักษณะโครงสร้าง
ของดอกที่เกี่ยวข้องกับวิธีการการถ่าย
เรณูของพืชดอกได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 ๑๒.  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจาย 

เมล็ดและการงอกของเมล็ด 
 ๑๓.  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูู 
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ด้านความรู้
การถ่ายเรณูนำไปสู่การปฏิสนธิในถุงเอ็มบริโอ
ที่อยู่ภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต
และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น
เอ็มบริโอ เอนโดสเปิร์มเป็นอาหารสะสมในเมล็ด
ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็น
ผล
หมายเหตุ:
ไม่จำเป็นต้องอธิบายการแบ่งเซลล์ของเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้ และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การปฏิสนธิและการเกิดผลและเมล็ดของพืช
ดอก 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ถ่ายเรณู เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การปฏิสนธิของพืช
ดอก โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ 
เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว

2. นักเรียนสังเกตกระบวนการปฏิสนธิของพืช
ดอก การเกิดผลและเมล็ด จากรูป วีดิทัศน์
หรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต

3. นักเรียนรวบรวมข้อมูลและร่วมกันอภิปราย
เพื่อลงข้อสรุปว่าการปฏิสนธิของพืชดอก เกิด
ขึ้นเมื่อเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเรณูจะ
สร้างหลอดเรณูเพื่อนำสเปิร์มจำนวน 2 เซลล์
ลงไปยังถุงเอ็มบริโอที่อยู่ ในออวุลนิวเคลียส
ของสเปิร์มหนึ่งจะปฏิสนธิกับเซลล์ไข่เกิดเป็น 
ไซโกตที่จะเจริญต่อไปเป็นเอ็มบริโอหรือต้น
อ่อนส่วนนิวเคลียสของอีกสเปิร์มหนึ่งจะ
ปฏิสนธิกับโพลาร์นิวคลีไอเจริญเป็นเอนโด
สเปิร์มทำหน้าที่สะสมอาหารไว้ ในเมล็ดหลังมี
การปฏิสนธิออวุลจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและ
รังไข่พัฒนาไปเป็นผล

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายการปฏิสนธิและการเกิดผลและ
เมล็ดของพืชดอก 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกต  
กระบวนการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล
และเมล็ด จากรูป หรือวีดิทัศน์ 

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกต มาอธิบายกระบวนการ
ปฏิสนธิของพืชดอก และผลของการปฏิสนธิ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการร่วมกัน รวบรวมข้อมูล และนำเสนอ
ผลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสนธิและผลของการ
ปฏิสนธิของพืชดอก

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสนธิและผลของ
การปฏิสนธิของพืชดอก

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและ
เมล็ดจากรูป หรือวีดิทัศน์ ได้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกต มาอธิบายกระบวนการปฏิสนธิ
ของพืชดอก และผลของการปฏิสนธิได้
อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
ทำงานเป็นทีม จากการร่วมกับผู้อื่นใน

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิมโด
ยวิธีการต่างๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่
มีความชื้น มีแก๊สออกซิเจน และมีอุณหภูมิที่
เหมาะสมเมล็ดจะงอก โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ด
จะเจริญออกมาจากเมล็ดการงอกในระยะแรกจะ
อาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด จนกระทั่งใบแท้
พัฒนาจนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่
พืชจะสร้างอาหารได้เองตามปกติ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การกระจายของผลและเมล็ดและการงอก
ของเมล็ด 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืช โดยอาจ
ใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ
เคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การสังเกต
ลักษณะและส่วนประกอบของเมล็ด

2. นักเรียนสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของ
เมล็ดพืชและร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า
เมล็ดพืชประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด       
เอนโดสเปิร์ม และเอ็มบริโอ

3. นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อ
การงอกของเมล็ดและกระบวนการงอกของ
เมล็ด

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ด คือ แก๊ส
ออกซิเจน น้ำหรือความชื้น และอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการงอกของเมล็ดเอ็มบริโอภายใน
เมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะใช้
อาหารที่สะสมอยู่ในเอนโดสเปิร์มหรือใบเลี้ยง
จนกระทั่งมีใบแท้ที่สามารถสังเคราะห์ด้วย
แสงได้ พืชจึงจะสร้างอาหารได้เองตามปกติ

5. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระจายของผล
และเมล็ด จากการสังเกตลักษณะของผลและ
เมล็ดพืช เพื่อนำไปสู่การคาดคะเนเกี่ยวกับวิธี
การกระจายของผลและเมล็ดพืช

6. นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าพืช

8. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพหรือสร้างเป็นภาพ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายการกระจายของผลและเมล็ด
2. บรรยายการงอกของเมล็ด
 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตส่วนประกอบของ
เมล็ด การงอกของเมล็ด ลักษณะผลและเมล็ด
ของพืชที่เกี่ยวกับการกระจายของผลและเมล็ด

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตการงอกของเมล็ดมา
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดรวม
ทั้งนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลและเมล็ดมา
อธิบายวิธีการกระจายของผลและเมล็ด

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมานำ
เสนอในรูปแบบต่างๆ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับส่วน
ประกอบของเมล็ด การงอกของเมล็ด
และลักษณะผลและเมล็ดที่เกี่ยวกับ
การกระจายของผลและเมล็ดตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตการงอกของเมล็ดมาอธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดรวม
ทั้งนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผล
และเมล็ดมาอธิบายวิธีการกระจาย
ของผลและเมล็ดพืชได้อย่างสมเหตุสม

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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ด้านความรู้
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก เป็นการ
สืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระ
หว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่างๆ 
ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ มีการเจริญเติบโต
และพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของพืชดอก โดยอาจใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูป ตัวอย่างพืช 

2. นักเรียนสังเกตส่วนต่างๆ ของพืชที่มีการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบันทึกผล

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก เป็นการ
สืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิ
ระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วน
ต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืชดอก 

 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตส่วนต่างๆ 
ของพืชที่ ใช้ ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตส่วนต่างๆ ของพืชที่ ใช้ ใน
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาอธิบายการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการร่วมกัน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกส่วนต่างๆ ของพืชที่ ใช้ ในการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศตาม ความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตส่วนของพืชที่ ใช้ ในการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศมาอธิบายการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้
อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
ทำงานเป็นทีม จากการร่วมกับผู้อื่นใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
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ด้านความรู้
1. พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดใน
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต

2. พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก 
ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งในดิน
อาจมีไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับความสำคัญของธาตุอาหาร
ของพืชในดิน เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยว
กับธาตุอาหารของพืช

2. นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ
อาหารที่จำเป็นต่อพืช ความสำคัญของธาตุ
อาหารชนิดต่างๆ และผลของการขาดธาตุ
อาหารแต่ละชนิด จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต 
และแหล่งข้อมูลต่างๆ 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าพืช
จำเป็นต้องได้รับธาตุ อาหารจากดินในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต ธาตุอาหาร
แต่ละชนิดมีความสำคัญต่อพืช ถ้าพืชขาดธาตุ
อาหารจะส่งผลต่อพืชในลักษณะต่างๆ ธาตุ
อาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน

4. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาการขาดธาตุ
อาหารของพืชมาให้ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์และเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับธาตุอาหารใน
ดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อลงข้อสรุปว่า
ดินแต่ละแห่งมีธาตุอาหารแตกต่างกัน ดินบาง
แห่งอาจมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรง
ชีวิตของพืช

2. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับ
พืช

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาอธิบายความสำคัญ
ของธาตุอาหารและการแก้ปัญหาพืชขาดธาตุ
อาหาร 

ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ
อาหารที่จำเป็นต่อพืช ความสำคัญของธาตุ
อาหารชนิดต่างๆ และผลของการขาดธาตุ
อาหารแต่ละชนิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
วิเคราะห์หาชนิดของธาตุอาหารที่พืชแสดง
อาการขาดและหาวิธีแก้ปัญหาอาการขาดธาตุ
อาหารของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
จากการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมา
อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารและ
การแก้ปัญหาพืชขาดธาตุอาหารได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จากการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุอาหารที่
จำเป็นต่อพืชความสำคัญของธาตุ
อาหารชนิดต่างๆ และผลของการขาด
ธาตุอาหารแต่ละชนิดจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้และมีการอ้างอิงแหล่ง
ข้อมูลที่สืบค้น

2. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๑๔. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช  
 ๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
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ด้านความรู้
1. มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมาใช้
ในการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนพืช เช่น การใช้
เมล็ดที่ ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมา
เพาะ จะได้พืชในปริมาณมาก แต่อาจมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากพ่อแม่ส่วนการตอนกิ่ง 
การปักชำ การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง

2. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช โดยอาจใช้
วิธีซักถาม หรือใช้สื่ออื่นๆ เพื่อนำไปสู่การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืช

2. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขยาย
พันธุ์พืชและการเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์พืชให้
เหมาะสม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ 
อินเทอร์เน็ตหรือสอบถามผู้รู้

3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า 
การขยายพันธุ์พืช เป็นการเพิ่มจำนวนพืชโดย
มนุษย์ การขยายพันธุ์พืชมีหลายวิธี เช่น การ
เพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำ การต่อกิ่ง 
การติดตา การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ซึ่งแต่ละวิธีมีหลักการและความ
เหมาะสมกับชนิดของพืชแตกต่างกัน ในการ
ขยายพันธุ์พืชจึงควรเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์
พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ 
และชนิดของพืช

4. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการ
นำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญ

6. ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช

2. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาอธิบายประโยชน์
ของการขยายพันธุ์พืช และการเลือกใช้วิธีการ
ขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการมนุษย์
และชนิดของพืช รวมทั้งอธิบายความสำคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ      
สื่อสารโดยการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการขยายพันธุ์พืช การเลือกใช้วิธีการขยาย
พันธุ์พืชให้เหมาะสมต่อความต้องการของมนุษย์
และชนิดของพืชและประโยชน์ของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมา
อธิบายประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
และการเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์พืชให้
เหมาะสมกับความต้องการมนุษย์และ
ชนิดของพืช รวมทั้งอธิบายความสำคัญ
ของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จากการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์
พืชการเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์พืชให้
เหมาะสมต่อความต้องการของมนุษย์

ตัวชี้วัด
 ๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 ๑๗. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
 ๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนำความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบั ติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่

กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้

ไปใช้ประโยชน์์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวันธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์์ 

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะอโลหะและ
กึ่งโลหะโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ี ได้จากการสังเกตและการทดสอบและ
ใช้สารสนเทศท่ี ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมท้ังจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ
อโลหะและกึ่งโลหะ 
 ๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะอโลหะกึ่งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสีท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจากข้อมูลท่ี

รวบรวมได้  
 ๓. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะอโลหะกึ่งโลหะธาตุ
กัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยคุ้มค่า 
 ๔. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบรสิุทธ์ิและสารผสม
โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือ
สารสนเทศ 
 ๕. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 ๖. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสทุธิ์และสารผสม 
 ๗. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและ
สารประกอบโดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ 
  ๘. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลอง 
 ๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันใน
สถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง 
 ๑๐.อธิบายความสัมพันธร์ะหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียน
สถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง
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ตัวชี้วัด
 ๑๑. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 
  ๑๒. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความ
ร้อนที่ทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียนสถานะ โดยใช้สมการ    
และ 
 ๑๓. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ ในการวัดอุณหภูมิของสสาร
 ๑๔. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน
 ๑๕. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของ
สสารเนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 ๑๖. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณ
ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้
สมการ Q สูญเสีย = Q ได้รับ
 ๑๗. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนำ
ความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
    ๑๘. ออกแบบ เลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต
ประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด

และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 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ด้านความรู้
ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ    
ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและบาง
ประการต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด
จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำความร้อน    
นำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้   

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธาตุและ
สำรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับธาตุโลหะ อโลหะ 
และกึ่งโลหะ โดยใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่างๆ
เช่น ภาพ และตัวอย่างธาตุในชีวิตประจำวัน

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการจัดกลุ่มธาตุโลหะ อโลหะ 
และกึ่งโลหะ โดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็น
เกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตหรือทดสอบ
สมบัติทางกายภาพ เช่น สถานะ การนำความ
ร้อน การนำไฟฟ้า ความเหนียว ความมันวาว
ของธาตุต่างๆ เช่น สังกะสี ทองแดง เหล็ก
แมกนีเซียม คาร์บอน (ถ่านไม้) กำมะถัน จาก
นั้นบันทึกผล

4.ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสมบัติของธาตุเพิ่มเติม
จากการปฏิบัติกิจกรรม เช่น จุดเดือด
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของธาตุอื่นๆ นอก
เหนือจากที่ปฏิบัติกิจกรรม เช่น ปรอท 
โซเดียม ตะกั่ว แกรไฟต์  ฟอสฟอรัส  โบรมีน 
ออกซิเจน คลอรีน และสืบค้นข้อมูลประเภท
ของธาตุดังกล่าว บันทึกผลการสืบค้น

5.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต

6.ครูรวบรวมข้อมูลทั้งชั้นเรียนและใช้คำถามเพื่อ

7. ครูให้นักเรียนสังเกตสมบัติทางกายภาพบาง

8.ครูนำสมบัติทางกายภาพของธาตุอื่นๆ นอก

9.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบาง
ประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ   

2. ระบุธาตุว่าเป็นโลหะ อโลหะ หรือกึ่ง
โลหะ โดยใช้สมบัติทางกายภาพบาง
ประการของธาตุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตสมบัติทาง
กายภาพของธาตุ เช่น สถานะ การนำความ
ร้อน การนำไฟฟ้า ความเหนียว ความมันวาว
และบันทึกสิ่งที่สังเกตได้  

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ข้อมูลจากการ 
สังเกต การทดสอบและการสืบค้นข้อมูลสมบัติ
ทางกายภาพของธาตุเพื่อจำแนกและจัดกลุ่ม
ธาตุ เป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต การทดสอบ
และการสืบค้นสมบัติทางกายภาพของธาตุและ
ผลการจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ         
และกึ่งโลหะมานำเสนอในรูปแบบต่างๆ

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลจากการสังเกต 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอข้อมูลที่ ได้

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกสมบัติทางกายภาพที่สังเกตได้
ของธาตุ เช่น สถานะ การนำความ
ร้อน การนำไฟฟ้า ความเหนียว ความ
มันวาวได้ โดยบันทึกได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริง ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท จาก
ผลการจัดกลุ่มธาตุ เป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ โดยใช้สมบัติทาง
กายภาพของธาตุเป็นเกณฑ์ ได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตและการสืบค้นสมบัติ
ทางกายภาพของธาตุและผลการจัด

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้จากการสังเกตและการทดสอบ และ
ใช้สารสนเทศที่ ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
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ด้านความรู้
1. ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
ที่สามารถแผ่รังสีได้จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี  
2. ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควรคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับธาตุโลหะ อโลหะ 
และกึ่งโลหะ และสำรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับ
ธาตุกัมมันตรังสีโดยใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อ
ต่างๆ

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี 
โดยใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพ
เคลื่อนไหวหรือข่าวเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี เช่น คาร์บอน–
14  ไอโอดีน–131 เรเดียม ยูเรเนียม โดยดูสื่อ
ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวจากอินเทอร์เน็ต บันทึก
และนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล

4.ครูรวบรวมข้อมูลทั้งชั้นและใช้คำถามเพื่อให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า ธาตุ
กัมมันตรังสีเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ ซึ่ง
อาจเป็นธาตุโลหะ อโลหะ หรือกึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสีมีหลายชนิด เช่น คาร์บอน-14 
ไอโอดีน–131 โคบอลต์-60 เรเดียม ยูเรเนียม 
พลูโตเนียม

5.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการใช้
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะทั้งที่เป็นธาตุ

6.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

7. นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นและ

8.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอ

9.นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับสมบัติการใช้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุและวิเคราะห์ประโยชน์และโทษจาก
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และ
ธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตสิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นและการ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และโทษของ
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะทั้งที่เป็นธาตุ
กัมมันตรังสีและที่ ไม่เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมานำ
เสนอในรูปแบบต่างๆ

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลจากการสืบค้นและ
การอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และโทษของโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ
ทั้งที่เป็นธาตุกัมมันตรังสีและที่ ไม่เป็นธาตุ
กัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอข้อมูลที่ ได้

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิเคราะห์

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้
จากการสืบค้นและการอภิปรายเกี่ยว
กับการใช้ประโยชน์และโทษของธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะทั้งที่เป็นธาตุ
กัมมันตรังสีและที่ ไม่เป็นธาตุ
กัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และนำ
เสนอในสื่อรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และชัดเจน

2.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการตีความหมาย
จากการสืบค้นและการอภิปรายเพื่อลง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้
     ๓. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า
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ด้านความรู้
สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว
ส่วนสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2
ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการที่เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและ
จุดหลอมเหลว ซึ่งมีค่าคงที่ ณความดัน หนึ่งๆ
แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับสาร
ผสมโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างสารผสม และ
ระบุสารที่เป็นองค์ประกอบของสารผสมนั้น 
เช่น น้ำเกลือประกอบด้วยเกลือผสมกับน้ำ น้ำ
โคลนประกอบด้วยโคลนผสมกับน้ำ

2.ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
สารบริสุทธิ์ โดยให้นักเรียนอธิบายและยก
ตัวอย่างสารบริสุทธิ์ ครูใช้คำถามให้นักเรียน
เปรียบเทียบองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม เช่น น้ำกับน้ำเกลือ น้ำกับน้ำโคลน

3.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าสารที่ประกอบด้วยสาร
เพียงชนิดเดียวเรียกว่า  สารบริสุทธิ์ และให้
นักเรียนยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์

4.ครูแสดงตัวอย่างสาร 3 ชนิด มีหมายเลข 1 – 
3 ให้นักเรียนสังเกตลักษณะที่สังเกตได้โดยไม่
ได้บอกให้ทราบว่าสารแต่ละชนิดเป็นสารอะไร 
สารตัวอย่างที่ครูนำมาแสดงควรประกอบด้วย
สารหมายเลข 1 เป็นสารผสมที่เห็นสารสอง
ชนิดผสมกันอย่างชัดเจนเช่น น้ำกับน้ำมัน สาร
หมายเลข 2 เป็นสารบริสุทธิ์ เช่น น้ำ และ
สารหมายเลข 3 เป็นสารผสมที่ ไม่สามารถ
เห็นสารสองชนิดผสมกัน เช่น สารละลายเอ
ทานอล ครูใช้คำถามให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า
สารหมายเลขใดเป็นสารบริสุทธิ์ และสาร

5.ครูร่วมกับนักเรียนอภิปรายผลการวิเคราะห์

6.ครูเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่าสารหมายเลข 2 

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยให้ความร้อนกับ

8.ครูรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทั้งชั้นและใช้

9.ครูกระตุ้นนักเรียนให้เกิดข้อสงสัยและตั้ง

10.ครูรวบรวมข้อมูลทั้งชั้นเรียน และใช้คำถาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
เปรียบเทียบอุณหภูมิขณะเดือดหรือ
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัดโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของสารบริสุทธิ์และสารผสมระหว่างที่ ได้รับ
ความร้อนที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากัน

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำผลการวัดอุณหภูมิที่เวลาต่างๆ ของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมมาแสดงความสัมพันธ์ ใน
รูปของกราฟ

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยตีความหมายจากกราฟเพื่อลงข้อสรุป
อุณหภูมิขณะเดือดหรือจุดเดือดของสารบริสุทธิ์
และสารผสมและตีความหมายข้อมูลจากการ
สืบค้นข้อมูลจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือด
จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอและร่วมกัน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้เทอร์
มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสารบริสุทธิ์
และสารผสมระหว่างที่ ได้รับความร้อน
ที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากันพร้อมระบุ
หน่วยของการวัดอุณหภูมิและเวลาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำผลการวัด
อุณหภูมิที่เวลาต่างๆ ของสารบริสุทธิ์
และสารผสมมาแสดงความสัมพันธ์ ใน
รูปของกราฟได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความ
หมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
ชัดเจน

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๔. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือ
สารสนเทศ
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ด้านความรู้
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น
หรือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่เป็นค่าเฉพาะ
ของสารนั้น ณสถานะและอุณหภูมิหนึ่งๆ
แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิด
และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบและทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม เช่น จุดเดือด
และจุดหลอมเหลว โดยใช้การซักถามและ
กระตุ้นนักเรียนให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเพื่อนำ
ไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยหามวลของสาร 
เช่น ดินน้ำมัน น้ำมันพืช โดยใช้เครื่องชั่งและ
หาปริมาตรของสารด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เช่น ถ้วยยูรีกา กระบอกตวง บันทึกมวลและ
ปริมาตรในตารางบันทึกผล อ่านใบความรู้
ความหมายและวิธีการคำนวณความหนาแน่น
ของสารนักเรียนนำข้อมูลจากการวัดมวลและ
ปริมาตรมาคำนวณความหนาแน่นของดิน
น้ำมัน และนำเสนอ

3.ครูรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทั้งชั้นเพื่อให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าความ
หนาแน่นคืออัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตร
ของสาร มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตรหรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อวัดมวลและ
ปริมาตรและคำนวณความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์ เช่น เหล็ก ทองแดง และสารผสม
ต่างๆ เช่น น้ำเกลือที่มีอัตราส่วนของน้ำและ

5.ครูรวบรวมข้อมูลของทั้งชั้นเรียนและใช้คำถาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่น
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัดโดยวัดมวลและปริมาตรของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมชนิดต่างๆ  

2.ทักษะการใช้จำนวนโดยใช้มวลและปริมาตรของ
สารบริสุทธิ์และสารผสมชนิดต่างๆ ที่ ได้จาก
การปฏิบัติกิจกรรมมาคำนวณความหนาแน่น
หรืออัตราส่วนระหว่างค่ามวลและปริมาตรของ
สารและระบุหน่วยความหนาแน่น

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการนำค่าความหนาแน่นของสารที่คำนวณ
ได้จากกิจกรรมมาตีความหมายข้อมูลและลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับความหมายความหนาแน่นของ
สารความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เครื่อง
ชั่งวัดมวลและการใช้กระบอกตวงวัด
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ชนิดต่างๆ พร้อมระบุหน่วยของการวัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากผลการ
คำนวณความหนาแน่นหรืออัตราส่วน
ระหว่างมวลกับปริมาตรของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมชนิดต่างๆ และ
ระบุหน่วยได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการนำค่าความหนา
แน่นของสารที่คำนวณได้จากกิจกรรม
มาตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับความหมายความหนาแน่นของ

ตัวชี้วัด
 ๕. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
 ๖.  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม



82

ด้านความรู้
สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ
ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดง
สมบัติของธาตุนั้นเรียกว่าอะตอม ธาตุแต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่
สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี
ชื่อธาตุเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ธาตุสารประกอบ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบและทบทวนเรื่องสารบริสุทธิ์และ
ตั้งคำถามเพื่อกระตนนักเรียนให้เกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับองค์ประกอบในสารบริสุทธิ์ เช่น น้ำ 
หินปูน ด่างทับทิม โดยอาจใช้วิธีซักถาม 
วีดีทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อนำเข้าสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยแยกน้ำด้วย
ไฟฟ้ากระแสตรงวัดปริมาตร ทดสอบการ
ติดไฟและการช่วยให้ไฟติดของแก๊สที่ ได้บันทึก
ผล วิเคราะห์สรุปผล และนำเสนอ

3.ครูรวบรวมข้อมูลของทั้งชั้นเรียนและใช้คำถาม
เพื่อร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าน้ำเป็น
สารบริสุทธิ์ที่สามารถสลายตัวได้สารใหม่และ
เมื่อน้ำได้รับพลังงานไฟฟ้า โดยสารใหม่เป็น
แก๊ส 2 ชนิด แก๊สชนิดหนึ่งมีสมบัติช่วยให้ไฟ
ติดและอีกชนิดหนึ่งเป็นแก๊สที่ติดไฟได้ ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 2 โดยปริมาตร

4.ครูใช้คำถามเพื่ออภิปรายเพิ่มเติมว่าแก๊สที่ ได้
จากการสลายตัวของน้ำคือแก๊สออกซิเจนซึ่งมี
สมบัติช่วยให้ไฟติด และแก๊สไฮโดรเจนซึ่งมี
สมบัติติดไฟได้ แก๊สทั้ง 2 ชนิดมีสมบัติแตก
ต่างจากน้ำ แสดงว่าน้ำเป็นสารบริสุทธิ์ที่
ประกอบด้วยธาตุออกซิเจนและไฮโดรเจนใน
อัตราส่วนคงที่ 1 ต่อ 2 โดยปริมาตรส่วน

5.ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่าสารบริสุทธิ์ที่สามารถ

6.ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนสังเกตแบบ

7. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนสังเกตแบบ

8.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะตอม ธาตุหรือ

9.ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างธาตุและ

10.ครูใช้คำถามนำอภิปรายผลการนำเสนอเพื่อลง

11.นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ

12.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ

2. ระบุสารบริสุทธิ์ว่าเป็นธาตุหรือ
สารประกอบพร้อมอธิบายเหตุผล

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลการแยกน้ำ
ด้วยไฟฟ้า และการสังเกตแบบจำลองของธาตุ
และสารประกอบ และบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการแยกน้ำ
ด้วยไฟฟ้าและการสังเกตแบบจำลองอะตอม
และโมเลกุลของธาตุและสารประกอบมาจัด
กระทำและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยนำข้อมูลจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้ามาแปล
ความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
สารประกอบและธาตุผลจากการสังเกตแบบ
จำลองของอะตอมและโมเลกุลของธาตุและ
สารประกอบเพื่อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอข้อมูลที่ ได้

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากบันทึก
การสังเกตผลการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
และการสังเกตแบบจำลองของธาตุ
และสารประกอบ ได้ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำเสนอ
ข้อมูลการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและผลการ
สังเกตแบบจำลองมาจัดกระทำในรูป
แบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สมและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจความ
หมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ตัวชี้วัด
 ๗. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ
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ด้านความรู้
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนเป็นองค์
ประกอบภายในอะตอม โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก
ธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันและ
เป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้นนิวตรอนเป็นกลางทาง
ไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบอะตอมมี
จำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน อะตอม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับอะตอมและตรวจ
สอบความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและ
ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดข้อ
สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
อะตอม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติกิจกรรม

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตแบบจำลอง
โครงสร้างของอะตอมของธาตุต่างๆ เช่น 
ออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอน โซเดียมซึ่ง
แสดงโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอนและ
ประจุไฟฟ้าของอนุภาคแต่ละชนิดที่ ได้จากการ
สืบค้นข้อมูลหรือที่ครูเตรียมไว้ บันทึกผลการ
สังเกต  

3.นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและสรุป
องค์ประกอบของอะตอมนำเสนอผลการสรุป
โดยใช้รูปแบบการนำเสนอและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม  

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
และลงข้อสรุปว่าโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบภายในอะตอม
โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก นิวตรอนเป็นกลาง
ทางไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ
โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอม 
เรียกว่า นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ได้

5.นักเรียนร่วมกันสร้างแบบจำลองของตนเองที่

6.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตแบบจำลอง
โครงสร้างอะตอมและบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบจำลอง
โครงสร้างอะตอมและข้อสรุปองค์ประกอบของ
อะตอมมาจัดกระทำในรูปแบบต่างๆ และนำ
เสนอ

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยนำข้อมูลจากการสังเกตแบบจำลอง
โครงสร้างอะตอมมาแปลความหมายและลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและอนุภาคที่
เป็นองค์ประกอบของอะตอม

4.ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยสร้างและใช้
แบบจำลองเพื่ออธิบายโครงสร้างอะตอมและ
อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม  

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิเคราะห์

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการสังเกตแบบจำลอง
โครงสร้างอะตอม ได้ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากรูปแบบของ
การนำเสนอข้อมูลแบบจำลอง
โครงสร้างอะตอมและข้อสรุปองค์
ประกอบ ในรูปแบบที่เหมาะสมช่วยให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการนำข้อมูลจาก
การสังเกตแบบจำลองโครงสร้าง

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

5.ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

6.ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

7. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

8.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๘. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลอง
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ด้านความรู้
1. สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคโดยสสาร
ชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็งของเหลว แก๊ส
จะมีการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคการเคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกันซึ่ง
มีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร

2. อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกันมีแรงยึดเหนี่ยว

3. อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กันมีแรงยึดเหนี่ยว

4. อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากมีแรงยึดเหนี่ยว

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและรูปร่าง
ของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว     
และแก๊ส โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น ซักถาม      
ยกสถานการณ์ หรือสาธิต จากนั้นครูกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ
แบบจำลองที่ ใช้อธิบายรูปร่างและปริมาตร
ของสสารแต่ละสถานะโดยอาจใช้วิธีซักถาม
หรือใช้สื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสืบค้นข้อมูลและ
สังเกตแบบจำลองอนุภาคของสสารแต่ละ
สถานะ จากสื่อบนอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียน
รู้อื่นๆ ซึ่งแสดงการจัดเรียงอนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส

3.นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นภายใน
กลุ่มของตนเองวิเคราะห์ผลการจัดเรียง
อนุภาคของสสารที่มีต่อรูปร่างและปริมาตร
ของสสารแต่ละสถานะ สรุปแบบจำลองที่ ได้
จากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ

4.ครูรวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอทั้งชั้นเรียน
และใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
เปรียบเทียบและลงข้อสรุปว่าอนุภาคของ
สสารในสถานะของแข็งเรียงชิดกันมีแรงยึด

5.นักเรียนสร้างแบบจำลองของตนเองโดยอาจ 

6.ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกแบบจำลองเพื่อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสาร
ชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตแบบจำลองที่
อธิบายการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
แก๊สและบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการจำแนกประเภทโดยใช้การจัดเรียง
อนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารเป็นเกณฑ์ ในการ
จำแนกสถานะของสสาร

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำเสนอแบบจำลองของตนเองเพื่ออธิบาย
และเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

5.ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยสร้างและใช้

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอแบบ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิเคราะห์

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการสังเกตแบบจำลองที่อธิบาย
การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคของสสารในสถานะของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภทจาก
การใช้การจัดเรียงอนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารเป็น
เกณฑ์ ในการจำแนกสถานะของสสาร
ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

5.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง
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ด้านความรู้
1. ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร
เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็งอนุภาคของ
ของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง
ระดับหนึ่งซึ่งของแข็งจะใช้ความร้อนในการ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกความร้อนที่
ใช้ ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น

2. เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวอนุภาคของ

3. เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับ

4. เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึง

5. ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารและกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานะของสสารเนื่องจากความร้อน โดยอาจ
ใช้วิธีซักถามใช้สื่อต่างๆ เช่น แผนภาพ วีดีทัศน์ 
หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม  

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสสารเมื่อ
ให้ความร้อนจนของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว และแก๊ส เช่น การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและสถานะของน้ำแข็งเมื่อได้รับความ
ร้อนที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากัน จนเปลี่ยน
สถานะเป็นน้ำและไอน้ำ บันทึกผล และ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ ได้มาเขียน
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา

3.นักเรียนนำเสนอกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิกับเวลาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารครูรวบรวมข้อมูลทั้งชั้นและใช้คำถาม
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป
ว่าความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของ
สสารโดยเมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็งอุณหภูมิ
ของของแข็งจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งและคงที่
ขณะที่อุณหภูมิคงที่ของแข็งจะเปลี่ยนสถานะ

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

5.นักเรียนสืบค้นข้อมูลแบบจำลองแสดงการ

6.นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นภายใน

7. นักเรียนนำเสนอแบบจำลองโดยอาจใช้

8.ครูใช้คำถามหรือข้อมูลแสดงผลของการ

9.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว ที่

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของสสารที่เวลาต่างๆ และการเปลี่ยน
สถานะของสสาร และบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการวัด โดยการใช้เทอร์มอมิเตอร์วัด
อุณหภูมิของสสารที่เวลาต่างๆ

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาและนำ
เสนอแบบจำลองที่สืบค้นเพื่ออธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร

4.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
สสารที่เวลาต่างๆ และการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร มาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน

5.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

6.ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยสร้างและใช้

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอกราฟ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิเคราะห์

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
สสารที่เวลาต่างๆ และการเปลี่ยน
สถานะของสสารได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เทอร์
มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสสารที่เวลา
ต่างๆ อ่านค่าอุณหภูมิพร้อมระบุหน่วย
ของอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำผลการวัด
อุณหภูมิของสสารที่เวลาต่างๆ มา
เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิกับเวลาและนำเสนอแบบ

4.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

6.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๐. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง
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ด้านความรู้
1. อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทางซึ่งจะ
มีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของวัตถุ
นั้นโดยแรงที่อากาศกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่าความดันอากาศ

2. ความดันอากาศในบริเวณต่างๆ มีความสัมพันธ์
กับความสูงจากพื้นโลกที่เทียบกับระดับน้ำ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแรง
ที่อากาศกระทำต่อวัตถุ โดยอาจใช้วิธีซักถาม 
การสาธิต หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ
เคลื่อนไหว วีดิทัศน์เกี่ยวกับแรงที่อากาศ
กระทำต่อวัตถุเพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมเกี่ยว
กับแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตแรงที่อากาศ
กระทำต่อวัตถุ เช่น การเป่าลูกโป่ง บันทึกผล
และนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง เรียก
ว่า แรงดันอากาศ มีหน่วยเป็นนิวตัน

4.นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดันอากาศกับ
ขนาดพื้นที่ของวัตถุนั้นเพื่อนำไปสู่การสืบค้น
ข้อมูล บันทึกผลนักเรียนนำเสนอข้อมูลและ
ร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าขนาดของแรง
ดันอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่
ของวัตถุนั้น

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าแรงดันอากาศที่กระทำ
ตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า 
ความดันอากาศ

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศ (P) แรงดันอากาศ (F) และ

7. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ

8.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

9.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าความ

10.นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจำลองเพื่อ

11.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสถานการณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน
อากาศ กับความดันอากาศ

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศในบริเวณต่างๆ กับความสูง
จากพื้นโลกที่เทียบกับระดับน้ำทะเลยก
ตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตสังเกตแรงที่
อากาศกระทำต่อวัตถ

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงดันอากาศกับความดัน
อากาศและความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศในบริเวณต่าง ๆกับความสูงจากพื้นโลก
ที่เทียบกับระดับน้ำทะเล

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยนำข้อมูลจากการสืบค้นมาแปลความหมาย
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอากาศ
กับความดันอากาศและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศในบริเวณต่างๆ กับความสูง
จากพื้นโลกที่เทียบกับระดับน้ำทะเล และเพื่อ
สร้างแบบจำลอง

4.ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยเขียนสมการ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ปรากฏจริง
เกี่ยวกับแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายจากการนำผลการสืบค้น
มานำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ดันอากาศกับความดันอากาศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศ
ในบริเวณต่างๆ กับความสูงจากพื้น
โลกที่เทียบกับระดับน้ำทะเลได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

4.ประเมินทักษะสร้างแบบจำลองจาก

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์

5.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก
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ด้านความรู้
1. ความร้อนมีผลต่อสสารในชีวิตประจำวันโดย
เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำให้
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิหรือเปลี่ยนสถานะความ
ร้อนมีหน่วยเป็นแคลอรีหรือจูล

2. ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
ขึ้นกับมวล ความร้อนจำเพาะและอุณหภูมิที่

3. ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลของความร้อนที่มี
ต่อสสารโดยอาจใช้วิธีซักถามถึงประสบการณ์
เดิม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว 
วีดิทัศน์  

2.นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน
ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนร่วมกันอภิปรายเพื่อลง
ข้อสรุปว่าความร้อนมีผลต่อสสารในชีวิต
ประจำวันโดยเมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความ
ร้อนอาจทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิหรือเปลี่ยน
สถานะ

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะเพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและ
เปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อได้รับความร้อน

4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยให้ความร้อนแก่
สสารและการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป 
สังเกต บันทึกผลและเขียนกราฟแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาโดยใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกตจากนั้นวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ นำเสนอ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าความ
ร้อนทำให้สสารเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยน
อุณหภูมิโดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ 

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับ

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าความ

8.ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ตัวอย่างโดยใช้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายผลของความร้อนที่มีต่อการ
เปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร
ในชีวิตประจำวัน

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวล
ความร้อนจำเพาะและอุณหภูมิที่
เปลี่ยนไปของสสารกับปริมาณความ

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลและ

4. อธิบายวิธีการคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร

2.ทักษะการวัดโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของสสารและระบุหน่วยของการวัด

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิกับเวลา

4.ทักษะการใช้จำนวนโดยการนำข้อมูลจาก
สถานการณ์ตัวอย่างมาคำนวณปริมาณความ
ร้อนที่ ใช้ ในการเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยน
สถานะและปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตและลงข้อสรุปว่าเกี่ยวกับความร้อนที่

1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอข้อมูล

3.ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และการเปลี่ยนสถานะของสสารได้
ครบถ้วน ตามความเป็นจริงและโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป

2.ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เทอร์
มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสสาร พร้อม
ระบุหน่วยของการวัดได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายจากการเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้ผู้
อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ง่าย 
รวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง

4.ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการนำ

5.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๑๒. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ          และ 

 ๑๓. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ ในการวัดอุณหภูมิของสสาร
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ด้านความรู้
1. ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้
เนื่องจากเมื่อสสารได้รับความร้อนอนุภาคจะ
เคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัวแต่เมื่อ
สสารสูญเสียความร้อนอนุภาคจะเคลื่อนที่ช้า
ลง ทำให้เกิดการหดตัว

2. ความรู้เรื่องการขยายตัวและหดตัวของสสาร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากความร้อนโดยอาจใช้วิธีซักถาม
ถึงประสบการณ์เดิม การสาธิต หรือใช้สื่ออื่นๆ 
เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากความร้อน

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกตการ
ขยายตัวหรือหดตัวของสสารเมื่อได้รับหรือ 
สูญเสียความร้อน บันทึกผล นำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าความร้อนทำให้
สสารขยายตัวหรือหดตัวได้โดยเมื่อสสารได้
รับความร้อน สสารจะขยายตัวแต่เมื่อสสาร
สูญเสียความร้อน สสารจะหดตัว

4.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของอนุภาคในสสารเมื่อเกิดการขยายตัวและ
หดตัวเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนบันทึกผล
การสืบค้นข้อมูลและสร้างแบบจำลองการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารเมื่อสสารขยาย
หรือหดตัวเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การวาดภาพ การสร้างชิ้น
งาน 3 มิติ หรือการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
สร้างภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งนำเสนอแบบ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าเมื่อ

6.นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับการนำความรู้

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าความ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความ
ร้อนโดยใช้แบบจำลอง

2. ยกตัวอย่างและอธิบายการนำความรู้
เรื่องการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อนไปใช้ประโยชน์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. การสังเกตโดยการสังเกตการขยายตัวหรือหด
ตัวของสสารเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน

2.การลงความเห็นจากข้อมูลโดยการใช้
ประสบการณ์เดิมมาอธิบายข้อมูลจากการ
สังเกตเกี่ยวกับการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเมื่อได้รับและสูญเสียความร้อน

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตและลงข้อสรุปว่าเกี่ยวกับการขยายตัว
และหดตัวมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน

4.การสร้างแบบจำลองโดยการใช้มูลจากการ
สืบค้นมาสร้างแบบจำลองอธิบายการเคลื่อนที่
ของอนุภาคของสสารเมื่อสสารขยายตัวหรือ
หดเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอข้อมูลจาก

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการคิดหลาก

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน
ได้โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายผลจากการ
สังเกตเกี่ยวกับการขยายตัวหรือหดตัว
ของสสารเมื่อได้รับหรือสูญเสียความ
ร้อนได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการทำความเข้าใจ
ข้อมูลที่บันทึกได้จากการสังเกตและลง
ข้อสรุปว่าเกี่ยวกับการขยายตัวและหด
ตัวมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๔. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน
 ๑๕.  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะวิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
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ด้านความรู้
1. ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนกระทั่ง
อุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน

2. สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน เรียกว่า 
สมดุลความร้อน

3. เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนระหว่าง
สสารโดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือสาธิตเพื่อนำไป
สู่การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายโอนความ
ร้อน

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยผสมสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันแล้วการวัดอุณหภูมิของสสาร
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดสมดุลความ
ร้อน บันทึกผลและสรุป พร้อมทั้งนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปได้ว่าความร้อนถ่ายโอน
จากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังสสารที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่าจนกระทั่งอุณหภูมิของสสารทั้ง
สองเท่ากัน

4.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเมื่อมีการถ่ายโอนความ
ร้อนจนกระทั่งอุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน 
เรียกสภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากันว่า 
สมดุลความร้อน

5.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ที่มี
การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยเขียนแผนภาพแสดงการ
ถ่ายโอนความร้อนของแต่ละสสาร

6.นักเรียนคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้

7. นักเรียนนำเสนอและร่วมกันอภิปรายการเขียน

8.นักเรียนร่วมกันเขียนแผนภาพและคำนวณ

9.นักเรียนสืบค้นข้อมูล นำเสนอและอภิปราย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการถ่ายโอนความร้อนระหว่าง
สสารที่มีอุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุล
ความร้อน

2. อธิบายวิธีการคำนวณปริมาณความ
ร้อนระหว่างสสารเมื่อมีการถ่ายโอน
ความร้อนจนเกิดสมดุลความร้อน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของสสารและระบุหน่วยของการวัด

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนความ
ร้อนระหว่างสสารที่ทำให้เกิดสมดุลความร้อน
มานำเสนอในรูปแบบของตารางบันทึกผล 
กราฟ หรือแผนภาพ

3. ทักษะการใช้จำนวน โดยการนำข้อมูลจาก
สถานการณ์ตัวอย่างมาคำนวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุล
ความร้อนและปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จาก
การวัดและการคำนวณเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสารที่ทำให้

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอข้อมูลจาก

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เทอร์
มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ พร้อมระบุหน่วย
ของการวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สม

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการทำตาราง
กราฟหรือแผนภาพอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความ
หมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการใช้จำนวน จาก
การนำข้อมูลจากสถานการณ์ตัวอย่าง
มาคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน
และปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจากนำ

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๑๖. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ
Q สูญเสีย = Q ได้รับ
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ด้านความรู้
1. การถ่ายโอนความร้อนมี 3 วิธี คือ การนำ
ความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสี
ความร้อน

2. การนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่
อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่แต่สั่น
อยู่กับที่ การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอน

3. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามโดยอาจใช้วิธีซักถามเกี่ยวกับลักษณะ
ของการถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมการถ่ายโอนความ
ร้อนโดยวิธีต่างๆ

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการถ่ายโอน
ความร้อนของสสารจากการนำความร้อน 
การพาความร้อน  บันทึกผลและสรุปพร้อมทั้ง
นำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปได้ว่าความร้อนถ่ายโอน
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำ โดย

 - การนำความร้อนสสารที่เป็นตัวกลางจะ
ไม่เคลื่อนที่และส่งผ่านพลังงานความร้อนอย่าง
ต่อเนื่อง
 - การพาความร้อนสสารที่เป็นตัวกลางจะ
เคลื่อนที่และพาความร้อนไปด้วย
4. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่าย
โอนความร้อนโดยการนำความร้อนและพา
ความร้อนเพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลและ
สร้างแบบจำลองในระดับอนุภาคเพื่ออธิบาย
การถ่ายโอนความร้อนในแต่ละวิธีรวบรวม
ข้อมูลและบันทึกผล

5. นักเรียนนำเสนอและประเมินความถูกต้องของ

6. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างแบบ

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและยกตัวอย่าง

9. นักเรียนอภิปรายถึงปัญหาเกี่ยวกับการถ่าย

10.นักเรียนนำเสนอภาพร่างและวิธีการแก้ปัญหา

11.นักเรียนสร้างอุปกรณ์ตามภาพร่างที่ ได้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดย
การนำความร้อน การพาความร้อน
การแผ่รังสีความร้อนโดยใช้แบบ
จำลองอนุภาค

2. เปรียบเทียบการถ่ายโอนความร้อน
แต่ละวิธี

3. ยกตัวอย่างและอธิบายการนำความรู้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสสารเมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีนำ
ความร้อนและพาความร้อน

2. ทักษะการวัดโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของสสารและระบุหน่วยของการวัด

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตมาอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อนโดยวิธีนำความร้อนและพาความร้อน

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จาก
การสังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อนโดยการนำความร้อนการพาความ
ร้อน การแผ่รังสีความร้อน

5. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยการใช้ข้อมูล
จากการสังเกตและการสืบค้นเพื่อสร้างแบบ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยนำเสนอข้อมูลจาก

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการสร้าง

5. ทักษะการแก้ปัญหาโดยการออกแบบและ

6. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนความ
ร้อนโดยวิธีนำความร้อนและพาความ
ร้อน ได้ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เทอร์
มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสสารพร้อม
ระบุหน่วยของการวัดได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตมา
อธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
โดยวิธีนำความร้อนและพาความร้อน
ได้อย่างสมเหตุสมผล

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการทำความเข้าใจ

5.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

5. ประเมินทักษะการแก้ปัญหาจากการ

6. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๗. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
 ๑๘. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมี

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
 ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ และเปรียบ
เทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น
 ๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขต
ร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย
 ๔. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๕. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนำเสนอแนวทาง
การปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ
 ๖. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนำ
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
1. โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ ใช้
สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศในแบ่ง
บรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้
หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดย
ทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงแบ่ง

2. บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
และตั้งคำถามเกี่ยวกับบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถามหรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ หรือภาพ
เคลื่อนไหว

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลองค์ประกอบและสมบัติ
ของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ และ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้นที่ปกคลุมผิว
โลกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 

3.หนังสือนักเรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากการ
สืบค้นมาจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และ
ตีความหมายและลงข้อสรุปจากข้อมูล จากนั้น
นำไปสร้างแบบจำลองที่อธิบายเกี่ยวกับการ
แบ่งชั้นบรรยากาศ ตามเกณฑ์ของนักเรียน

4.นักเรียนนำเสนอข้อมูลและร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบการแบ่งชั้นบรรยากาศกับเกณฑ์
ของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายประโยชน์ของ
ชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น พร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบ

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่าบรรยากาศ คือ อากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ แบ่ง
เป็นชั้น โดยใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
ความสูงเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร์      
ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์           

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ
2. เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศ
แต่ละชั้น

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาจัดกระทำ
ในรูปแบบต่างๆ และนำเสนอ

2. ทักษะการตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อ
สรุป โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการแบ่งชั้นบรรยากาศและ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาออกแบบและเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การแบ่งชั้นบรรยากาศ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการสืบค้นข้อมูลการแบ่งชั้น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการทำแผนภาพ
และการนำเสนอซึ่งต้องมีรายละเอียด
การแบ่งชั้นและประโยชน์ของชั้น
บรรยากาศได้อย่างถูกต้องและ   
เหมาะสม และช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมายจาก
ข้อมูล และลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุป เกี่ยวกับ
การแบ่งชั้นและประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น
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ด้านความรู้
1. ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่ง
ของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ อัตราเร็วและ
ทิศทางลม ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟ้าคือ 
ฝนองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงได้

2. อุณหภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศและปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในรอบ
วัน
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ โดยอาจใช้
สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ เช่น
รูปภาพ วีดิทัศน์ หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไป
สู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของลม
ฟ้าอากาศและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หนังสือ

2.นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น ร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าลมฟ้าอากาศเป็น
สภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับองค์
ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ 
ความกดอากาศ อัตราเร็วและทิศทางลม 
ความชื้นสัมพัทธ์ เมฆ และหยาดน้ำฟ้า องค์
ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับ
ปัจจัยต่างๆ

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในรอบวันเพื่อนำ
ไปสู่การสำรวจโดยการสังเกตและตรวจวัด
อุณหภูมิอากาศเพื่อให้เห็นแนวโน้มการ

4.นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และ

5.ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย

6.นักเรียนอภิปรายและรวบรวมตัวอย่างผลของ

7. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เพื่อให้นักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ 
อัตราเร็วและทิศทางลม ความชื้น เมฆ
และหยาดน้ำฟ้า

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อากาศภายในเวลารอบวัน

3. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัดโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
อากาศในเวลาต่างๆ ภายในรอบวัน

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและตรวจ
วัดมาจัดกระทำและนำเสนอเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศกับเวลาภายใน
รอบวัน

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายจากข้อมูลที่นำเสนอแล้ว
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายใน
รอบวัน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

3. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

4. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เทอร์
มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศในเวลา
ต่างๆ ภายในเวลาหนึ่งวัน พร้อมระบุ
หน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยำ

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตและตรวจวัดมาจัด
กระทำและนำเสนอเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศกับ
เวลาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

3. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

4. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
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ด้านความรู้
1. ความกดอากาศ หรือความดันอากาศเป็นแรงที่
อากาศกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

2. ในระบบปิดเมื่อโมเลกุลของอากาศได้รับ
พลังงานความร้อน จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
สูงทุกทิศทางและชนผนังระบบมากขึ้นจึงทำให้
ความกดอากาศภายในระบบสูงกว่าภายนอก 
แต่ในระบบเปิด เช่น พื้นผิวโลกที่เปิดโล่ง ณ 
ระดับความสูงเดียวกัน บริเวณที่มีอุณหภูมิ
อากาศสูงโมเลกุลของอากาศจะเคลื่อนที่ออก
จากกันทุกทิศทางด้วยความเร็วสูงจึงมีโอกาส
ชนพื้นผิวโลกน้อยลงทำให้ความกดอากาศต่อ

3. ในระดับความสูงต่างกัน ความกดอากาศจะลด

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความกด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ความกดอากาศและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความกดอากาศ
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและคำถาม
เกี่ยวกับความดันอากาศหรือความกดอากาศ
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถามหรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ หรือภาพ
เคลื่อนไหวจากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายจาก
ความรู้ที่เรียนมาแล้วเกี่ยวกับความหมายของ
ความดันอากาศ หรือความกดอากาศว่าเป็น
แรงที่อากาศกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายก่อนทำ
กิจกรรมการทดลองและตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน
อากาศ และลงมือปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงความ
ดันอากาศเมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระบบ
ปิด เช่น ความดันอากาศภายในลูกโป่ง ที่แช่
ในน้ำร้อนและเย็นและบันทึกผล

3. นักเรียนตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
ความดันอากาศในระบบปิดและร่วมกัน
อภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า ในระบบปิดเมื่อ
โมเลกุลของอากาศได้รับพลังงานความร้อนจะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทุกทิศทาง และชน
ผนังระบบมากขึ้นจึงทำให้ความดันอากาศ
ภายในระบบสูงกว่าภายนอกจึงทำให้เห็น
ลูกโป่งขยายขนาดขึ้น

4. ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามและอภิปราย

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยเชื่อมโยงความรู้

6. ครูให้ความรู้กับนักเรียนว่าในทางอุตุนิยมวิทยา

7. นักเรียนนำข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับความ

8. นักเรียนยกตัวอย่างผลของความกดอากาศต่อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความดันอากาศหรือความกด
อากาศ

2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความกดอากาศ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงความกดอากาศเมื่อเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในระบบปิด

2. ทักษะการตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อ
สรุปโดยการแปลความหมายและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
ความกดอากาศในระบบปิดและการที่ความกด
อากาศมีค่าลดลงตามระดับความสูงจากผิวโลก
ที่เพิ่มขึ้น

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยลงความ
เห็นเกี่ยวกับความกดอากาศในระบบเปิดเมื่อ
อากาศมีอุณหภูมิสูงและต่ำและการยกตัวอย่าง
ผลของความกดอากาศต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศเมื่อเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในระบบปิดได้ ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงและไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการตีความหมายจาก
ข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
ความกดอากาศในระบบปิดและการที่
ความกดอากาศมีค่าลดลงตามระดับ
ความสูงจากผิวโลกที่เพิ่มขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจากการ

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารโดย

3. ทักษะด้านความร่วมมือและทำงานเป็น
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ด้านความรู้
1. ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศเมื่อความ
กดอากาศที่ต่างกันโดยอากาศจะมีทิศทางการ
เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่า
ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าใน
บริเวณที่มีความกดอากาศแตกต่างกันน้อยลมที่
เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ช้าแต่ถ้ามีความแตกต่างมาก
ลมจะเคลื่อนที่เร็วกลายเป็นพายุได้

2. ระยะทางระหว่างพื้นที่ที่มีความกดอากาศแตก
ต่างกันมีผลต่อความเร็วลมโดยหากระยะทาง
ระหว่างสองพื้นที่มีค่าน้อยลมจะเคลื่อนที่เร็วแต่
ถ้าระยะทางมีค่ามาก ลมจะเคลื่อนที่ช้า

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเกิดลม
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
เกิดลม อัตราเร็วและทิศทางลม โดยอาจใช้
สถานการณ์ หรือคำถามหรือสื่อต่างๆ เช่น 
รูปภาพ วีดิทัศน์

2. ครูสาธิตการเกิดลมจากแบบจำลองการเกิดลม
นักเรียนร่วมกันสังเกต การเกิดลมจากแบบ
จำลอง บันทึกผล รวบรวมข้อมูล และตีความ
หมายจากข้อมูลเพื่ออธิบายการเกิดลมเนื่องมา
จากความแตกต่างของความกดอากาศโดย

   อาจใช้ตัวอย่างแบบจำลองการเกิดลม ดังรูป     
   โดยเติมน้ำที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันลงในขัน
   พลาสติกและวางขวดพลาสติก 2 ใบที่เชื่อม
   ต่อกันด้วยท่อใสลงในขัน (ทำให้ความกด
   อากาศในขวดแตกต่างกัน) โดยท่อใสได้เจาะรู
   ตรงกลางเพื่อปล่อยควันธูป (แสดงแทน
   อากาศ) สังเกตการเคลื่อนที่ของควันธูปในท่อ
   ใส
3. นักเรียนร่วมกันนำเสนอข้อมูล อภิปราย เพื่อ
ลงข้อสรุปว่าลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
อากาศเมื่อความกดอากาศต่างกันโดยอากาศ

4. นักเรียนทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล

5. นักเรียนร่วมกันนำเสนอข้อมูล และอภิปราย 

6. ครูใช้คำถาม รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้

7. นักเรียนยกตัวอย่างผลของอัตราเร็วและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดลมและปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราเร็วลมและทิศทางลม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการเกิดลม
จากแบบจำลอง

2. ทักษะการทดลอง โดยการทดลองเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วลม

3. ทักษะการตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อ
สรุปโดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเกิดลมปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางและ
อัตราเร็วลม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
ในการทำการทดลอง นำเสนอข้อมูลอภิปราย
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดลมปัจจัยที่มีผล
ต่อทิศทางและอัตราเร็วลม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดลมจาก
แบบจำลองการเกิดลม ได้อย่างครบ
ถ้วนตามความเป็นจริงและไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการทดลองจากการ
ออกแบบการทดลองการปฏิบัติการ
ทดลองและการบันทึกผลการทดลอง
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วลม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.ประเมินทักษะการตีความหมายจาก
ข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปในเรื่องการ
เกิดลมและปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางและ
ความเร็วลม ได้อย่างถูกต้อง

1. ประเมินทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจากการ
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ด้านความรู้
1. ความชื้นเป็นปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ ในอากาศซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น อุณหภูมิอากาศ สถานที่ โดย
ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเรียกว่า 
ความชื้นสัมบูรณ์

2. ปริมาณไอน้ำอิ่มตัวเป็นปริมาณไอน้ำสูงสุดที่
อากาศสามารถรับได้ ณ อุณหภูมิและความดัน
หนึ่งๆ

3. ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเป็นค่าที่แสดงว่า
ปริมาณอากาศมีปริมาณไอน้ำในอากาศเป็น
ร้อยละเท่าใดเทียบกับความสามารถในการรับ

4. ปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์คือปริมาณไอ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นสัมพัทธ์
1. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยว
กับความชื้นอากาศและสังเกตตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงกับ
ความชื้นอากาศ เช่น การเกิดหมอกน้ำค้างบน
ยอดหญ้า หยดน้ำบนรถยนต์ ในช่วงเช้าตรู่ 
และเวลาอื่นๆ

2. นักเรียนตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อากาศในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้ไซครอมิเตอร์
เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์อากาศในแต่ละ
พื้นที่ บันทึกผลและนำเสนอข้อมูล

3. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย
ปัจจัยที่มีผลทำให้ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อลงข้อสรุปว่า
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศและสถาน
ที่ปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์คือปริมาณ
ไอน้ำจริงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่และอุณหภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้ปริมาณไอ
น้ำอิ่มตัวในอากาศมีการเปลี่ยนแปลง

4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศอิ่มตัวซึ่ง
อากาศมีความชื้นสูงสุดมีไอน้ำอยู่เต็มที่ ใน
สภาวะนี้เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงไอน้ำใน
อากาศจะควบแน่นเกิดเป็นหมอก เมฆหรือ
น้ำค้าง

5. นักเรียนยกตัวอย่างผลของความชื้นสัมพัทธ์
อากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นสัมพัทธ์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัดโดยการใช้ไซครอมิเตอร์วัด
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศในสถานที่ต่างๆ พร้อม
ระบุปริมาณและหน่วยของการวัด

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายจากข้อมูลที่นำเสนอแล้ว
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปว่า
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ
อากาศ สภาพแวดล้อมของพื้นที่

3. ทักษะการลงความเห็นจากการลงความเห็น
เกี่ยวกับผลของความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

2. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้ไซครอ
มิเตอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศใน
สถานที่ต่างๆ พร้อมระบุปริมาณและ
หน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจากการ
ลงความเห็นเกี่ยวกับผลของ
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่อการดำรง
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้
อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

2. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
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ด้านความรู้
1. เมฆมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ เมฆก้อน เมฆแผ่นและเมฆเป็นริ้ว

2. เมฆแบ่งตามระดับความสูงของฐานเมฆได้เป็น 
3 ระดับ ได้แก่ เมฆชั้นสูง เมฆชั้นกลาง และ
เมฆชั้นต่ำ โดยเมฆชั้นสูงเป็นเมฆที่อยู่ตั้งแต่ 
6,000 เมตร ขึ้นไป เมฆชั้นกลางเป็น เมฆที่อยู่
ระหว่าง 2,000 – 6,000 เมตร และเมฆชั้นต่ำ
เป็นเมฆที่อยู่ต่ำกว่าระดับความสูง 2,000 
เมตร

3. การเรียกชื่อเมฆใช้รูปร่างลักษณะและความสูง
ของฐานเมฆประกอบกัน

4. ชนิดและปริมาณเมฆปกคลุมสามารถใช้

5. ชนิดเมฆและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้ามีการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ประเภทของเมฆและปัจจัยทีมีผลต่อเมฆและ
ปริมาณเมฆปกคลุม
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับเมฆโดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม 
หรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไป
สู่การสังเกตและสำรวจเมฆ และปริมาณเมฆ
ปกคลุม

2. นักเรียนร่วมกันสำรวจเมฆบนท้องฟ้าและ
ปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้าด้วยตาเปล่าใน
พื้นที่และเวลาเดียวกัน

3. นักเรียนนำเสนอลักษณะรูปร่างเมฆและ
ปริมาณเมฆปกคลุมที่สังเกตได้ร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบร่วมกับนักเรียนกลุ่มอื่น

4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
ประเภทหรือชนิดของเมฆ และการตรวจวัด
ปริมาณเมฆปกคลุมตามวิธีการมาตรฐานของ
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อ
ถือ

5. นักเรียนสำรวจเมฆอีกครั้งโดยอ้างอิงกับแหล่ง
ข้อมูลที่สืบค้นได้จากนั้นบันทึกผลการสังเกต
ชนิดเมฆและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า ใน
เวลาต่างๆ ภายในหนึ่งวันและนำเสนอ

6. นักเรียนร่วมกันสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อชนิดและปริมาณเมฆปกคลุม
เพื่อลงข้อสรุปว่ารูปร่างลักษณะและปริมาณ
เมฆปกคลุมในรอบวันมีการเปลี่ยนแปลงไป 
โดยปัจจัยที่ทำให้เมฆมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
ปริมาณไอน้ำในอากาศ อุณหภูมิอากาศ ลม 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายประเภทของเมฆตามรูปร่าง
ลักษณะและความสูงของฐานเมฆ

2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อเมฆและ
ปริมาณเมฆปกคลุม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยการสังเกตเมฆบนท้องฟ้า
2. ทักษะการจำแนกประเภทจากการจำแนก
ประเภทเมฆที่ ได้จากการสำรวจ

3. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ กับ
สเปซและสเปซกับเวลาโดยการสังเกตและ
บันทึกปริมาณเมฆปกคลุม

4. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตเมฆมาจัด
กระทำและนำเสนอ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการสื่อสารจากการนำเสนอข้อมูลที่
ได้จากการสำรวจเมฆปริมาณเมฆปกคลุม
ท้องฟ้าและปัจจัยที่มีผลต่อเมฆ

2. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเมฆได้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภทเมฆ
ที่ ได้จากการสำรวจได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์  
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลาจากการสังเกตและบันทึกปริมาณ
เมฆปกคลุมได้อย่างถูกต้อง

4.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตเมฆมานำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง

1. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

2. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
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ด้านความรู้
1. ฝนเกิดจากละอองน้ำในเมฆที่ชนกันและรวมตัว
กันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนไม่สามารถลอยอยู่ได้
และตกลงมาเป็นฝน

2. ปริมาณฝนคือปริมาณที่ฝนตกในระยะเวลาและ
พื้นที่หนึ่ง โดยมีหน่วยวัดที่นิยมใช้ เช่น 
มิลลิเมตร หรือนิ้ว

3. ปริมาณฝนขึ้นกับสภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิภาค และฤดู

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเกิดฝนและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝน
1. ครูให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์แบบจำลองการ
เกิดฝนหรือการทำฝนหลวงจากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบกับการเกิดฝนใน
ธรรมชาติ

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศ ในรอบปีและรายเดือน 
และปัจจัยที่ส่งผลปริมาณฝนจัดกระทำข้อมูล
และนำเสนอ

3. นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปว่า 
ปริมาณฝนขึ้นกับสภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิภาค และฤดู

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการเกิดฝน
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการลง
ความเห็นเกี่ยวกับการเกิดฝน

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายของ
ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศ ในรอบปี และรายเดือนและปัจจัยที่
ส่งผลปริมาณฝน

3. ทักษะตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดย
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 
ในรอบปี และรายเดือนและปัจจัยที่ส่งผล
ปริมาณฝน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจากการสืบค้นข้อมูลปริมาณฝน

2. ทักษะด้านการสื่อสารจากการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการลงความเห็นเกี่ยวกับการ
เกิดฝนและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝน
ได้อย่างสมเหตุสมผล

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายของข้อมูลจากการจัด
กระทำและนำเสนอปริมาณฝนเฉลี่ยใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศในรอบปี 
และรายเดือนและปัจจัยที่ส่งผล
ปริมาณฝนได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะทักษะการการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากการ

1. ประเมินทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
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ด้านความรู้
1. พายุฝนฟ้าคะนองเกิดจากอากาศที่มีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงลอยตัวสูงขึ้นสู่ระดับความสูง
บนท้องฟ้าที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าทำให้ไอน้ำใน
อากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำอย่างต่อ
เนื่องและละอองน้ำก่อตัวในแนวตั้งเกิดเป็นเมฆ
คิวมูโลนิมบัสซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง 

2. พายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ 

3. พายุหมุนเขตร้อนมีระยะเวลาตั้งแต่ก่อตัวจน

4. มนุษย์สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยอาจใช้
สถานการณ์หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ เช่น 
รูปภาพ วีดิทัศน์ เกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนอง
พายุและหมุนเขตร้อนที่เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เช่น พายุหมุนเขตร้อนแฮร์เรียต 
พายุไต้ฝุ่นเกย์และพายุฝนฟ้าคะนอง

2. นักเรียนวิเคราะห์ผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อมจากกรณีตัวอย่างพายุฝนฟ้าคะนอง
และพายุหมุนเขตร้อนที่เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เช่น พายุโซนร้อนแฮร์เรียตที่ส่ง
ผลกระทบบริเวณแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่ส่งผลกระ
ทบบริเวณ อ.ปะทิว และ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
และพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

3. นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อนและผลกระ
ทบของพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขต
ร้อนรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และปลอดภัย

4. นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์จัดกระทำใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำเสนอการเปรียบ
เทียบกระบวนการเกิดและผลกระทบของพายุ
ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อนรวมทั้ง

5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อนและ
ผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมและปลอดภัย

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำ
เสนอการเปรียบเทียบกระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุ
หมุนเขตร้อนรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมและปลอดภัย

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
จากข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ ได้จากการนำเสนอมา
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับ กระบวนการเกิดและ   
ผลกระทบของพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุน
เขตร้อนรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองพายุและหมุน
เขตร้อน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอ

2. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการจัดกระทำใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำเสนอการ
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดและผลก
ระทบของพายุฝนฟ้าคะนองและพายุ
หมุนเขตร้อน รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัยได้
ถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปจากข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ ได้จาก
การนำเสนอมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดและผลกระทบของ
พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขต

1. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

2. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมและปลอดภัย
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ด้านความรู้
1. การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์สภาพ
ลมฟ้าอากาศล่วงหน้าด้วยกระบวนการที่เป็น
ระบบประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

 1) การตรวจอากาศเพื่อรวบรวมข้อมูลองค์
ประกอบลมฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณฝน อัตราเร็ว
และทิศทางลมอุณหภูมิอากาศสูงสุด อุณหภูมิ

2. การพยากรณ์อากาศอย่างง่ายทำได้โดยการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นความสนใจ เกี่ยวกับการพยากรณ์
อากาศโดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม 
หรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การพยากรณ์อากาศ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรม

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการพยากรณ์อากาศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต (www.tmd.go.th) หรือใบ
ความรู้ที่ครูเตรียมไว้ และนำเสนอ 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการพยากรณ์อากาศว่าประกอบด้วยขั้นตอน 
3 ขั้น ได้แก่

 1) การรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ 
 2) การสื่อสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 3)การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศและสร้างคำพยากรณ์รวมทั้ง การเผย
แพร่คำพยากรณ์อากาศ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพยากรณ์อากาศด้วย
ตนเองตามวิธีการพยากรณ์อากาศ ดังนี้

 - รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
ย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยา โดยข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศที่ควรรวบรวมได้ เช่น อุณหภูมิอากาศ 

5. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำ

6. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วย

7. ครูนำคำพยากรณ์อากาศมาให้นักเรียนฝึก

8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับบทบาทสมมติเป็น

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปราย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการพยากรณ์อากาศ
2. พยากรณ์อากาศอย่างง่ายโดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศมา
จัดทำให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่งหรือกราฟ
เส้น และนำเสนอ

2. ทักษะการพยากรณ์ โดยการคาดคะเนเกี่ยวกับ
สภาพลมฟ้าอากาศจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยการสืบค้นข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศจากอินเทอร์เน็ต

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิเคราะห์
คำพยากรณ์อากาศเพื่อนำมาใช้ ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการปฏิบัติตน

3. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอคำ

4. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการเขียนกราฟ
หรือแผ่นภูมิแท่ง ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความ
หมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการพยากรณ์จากการ
คาดคะเนเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบลมฟ้าอากาศได้อย่างสมเหตุ
สมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจากการ

2. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

3. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

4. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๔. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๕. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ
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ด้านความรู้
1. ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อ
เนื่อง โดยปัจจัยทางธรรมชาติแต่ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลทำให้
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นโดยแก๊สเรือน
กระจกที่ถูกปลดปล่อยออกมามากที่สุดคือแก๊ส

2. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลระ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเช่น

 - กราฟอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของโลกรายปี
ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา
 - กราฟอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยรายปีในรอบ 
100 ปีที่ผ่านมา
 - กราฟปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยรายปี ใน
รอบ 100 ปีที่ผ่านมา
 นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบ วิเคราะห์
อภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์กราฟเพื่อลงข้อสรุปว่าภูมิ
อากาศโลกไม่ได้อยู่ในภาวะคงที่แต่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 30 - 40 ปีที่
ผ่านมา
2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกเพื่อลงข้อสรุปว่า มีข้อมูลที่น่า
เชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆสนับสนุนว่าสาเหตุ
หลักของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมา
จากการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกอันเนื่อง
มาจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยแก๊สเรือน
กระจกที่สำคัญคือ แก๊lคาร์บอนไดออกไซด์

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียน

4. นักเรียนสืบค้น และรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก

5. ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย

6. นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นจัด

7. นักเรียนนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก

2. อธิบายและยกตัวอย่างผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฏจักรคาร์บอนและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ต่อสิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกวัฏจักรคาร์บอนและ

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการจัดกระทำ
และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักร
คาร์บอนและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศโลกได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
ถูกต้อง

2.ประเมินการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศโลกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อสิ่งชีวิต

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๖. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดทำโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวม

ทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์์

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบ
หายใจ
 ๒. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้ง
อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ
 ๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการ
กำจัดของเสียทางไต
 ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสีย
ทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำ
หน้าที่ ได้อย่างปกติ
 ๖. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
 ๗. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลอง
 ๘. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการ
เต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรม
 ๙. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ
 ๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วน
กลาง ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกาย
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ตัวชี้วัด
 ๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาท โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและ
อันตรายต่อสมองและไขสันหลัง
 ๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของ
เพศชายและเพศหญิง โดยใช้แบบจำลอง
 ๑๓. อธิบายผลของฮอร์ โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
 ๑๔.  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
 ๑๕. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก
 ๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด
 ๑๗.  ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย
การประพฤติตนให้เหมาะสม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้



ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
 ๒. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ

ด้านความรู้
1. ระบบหายใจประกอบด้วยจมูก ท่อลม 
หลอดลมปอด กะบังลม และกระดูกซี่ โครง
อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ ทำหน้าที่สัมพันธ์กันใน
การหายใจเข้าและหายใจออก รวมทั้งการแลก

2. การหายใจเข้าและหายใจออกเกิดจากการ

3. การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอน 

4. ความจุอากาศของปอดมนุษย์ ในแต่ละเพศและ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับระบบหายใจโดยอาจใช้วิธีการซักถาม การ
สังเกตรูป แบบจำลอง 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 
หรือวีดิทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำ
ไปสู่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น เอกสาร รูป ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย
นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ

2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าระบบ
หายใจประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ จมูก 
ท่อลม หลอดลม ปอด กะบังลม และกระดูก
ซี่ โครงทำงานร่วมกันในการนำอากาศเข้าและ
ออกจากปอด โดยกะบังลมซึ่งเป็นแผ่นกล้าม
เนื้ออยู่ใต้ปอดจะทำงานร่วมกันกับกระดูก
ซี่ โครงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
และความดันภายในช่องอกอากาศจาก
ภายนอกเคลื่อนผ่านเข้าทางจมูก ท่อลม 
หลอดลม ไปยังปอดทั้งสองข้าง และออกจาก
ปอด ผ่านทางหลอดลม ท่อลม ออกทางจมูกสู่
ภายนอก

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเกี่ยวกับกลไกการ
หายใจเข้าและหายใจออก เช่น สังเกตตนเอง
ขณะหายใจเข้าและหายใจออก โดยสังเกตการ
เคลื่อนที่ของกระดูกซี่ โครง ผนังทรวงอกและ

4.นักเรียนใช้แบบจำลองปอด เพื่อสังเกตการ

5.นักเรียนบันทึกข้อมูล และนำเสนอผลการใช้

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการหายใจ

7. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด

8.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว

9.นักเรียนรวบรวมข้อมูล บันทึกและวิเคราะห์

10.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการ

11.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ

12.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถาม

13.นักเรียนสำรวจความจุอากาศของปอด

14.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

15.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อความ

16.นักเรียนสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยว

17.นักเรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เพื่อลงข้อ

18.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ

2.อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก
โดยการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

3. เขียนแผนภาพแสดงกระบวนการแลก

4.นำเสนอแนวทางในการดูแลรักษา

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยการสังเกตการทำงานของ
แบบจำลองปอด

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตแบบจำลองปอดมา
อธิบายกลไกการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและ
อากาศออกจากปอดและการนำข้อมูลที่ ได้จาก
การสำรวจมาอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความจุ
อากาศของปอด

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาเขียน
แผนภาพแสดงกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ภายในถุงลมและการนำข้อมูลที่ ได้จากสำรวจ
ความจุอากาศของปอดมาออกแบบและนำ
เสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ ตาราง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบผล

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ
แบบจำลองปอดได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำผลการสังเกตแบบ
จำลองมาอธิบายกลไกการเคลื่อนที่ของ
อากาศเข้าและอากาศออกและการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศ
ของปอด

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการเขียน
แผนภาพแสดงกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊สภายในถุงลมปอดและในเนื้อเยื่อ
ของอวัยวะต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและนำข้อมูลความจุอากาศ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

5. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



ตัวชี้วัด
 ๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต
 ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ ได้อย่าง
ปกติ 
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ด้านความรู้
1. ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไตท่อไต 
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะโดยไตทำ
หน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย 
กรดยูริกและสารที่เกินความต้องการของ
ร่างกาย เช่น น้ำ โดยขับออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ

2. ระบบขับถ่ายเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับอวัยวะและการทำงานของระบบขับถ่าย 
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสนทนาซักถาม 
การสังเกตรูป แบบจำลอง 3 มิติหรือภาพ
เคลื่อนไหวทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไป
สู่การสืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับ
อวัยวะ รูปร่าง ลักษณะหน้าที่และการทำงาน
ของอวัยวะในระบบขับถ่าย รวบรวมข้อมูล
บันทึก และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การวาดภาพ การใช้แบบจำลอง 3 มิติ จัดทำ
สื่อมัลติมีเดีย

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าระบบ
ขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไต 
กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะแต่ละ
อวัยวะทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อกำจัดของเสียออก
จากร่างกายโดยมีไตเป็นอวัยวะหลักในการ
กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก 
และสารที่เกินความต้องการของร่างกาย เช่น
น้ำ จะถูกขับออกมาในรูปของปัสสาวะ

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ
ดูแลรักษาระบบขับถ่าย โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น 
สถานการณ์ ข้อมูล สถิติ หรือวิกฤตการณ์

5.ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า การ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุอวัยวะในระบบขับถ่าย รวมทั้ง
บรรยายรูปร่าง ลักษณะหน้าที่และ
การทำงานร่วมกันของอวัยวะในระบบ
ขับถ่าย

2.บอกแนวทางในการดูแลรักษาระบบขับ
ถ่ายให้ทำงานเป็นปกติ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาอธิบายการ
ทำงานของอวัยวะในระบบขับถ่าย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลนำเสนอผล 
เกี่ยวกับอวัยวะหน้าที่การทำงานและการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอผลงาน
ที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะ 
หน้าที่การทำงานและการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบขับถ่าย

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
รวบรวมมาอธิบายการทำงานของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการมีส่วนร่วม
กับผู้อื่นในการสืบค้นข้อมูล นำเสนอผล 
เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะหน้าที่การ
ทำงานของอวัยวะและการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบขับถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจน
สำเร็จลุล่วง

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
1. ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด หัวใจแบ่งเป็น 4 ห้อง 
ได้แก่ หัวใจห้องบน 2 ห้องและห้องล่าง 2 
ห้องโดยมีลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนและห้อง
ล่างหน้าที่ของหัวใจคือรับและส่งเลือดไปตาม
หลอดเลือด เพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของ

2.การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดโดยการสนทนา
ซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป แบบจำลอง 
3 มิติหรือภาพเคลื่อนไหวทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยว
กับโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหลอดเลือด 
และส่วนประกอบและหน้าที่ของเลือด

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลและร่วม
กันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด โดยหัวใจแบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ 
หัวใจห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง
โดยมีลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่าง
หน้าที่ของหัวใจคือรับและส่งเลือดไปตาม
หลอดเลือดเพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือด
อาร์เตอรี หลอดเลือดเวน และหลอดเลือด
ฝอย ซึ่งมีโครงสร้างแตกต่างกันตามหน้าที่ ใน
การลำเลียงเลือด เลือดไหลเวียนอยู่ภายใน
หลอดเลือดและหัวใจ เลือด ประกอบด้วย
เซลล์เม็ดเลือด เกล็ดเลือด และพลาสมาเลือด
ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สและสารต่างๆ

3.ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของระบบ

4.นักเรียนสืบค้นข้อมูลและใช้แบบจำลองเพื่อ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของ
หัวใจและหลอดเลือดรวมถึงบอกส่วน
ประกอบและหน้าที่ของเลือด

2.อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียน
เลือดในการลำเลียงสารอาหาร แก๊ส
ของเสีย และสารอื่นๆ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยการสังเกตการทำงานของ
แบบจำลองระบบหมุนเวียนเลือด

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตแบบจำลองและข้อมูล
ที่ ได้จากการรวบรวมมาอธิบายการทำงานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายการทำงาน
ของระบบหมุนเวียนเลือด

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอการ
ทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดจากการใช้
แบบจำลอง

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน
ของแบบจำลองระบบหมุนเวียนเลือด
ได้ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตแบบจำลองและข้อมูลที่ ได้จาก
การรวบรวมมาอธิบายการทำงานของ
ระบบหมุนเวียนเลือดได้อย่างสมเหตุ
สมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการร่วมกันใช้

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจากการ

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๖. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
 ๗. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลอง
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ตัวชี้วัด
 ๘. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรม
 ๙. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ 

ด้านความรู้
1. อัตราการเต้นของหัวใจของมนุษย์หรือชีพจรใน
ขณะปกติและขณะทำกิจกรรมจะแตกต่างกัน 
โดยขณะทำกิจกรรม เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่น
กีฬา หัวใจจะเต้นแรงขึ้น ส่งผลให้เลือดไหล
เวียนในระบบเร็วขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สและนำ
สารอาหารไปยังบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆ ได้มาก

2. อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันใน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับการเต้น
ของหัวใจ โดยการจับชีพจรบริเวณต่างๆ ใน
ร่างกาย โดยการใช้มือสัมผัสเพื่อนำไปสู่การ
สังเกตการเต้นของหัวใจ

2.นักเรียนสังเกตการเต้นของหัวใจ บันทึกข้อมูล
ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าชีพจรเป็นการ
บีบและคลายตัวของหลอดเลือดตามจังหวะ
การเต้นของหัวใจ

3.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราการเต้นของ
หัวใจที่แตกต่างกันตามการทำกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อนำไปสู่การออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบ
เทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและ
หลังทำกิจกรรม

4.นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐานกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการทดลอง
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะ
ปกติและหลังทำกิจกรรม

5.นักเรียนบันทึกข้อมูล นำเสนอผลและร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าอัตราการเต้นของ
หัวใจในขณะปกติและหลังทำกิจกรรมต่าง ๆจะ
แตกต่างกันหลังจากทำกิจกรรมอัตราการเต้น
ของหัวใจจะสูงกว่าขณะปกติส่งผลให้เลือดไหล
เวียนในระบบเร็วขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สและนำ
สารอาหารไปยังบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆ ได้มาก

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ

7. นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

8.นักเรียนนำเสนอผล และร่วมกันอภิปรายเพื่อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

2. บอกแนวทางในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำหน้าที่ ได้อย่าง
ปกติ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตชีพจรในขณะ
ปกติและหลังทำกิจกรรม

2. ทักษะการตั้งสมมติฐานโดยการตั้งสมมติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจของ
คนในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดยการ
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุมในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตรา
การเต้นของหัวใจของคนในขณะปกติ และหลัง
ทำกิจกรรม

4. ทักษะการทดลอง โดยการออกแบบการ
ทดลองการปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผล
การทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจใน
ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของ
หัวใจในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม 
ได้ครบถ้วน ตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก
การตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
อัตราการเต้นของหัวใจของคนในขณะ
ปกติและหลังทำกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม

3. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปรจากการกำหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมในการ
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้น
ของหัวใจของคนในขณะปกติ และหลัง

4. ประเมินทักษะการทดลองจากการ

5. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกาย
 ๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมอง
และไขสันหลัง 

ด้านความรู้
1. ระบบประสาทประกอบด้วยระบบประสาทส่วน
กลาง ได้แก่ สมองและไขสันหลังและระบบ
ประสาทรอบนอก ได้แก่ เส้นประสาท ระบบ
ประสาททั้งสองส่วนนี้ทำงานร่วมกัน

2. การทำงานของระบบประสาทเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่ง
เร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกทำให้เกิด

3. ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตั้งคำถามเกี่ยว
กับการทำงานของระบบประสาท โดยใช้วิธี
การต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบ
สนองแบบง่ายๆ เช่น การจับของเย็น การ
เรียกชื่อ การเล่นเกมการกะพริบตาเมื่อมีวัตถุ
เข้าใกล้ตา เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ
ประสาทจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร 
รูป วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว รวบรวมข้อมูล 
นำเสนอผล

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
อวัยวะในระบบประสาท ประกอบด้วย สมอง 
ไขสันหลัง และเส้นประสาททั่วร่างกาย ซึ่งทำ
หน้าที่ร่วมกันในการควบคุมการทำงานของ
อวัยวะต่างๆ และการแสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้นสมอง
และไขสันหลังเป็นศูนย์กลางการควบคุมการ
ทำงานทั้งหมด เรียกว่า ระบบประสาทส่วน
กลาง ส่วนเส้นประสาทเป็นระบบประสาทรอบ
นอกทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลเข้าหรือออกจาก
สมองหรือไขสันหลัง

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับการตอบ
สนองของร่างกายเมื่อมีสิ่งมากระตุ้น เพื่อนำ

5.นักเรียนสังเกตการตอบสนองของร่างกายเมื่อ

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าเมื่อมี

7. เขียนแผนภาพแสดงการทำงานของระบบ

8.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ

9.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการ

10.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางใน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุอวัยวะของระบบประสาทและ
บรรยายลักษณะ หน้าที่ของสมอง
ไขสันหลัง และเส้นประสาท

2. บรรยายการทำงานร่วมกันของสมอง
ไขสันหลัง และเส้นประสาทในการ
ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ

3. บอกแนวทางในการดูแลรักษาระบบ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยการสังเกตการตอบสนอง
ของร่างกายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและรวบรวมมา
อธิบายการทำงานของระบบประสาทส่วน
กลางและการตอบสนองของร่างกายเมื่อมีสิ่ง
เร้ามากระตุ้น

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลนำเสนอผล 
เกี่ยวกับอวัยวะหน้าที่และการทำงานของระบบ
ประสาทรวมทั้งการสังเกตการตอบสนองของ
ร่างกายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอข้อมูลที่

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกข้อมูลการตอบสนองของ
ร่างกายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นได้ครบ
ถ้วนตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำผลการสังเกตและ
การรวบรวมข้อมูลมาอธิบายการ
ทำงานของอวัยวะในระบบประสาท
และการตอบสนองของร่างกายเมื่อมี
สิ่งเร้ามากระตุ้นได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการทำงานร่วม

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้แบบจำลอง
 ๑๓. อธิบายผลของฮอร์ โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
 ๑๔.  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านความรู้
ระบบสืบพันธุ์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำ
หน้าที่เฉพาะและสัมพันธ์กันซึ่งเพศชายและเพศ
หญิงมีอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันโดย
เพศหญิงมีรังไข่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่และ
ฮอร์ โมนเพศหญิงส่วนเพศชายมีอัณฑะทำหน้าที่
สร้างเซลล์อสุจิและฮอร์ โมนเพศชาย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
ของเพศชายและเพศหญิง
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ โดยใช้วิธีการต่างๆ 
เช่น ภาพเคลื่อนไหว แผนภาพ โปสเตอร์ การ
สนทนา เพื่อนำไปสู่การใช้แบบจำลองที่แสดง
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศ
หญิง

2.นักเรียนระบุอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
และเพศหญิงจากแบบจำลอง บันทึกผล

3.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงและ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ใน
ระบบสืบพันธุ์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อ
ถือ เช่น เอกสาร อินเทอร์เน็ต ภาพเคลื่อนไหว 
วีดิทัศน์ รวบรวมข้อมูล บันทึกผล

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่และการ
ทำงานร่วมกันของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศ
ชาย เช่น อัณฑะ ท่อและต่อมต่างๆ และ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เช่น รังไข่ 
มดลูก ท่อนำไข่ เพื่อลงข้อสรุปว่าระบบ
สืบพันธุ์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำหน้าที่
เฉพาะและสัมพันธ์กัน ซึ่งเพศชายและเพศ
หญิงมีอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตแบบจำลองของ
ระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วมกันในการสืบค้นข้อมูลอภิปรายเกี่ยว
กับระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงได้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและการ
ทำงานเป็นทีม จากการสืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชาย
และเพศหญิง ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้น
จนสำเร็จลุล่วง
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ด้านความรู้
ฮอร์ โมนเพศเป็นสารเคมีที่ผลิตจากอัณฑะของ
เพศชายและรังไข่ของเพศหญิงโดยฮอร์ โมนเพศ
ชายที่สำคัญ คือ ฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรน
ทำหน้าที่ควบคุมการเกิดลักษณะเพศชายและ
ฮอร์ โมนเพศหญิงที่สำคัญ คือเอสโตรเจนและ  
โพรเจสเทอโรนทำหน้าที่ควบคุมการเกิดลักษณะ
เพศหญิง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ผลของฮอร์ โมนเพศชายและเพศหญิง
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยในเรื่องฮอร์ โมเพศ 
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้ชายและผู้หญิง
ขณะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

2. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายชายและหญิง
ขณะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเพื่อนำไปสู่การสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับฮอร์ โมนเพศชายและฮอร์ โมน
เพศหญิง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ 
อินเทอร์เน็ต

3. นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูล นำเสนอผล
และร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า 
ฮอร์ โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก
ของลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเพศหญิง
และเพศชายโดยฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรนจะ
ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะของเพศชาย เช่น 
เสียงแตก ไหล่กว้าง มีหนวด มีขนขึ้นบริเวณ
รักแร้ หน้าแข้ง และอวัยวะเพศ ส่วนฮอร์ โมน
เอสโตรเจน ควบคุมลักษณะของเพศหญิง เช่น
สะโพกผาย การขยายของเต้านม การมี
ประจำเดือนขนขึ้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศ 
ฮอร์ โมนโพรเจสเทอโรนมีหน้าที่ช่วยทำให้เกิด
การมีประจำเดือน และช่วยในการตั้งครรภ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายผลของฮอร์ โมนเพศชายและเพศ
หญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาอธิบายผลของฮอร์ โมนที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วมกันในการสืบค้นข้อมูล นำเสนอ
ผลของฮอร์ โมนเพศต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ฮอร์ โมนเพศ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
โดยการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ จากการ
อธิบายผลของฮอร์ โมนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายได้อย่างสมเหตุ
สมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการทำงานร่วม
กับผู้อื่นในการสืบค้นข้อมูล นำเสนอผล
ของฮอร์ โมนเพศต่อการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
ลุล่วง

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
การนำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
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ตัวชี้วัด
 ๑๕. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก
 ๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด
 ๑๗.  ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม

ด้านความรู้
มนุษย์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยเพศหญิง
มีรังไข่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่และเพศชายมีอัณฑะ
ทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิเพศหญิงมีการตกไข่
เมื่อเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิเกิดเป็น
ไซโกตและจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส จน
กระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ 
และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยครูอาจใช้
การสนทนาซักถาม

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับกระบวนการสืบพันธุ์และการเกิดของมนุษย์ 
โดยใช้แผนภาพ วีดิทัศน์หรือภาพเคลื่อนไหว 
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่
น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการตกไข่
ในเพศหญิง การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ
การพัฒนาจากไซโกตเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส 
จนกระทั่งคลอดเป็นทารก

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล นำ
เสนอและร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

 3.1 เมื่อเซลล์ไข่เจริญเติบโตเต็มที่จะหลุด
จากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ เรียกว่า การตกไข่ และ
ถ้าได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะเกิดเป็นไซ
ไกต แต่ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะ
สลายตัวไปส่วนผนังด้านในมดลูกที่หนาตัวขึ้นเพื่อ
รองรับการฝังตัวของเอ็มบริโอรวมทั้งหลอดเลือด
จะสลายตัวและหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์ โมนเพศหญิง

4. นักเรียนเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบาย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายกระบวนการตกไข่ การมีประจำ
เดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาจาก 
ไซโกตเป็นเอ็มบริโอ จนกระทั่งคลอดเป็น
ทารก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
มาอธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การ
ปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็น
ทารก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลนำเสนอ 
เกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์ การพัฒนาของ
เอ็มบริโอจนกระทั่งคลอดเป็นทารก

2. ทักษะด้านการสื่อสาร จากการนำเสนอข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์ การพัฒนาของ
เอ็มบริโอจนกระทั่งคลอดเป็นทารก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมาอธิบายการตก
ไข่การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และ
การพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก
ได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการมีส่วนร่วม
ในการสืบค้นข้อมูลนำเสนอ เกี่ยวกับ
กระบวนการสืบพันธุ์ การพัฒนาของ
เอ็มบริโอจนกระทั่งคลอดเป็นทารก

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
การนำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
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ด้านความรู้
1. การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้ง
ครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่
ให้มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ

2. การคุมกำเนิดมีทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ผลของฮอร์ โมนเพศชายและเพศหญิง
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับการคุมกำเนิดและความจำเป็นในการคุม
กำเนิด โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ข่าวของเด็กวัยรุ่น
ที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ สื่ออุปกรณ์การคุม
กำเนิด เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หน่วยงานทางสาธารณสุข เกี่ยวกับวิธีการคุม
กำเนิดในเพศชายและเพศหญิง

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับวิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการคุมกำเนิดแบบ
ต่างๆ ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร เช่น 
การนับวัน การกินยาคุมกำเนิด การใช้ถุงยาง
อนามัย การทำหมัน เพื่อสรุปว่าการคุมกำเนิด
เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ โดย
ป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝัง
ตัวของเอ็มบริโอ

4. ครูยกสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะ
สม และร่วมกันอภิปรายถึงความจำเป็นในการ
คุมกำเนิด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายหลักการของการคุมกำเนิดแบบ
ต่าง ๆ

2. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่กำหนด

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล จากนำข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมา
อธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีการคุมกำเนิดจาก
สถานการณ์ที่กำหนด

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
จากการมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลอภิปรายเกี่ยวกับหลักการของ
การคุมกำเนิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเลือกวิธี
การคุมกำเนิด

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการ
คุมกำเนิด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากกาสืบค้น
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมาอธิบายเหตุผล
ในการเลือกวิธีการคุมกำเนิดจาก
สถานการณ์ที่กำหนดได้อย่างสมเหตุสม
ผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการมีส่วนร่วม
ในการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
อภิปรายเกี่ยวกับหลักการของการคุม
กำเนิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเลือก
วิธีการคุมกำเนิด ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สำเร็จลุล่วง

2. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบั ติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่

กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ ไป

ใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการ

ถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิต

ประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายการแยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๒. แยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่าง
ง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 ๓. นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณา
การวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 ๔. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิ ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร
รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้
สารสนเทศ
 ๕.ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็น
ร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร  มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
 ๖. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้เรื่องความเข้มข้น
ของสารไปใช้  โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
 ๗. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจาก
แรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรง
ที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
 ๙. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว
 ๑๐. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์



ตัวชี้วัด
 ๑๑. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว
 ๑๒. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 ๑๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
 ๑๔. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ที่กระทำต่อ
วัตถุ
 ๑๕. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
 ๑๖. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายโมเมนต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณ
โดยใช้สมการ M = Fl 
 ๑๗. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในแต่ละสนามจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้
 ๑๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่
กระทำต่อวัตถ 
 ๑๙. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรง
ไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่าง
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๐. อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุโดยใช้สมการ       
    
     และ        จากหลักฐานเชิงประจักษ์

ตัวชี้วัด
 ๒๑. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว
 ๒๒. วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังที่เกิด
จากแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยใช้สมการ W = Fs และ P = W/t จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๓. วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
 ๒๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่ายโดย
บอกประโยชน์และการประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำวัน
 ๒๕. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วง
 ๒๖. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ระหว่างพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกล
ของวัตถุมีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๒๗. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอน
พลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายการแยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์
 ๒. แยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  การสกัดด้วยตัวทำละลาย

ด้านความรู้
การแยกสารให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำได้หลายวิธี
ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้นๆ การระเหยแห้งใช้
แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น
ของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวโดยใช้
ความร้อนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมดเหลือ
แต่ตัวละลาย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การแยกสารโดยการระเหยแห้ง
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแยกสาร เช่น 
การหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน 
โดยใช้คำถามหรือสื่อต่างๆ

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับวิธีการแยกสาร เช่น น้ำเกลือ 
น้ำหมึก น้ำทะเล สารละลายเอทานอล น้ำมัน
หอมระเหย ด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อนำสารที่แยกได้
มาใช้ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์
แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ความร้อนกับ
สารละลายที่กำหนด เช่น  น้ำเกลือ 
สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต จนกระทั่ง
ของเหลวระเหยหมด สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารละลายและสิ่งที่เหลือจากการระเหย 
บันทึกผล วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอ

4. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล
ทั้งชั้นเรียนและใช้คำถาม เพื่อให้นักเรียนร่วม
กันอภิปราย และลงข้อสรุปว่า เมื่อให้ความ
ร้อนกับสารละลายของเหลวที่อยู่ ใน
สารละลายจะกลายเป็นไอจนหมดเหลือแต่
ของแข็ง และครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การแยก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายหลักการแยกสารโดยการระเหย
แห้ง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารละลายเมื่อให้ความร้อนและสิ่งที่เหลือ
จากการระเหย บันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
สารละลายเมื่อได้รับความร้อนมาอธิบายเกี่ยว
กับการแยกสารโดยการระเหยแห้ง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันสังเกตและอภิปราย เพื่อสรุปหลัก
การแยกสารโดยการระเหยแห้ง

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยว
กับการแยกสารโดยการระเหยแห้ง

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกการสังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสารละลายเมื่อให้
ความร้อนและสิ่งที่เหลือจากการ
ระเหยได้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสารละลายเมื่อได้รับ
ความร้อนมาอธิบายการแยกสารโดย
การระเหยแห้งได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการร่วมกัน

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
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ด้านความรู้
การตกผลึก ใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัว
ละลายที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายที่เป็น
ของเหลวโดยทำให้สารละลายอิ่มตัว แล้วปล่อย
ให้ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน ตัวละลาย
จะตกผลึกแยกออกมา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การแยกสารโดยการตกผลึก
1. ครูทบทวนและอภิปรายโดยใช้คำถามเกี่ยวกับ
สมบัติของสารผสมที่แยกได้ด้วยวิธีการระเหย
แห้งและให้นักเรียนยกตัวอย่างสารที่แยกได้
ด้วยวิธีนี้

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับวิธีการแยกสารอื่นๆ เช่น น้ำ
เกลือ น้ำทะเล สารละลายจุนสีที่มีตัวละลาย
เป็นของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่
นอกเหนือจากการระเหยแห้ง โดยอาจใช้วิธี 
ซักถามหรือใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว    
วีดิทัศน์แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น

3. ครูอภิปรายเกี่ยวกับสารละลายอิ่มตัวโดยใช้
คำถามหรือแสดงตัวอย่างสารละลายอิ่มตัว
บางชนิด เช่น สารละลายจุนสีเพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าสารละลาย
อิ่มตัวเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถ
ละลายได้เพิ่มขึ้นอีก ณ อุณหภูมิหนึ่ง

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยค่อยๆ เติมตัว
ละลายลงในสารละลายและให้ความร้อนไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งตัวละลายไม่สามารถละลาย
ในสารละลายได้อีก เพื่อให้ได้สารละลายอิ่ม
ตัว ณ อุณหภูมิสูง แล้วตั้งไว้ ให้สารละลาย
เย็นลงจนเห็นผลึก หรือระเหยตัวทำละลาย
บางส่วนออกจากสารละลายอิ่มตัวแล้วตั้งไว้
จนตกผลึก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
บันทึกผล วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอ

5. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายหลักการแยกสารโดยการตกผลึก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารละลายอิ่มตัวที่ตั้งไว้  และบันทึกสิ่งที่
สังเกตได้

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
สารละลายอิ่มตัวที่ตั้งไว้มาอธิบายเกี่ยวกับการ
แยกสารโดยการตกผลึก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันสังเกตและอภิปรายเพื่อสรุปหลัก
การแยกสารโดยการตกผลึก

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยว
กับการแยกสารโดยการตกผลึก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสารละลาย
อิ่มตัวที่ตั้งไว้ ได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสารละลายอิ่มตัวที่ตั้ง
ไว้มาอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดย
การตกผลึกอย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการร่วมกัน
สังเกตและอภิปรายเพื่อสรุปหลักการ
แยกสารโดยการตกผลึก ตั้งแต่เริ่มต้น

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
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ด้านความรู้
การกลั่นอย่างง่าย ใช้แยกสารละลายที่เป็น
ของเหลว ซึ่งประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำ
ละลายที่มีจุดเดือดต่างกันมากวิธีนี้จะแยก
ของเหลวบริสุทธิ์ออกจากสารละลายโดยให้ความ
ร้อนกับสารละลายของเหลวจะเดือดและกลาย
เป็นไอแยกจากสารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็น
ของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิ
ของไอจะคงที่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การแยกสารโดยการกลั่นอย่างง่าย
1. ครูตรวจสอบและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
แยกสารโดยวิธีระเหยแห้งและตกผลึก ซึ่งเป็น
วิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากตัวทำ
ละลายที่เป็นของเหลว และกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการแยก
สารเพื่อให้ได้ของเหลว โดยอาจใช้วิธีซักถาม 
หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ 
แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น สารตัวอย่างเพื่อนำไป
สู่การปฏิบัติกิจกรรม

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยสังเกตลักษณะ
ของสารละลายก่อนกลั่น สารละลายที่ ใช้ เช่น
น้ำเกลือ สารละลายจุนสี บันทึกผล จากนั้นให้
ความร้อนแก่สารละลาย วัดอุณหภูมิของไอที่
เวลาต่างๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และสังเกตสมบัติของของเหลวที่กลั่นได้ 
บันทึกผลลงในตารางเขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา แปลความหมาย
กราฟ สรุปผล และนำเสนอ

3. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล
ทั้งชั้นเรียนและใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วม
กันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปหลักการแยกสารที่
เป็นสารละลายโดยการกลั่นอย่างง่ายว่า
เป็นการแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจาก
สารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มีจุดเดือดต่าง
กันมาก โดยให้ความร้อนกับสารละลาย
ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะเดือดและกลาย
เป็นไอแยกจากสารละลายออกมาก่อน แล้ว

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายหลักการแยกสารโดยการกลั่น
อย่างง่าย

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตอุณหภูมิที่อ่านได้
จากเทอร์มอมิเตอร์ที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะกลั่นสารละลาย
และสมบัติของของเหลวที่กลั่นได้บันทึกสิ่งที่
สังเกตได้

2. ทักษะการวัด โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของไอที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากัน

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอ
มิเตอร์ที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากัน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะกลั่นสารละลาย 
และสมบัติของของเหลวที่กลั่นได้มาอธิบาย
เกี่ยวกับการแยกสารโดยการกลั่นอย่างง่าย

4. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำผลการสังเกตอุณหภูมิจากเทอร์มอ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสารโดยการนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอ
มิเตอร์ที่เวลาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นขณะกลั่นสารละลาย และ
สมบัติของของเหลวที่กลั่นได้ได้ครบ
ถ้วน ตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ทักษะการวัด จากการใช้เทอร์มอ
มิเตอร์วัดอุณหภูมิของไอที่ช่วงเวลา
ต่างๆ ที่เท่ากัน พร้อมระบุหน่วยของ
การวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตอุณหภูมิ ที่อ่านได้จากเทอร์มอ
มิเตอร์ที่ช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่ากัน การ

4. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
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ด้านความรู้
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารที่
มีปริมาณน้อย โดยใช้แยกสารที่มีสมบัติการ
ละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วยตัว
ดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่
ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึงแยกออกจากกัน
ได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่สารองค์
ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ ได้บนตัวดูดซับกับ
ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ ได้ ซึ่งเป็นค่า
เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวทำละลายและ
ตัวดูดซับหนึ่งๆ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การแยกสารด้วยวิธี โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ
1. ครูทบทวนการแยกสารละลายด้วยวิธีกลั่น
อย่างง่ายโดยใช้คำถามหรือสื่อต่างๆ และให้
นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปริมาณสารที่
จะแยกด้วยวิธีกลั่นอย่างง่าย

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับวิธีการแยกสารที่มีปริมาณ
น้อยๆ เช่น น้ำหมึก สารสกัดจากพืช สีย้อม 
สีผสมอาหาร โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ 
แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น หรือสารตัวอย่าง เพื่อ
นำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยเตรียมกระดาษ  
โครมาโทกราฟี โดยใช้ดินสอขีดเส้นสองเส้น
ห่างจากปลายกระดาษโครมาโทกราฟีเส้นหนึ่ง
เป็นเส้นเริ่มต้นอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสิ้นสุดของ
การเคลื่อนที่ของตัวทำละลายบันทึกระยะทาง
ตั้งแต่เส้นเริ่มต้นจนถึงเส้นสิ้นสุดแล้วหยดสาร
ผสมตรงกึ่งกลางกระดาษโครมาโทกราฟีตรง
เส้นเริ่มต้น แล้วนำกระดาษไปจุ่มในตัวทำ
ละลาย โดยให้หยดสีอยู่เหนือระดับตัวทำ
ละลาย ตั้งไว้จนกระทั่งตัวทำละลายแพร่ขึ้นมา
จนถึงเส้นสิ้นสุด สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
หยดสีบนกระดาษโครมาโทกราฟี บันทึก
จำนวนสีที่แยกได้ และระยะทางที่แต่ละสี
เคลื่อนที่ ได้ วิเคราะห์ สรุปผลและนำเสนอ

4. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล

5. ครูใช้คำถามเพื่อนำอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

6. ครูใช้คำถามเพื่อนำอภิปรายเพิ่มเติมและลงข้อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธี
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของหยดสี ระยะทางที่สีเคลื่อนที่และจำนวนสี
ที่แยกได้บนกระดาษโครมาโทกราฟี และบันทึก
สิ่งที่สังเกตได้

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดระยะทางที่สี
เคลื่อนที่ ไปบนกระดาษโครมาโทกราฟี

3. ทักษะการใช้จำนวน โดยคำนวณอัตราส่วน
ระหว่างระยะทางที่สารองค์ประกอบแต่ละ
ชนิดเคลื่อนที่ ได้บนตัวดูดซับกับระยะทางที่ตัว
ทำละลายเคลื่อนที่ ได้

4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหยดสีและ
ระยะทางที่สีเคลื่อนที่บนกระดาษโครมาโท
กราฟีมาอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธี 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของหยดสี
ระยะทางที่สีเคลื่อนที่และจำนวนสีที่
แยกได้บนกระดาษโครมาโทกราฟีได้
ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องมือวัดระยะทางที่สีเคลื่อนที่ ไป
บนกระดาษโครมาโทกราฟี พร้อมระบุ
หน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

3. ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ
คำนวณอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่
สารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่
ได้บนตัวดูดซับกับระยะทางที่ตัว

4. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
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ด้านความรู้
การสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสาร
ที่มีสมบัติการละลายในตัวทำละลายที่ต่างกัน
โดยชนิดของตัวทำละลายมีผลต่อชนิดและ
ปริมาณของสารที่สกัดได้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย
1. ครูทบทวนและอภิปรายโดยใช้คำถามเกี่ยวกับ
ชนิดของตัวทำละลายที่มีผลต่อสภาพการ
ละลายได้ของสาร

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามว่าการละลายนำมาใช้ประโยชน์ ในการ
แยกสารได้หรือไม่ อย่างไรโดยอาจใช้วิธีซัก
ถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพ
เคลื่อนไหว วีดิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยสกัดสารจากพืช 
เช่น ขมิ้น ขิงแก่ ใบเตย ดอกกระเจี๊ยบ ดอก
อัญชัน ซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน เช่น น้ำ 
เอทานอล ในการสกัดสีและกลิ่นของพืชออก
จากส่วนต่างๆ ของพืชแต่ละชนิด สังเกตสีและ
กลิ่นที่ ได้จากการใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน 
บันทึกผล สรุป และนำเสนอผล

4. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล
ของทั้งชั้นเรียนและใช้คำถามจากข้อมูล เพื่อ
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปหลัก
การแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายว่า
เป็นการแยกสารที่มีสมบัติการละลายในตัวทำ
ละลายต่างกัน โดยชนิดของตัวทำละลายมีผล
ต่อชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายหลักการแยกสารโดยการสกัด
ด้วยตัวทำละลาย

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตสีและกลิ่นของ
สารที่ ได้จากการแยกสารการสกัดด้วยตัวทำ
ละลายที่ต่างกัน และบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตสีและกลิ่นของสารที่ ได้จากการ
ใช้ตัวทำละลายที่ต่างกันมาอธิบายเกี่ยวกับการ
แยกสารโดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตสีและกลิ่นของสาร
ที่ ได้จากการใช้ตัวทำละลายที่ต่างกันเพื่อลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับการแยกสารโดยการสกัดด้วยตัว
ทำละลาย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสีและกลิ่นที่ ได้
จากการสกัดด้วยตัวทำละลายที่ต่าง
กัน ได้ครบถ้วน ตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
สีและกลิ่นของสารที่ ได้จากการใช้ตัว
ทำละลายที่ต่างกันมาอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวทำ
ละลายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตสี
และกลิ่นของสารที่ ได้จากการใช้ตัวทำ
ละลายที่ต่างกันเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะการสื่อสาร จากการนำ
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ตัวชี้วัด
 ๓. นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ด้านความรู้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร 
บูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่พบในชุมชน
หรือสร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ● ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การแยกสารโดยการระเหยแห้ง
1. ครูใช้คำถามเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
แยกสารโดยวิธีต่างๆ ที่ ได้เรียนมาแล้ว และ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ข่าว วีดิทัศน์

2. ครูกําหนดสถานการณ์หรือให้นักเรียนสำรวจ
สถานการณ์ ซึ่งเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันที่
เกี่ยวกับการแยกสาร เช่น การสกัดสารให้สี 
และกลิ่นจากพืช การสกัดสมุนไพร การตรวจ
สอบสีในอาหาร เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาโดย
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม

3. นักเรียนกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขเกี่ยวกับ
การแยกสาร เช่น การแยกสารให้ได้ปริมาณ
ตามที่ต้องการในเวลารวดเร็วขึ้น การเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต การลดต้นทุน หรือการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตที่ ได้จากการแยกสาร

4. นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์แยกสาร วิธี
การแยกสาร หีบห่อและการบรรจุ ต้นทุน 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่ ได้จากการสืบค้น บันทึกผลการ
รวบรวม

5. นักเรียนร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดย

6. นักเรียนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้

7. นักเรียนดำเนินการแก้ปัญหาจากข้อเสนอแนะ

8. นักเรียนนำเสนอผลการแก้ปัญหาของ

9. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ที่เกี่ยวกับการแยกสาร โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การวัดปริมาณ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะการทดลอง โดยการออกแบบการ
ทดลองปฏิบัติการ และออกแบบตารางบันทึก
ผลเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับ
การแยกสาร

3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุม

4. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย
กำหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรใน
การทดสอบเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่
เกี่ยวกับการแยกสาร

5. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการทดสอบมานำ

6. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ

7. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอวิธีการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิเคราะห์

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยออกแบบวิธีการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัด โดยใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการวัดปริมาณที่
เกี่ยวข้อง พร้อมระบุหน่วยของการวัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ประเมินทักษะการทดลอง จากผลการ
ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการ
และการบันทึกผลเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต
ประจำวันที่เกี่ยวกับการแยกสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปร จากการกำหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสม

4. ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ จากการกำหนดความ

5. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

6. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

7. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก



122

ตัวชี้วัด
 ๔. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิ ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร
รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศ

ด้านความรู้
1. สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัวทำ
ละลาย และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณ
มากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลาย กรณีสารละลาย
เกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะ

2. สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีก 

3. สภาพละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถ

4. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพละลายได้ของสาร

5. ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารเมื่อ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนเกี่ยวกับการละลายของสารและ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลายเพื่อนำไป
สู่การปฏิบัติกิจกรรม

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลสถานะและปริมาณของ
สารที่เป็นองค์ประกอบในสารละลายตัวอย่าง
ที่ครูกำหนดให้ เช่น สารละลายเกลือ
สารละลายน้ำตาล สารละลายสีผสมอาหาร
สารละลายเอทานอล น้ำอัดลม ทิงเจอร์
ไอโอดีน นาก ทองเหลือง ทองสำริด เหล็กไร้
สนิม อากาศ แก๊สหุงต้ม แก๊สชีวภาพ บันทึก
ผลและนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล

3. ครูรวบรวมข้อมูลของทั้งชั้นและใช้คำถามให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชนิด สถานะ
และปริมาณของสารที่เป็นองค์ประกอบใน
สารละลาย

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การระบุตัว
ละลายตัวทำละลาย และสถานะของ
สารละลายจากข้อมูลในตารางบันทึกผลการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อลงข้อสรุปว่าสารละลาย
ประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลายกรณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกันสาร
ที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลาย ส่วน
สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน

5. ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยสังเกตการ

7. ครูรวบรวมข้อมูลทั้งชั้นเรียนและใช้คำถามให้

8. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าสารละลายที่ตัวละลาย

9. ครูใช้คำถามและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ

10.นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อสังเกตผล

11.นักเรียนนำเสนอแผนการทดลอง ประกอบ

12.นักเรียนลงมือทำการทดลองตามที่วางแผน

13.ครูรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ของทั้งชั้น

14.ครูใช้คำถามและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ

15.ครูใช้สื่อหรือกิจกรรมสาธิต ให้นักเรียนสังเกต

16.ครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายปัจจัย

17.ครูกำหนดสถานการณ์ปัญหา ให้นักเรียน

18.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัว
ทำละลาย อุณหภูมิ และความดันที่มี
ต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้ผล
จากการปฏิบัติทดลองประกอบการ
อธิบาย

2. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเติม ตัวละลายลงในตัวทำละลาย
ที่มีปริมาณคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงของชนิดตัวละลายชนิดตัวทำ
ละลาย อุณหภูมิและความดันที่มีต่อสภาพ
ละลายได้และบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2. ทักษะการวัด โดยใช้ช้อนตวงวัดปริมาณ
ของแข็ง กระบอก ตวงวัดปริมาตร
ของเหลว และใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของ
สาร

3. ทักษะการจำแนกประเภท โดยระบุตัวทำ
ละลายและตัวละลาย โดยใช้สถานะและ
ปริมาณของสารในสารละลายเป็นเกณฑ์

4. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตชนิด 

5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ

6. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

7. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย

8. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตัว
ละลายลงในตัวทำละลายที่มีปริมาณ
คงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงของชนิดตัวละลาย ชนิด
ตัวทำละลาย อุณหภูมิ และความดันที่
มีต่อสภาพละลายได้ของสารได้ครบ
ถ้วน ตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด โดยใช้ช้อนตวง
วัดปริมาณของแข็ง กระบอกตวงวัด
ปริมาตรของเหลว และใช้เทอร์มอ
มิเตอร์วัดอุณหภูมิของสาร พร้อมระบุ
หน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องและ

3. ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 

4. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

5. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

6. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

7. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม

8. ประเมินทักษะการทดลองจากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ตัวชี้วัด
 ๕. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร  มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
 ๖.  ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้  โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย

ด้านความรู้
1. ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุ
ปริมาณตัวละลายในสารละลาย หน่วยความ
เข้มข้นมีหลายหน่วยที่นิยมระบุหน่วยเป็นร้อย
ละโดยปริมาตรต่อปริมาตร  โดยมวลต่อมวล
และโดยมวลต่อปริมาตร

2. ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเป็นการระบุ

3. ร้อยละโดยมวลต่อมวลเป็นการระบุมวลตัว

4. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเป็นการระบุมวลตัว

5. การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน ควร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูสำรวจและทบทวนความรู้พื้นฐานของ
นักเรียนเรื่ององค์ประกอบสารละลายโดยใช้
คำถามและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการระบุปริมาณตัวละลาย
ในสารละลาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยสังเกตการละลาย
ของสารและวิธีระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลายในหน่วยร้อยละ ดังนี้

 1. การละลายของของเหลวในน้ำ เช่น
ละลายกลีเซอรอลในน้ำ และวัดปริมาตรกลีเซอร
อลกับปริมาตรสารละลาย คำนวณปริมาตร   
กลีเซอรอลต่อปริมาตรสารละลาย 100 หน่วย
ปริมาตรเดียวกัน บันทึกผล และสรุปผล
 2. การละลายของของแข็งในน้ำ เช่นละ
ลายคอปเปอร(II) ซัลเฟต (CuSO4) ในน้ำโดยชั่ง
มวลคอปเปอร(II) ซัลเฟต และวัดปริมาตร
สารละลาย คำนวณมวลคอปเปอร์(II) ซัลเฟต ต่อ
ปริมาตรสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร บันทึก
ผล และสรุปผล
3. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ครู
รวบรวมข้อมูลของนักเรียนทั้งชั้นและใช้คำถาม
ให้นักเรียนอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า       
กลีเซอรอลและคอปเปอร์(II) ซัลเฟตละลายใน
น้ำได้ การระบุปริมาตรกลีเซอรอลในปริมาตร

4. ครูใช้คำถามเพื่ออภิปรายและให้ความรู้เพิ่ม

5. ครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่ม

6. ครูกำหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียน

7. นักเรียนสำรวจและสืบค้นข้อมูลบน

8. ครูและนักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความเข้มข้นของสารละลายใน
หน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
ร้อยละโดยมวลต่อมวลและร้อยละโดย
มวลต่อปริมาตร

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการใช้จำนวน โดยคำนวณเกี่ยวกับความ
เข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดย
ปริมาตรต่อปริมาตร ร้อยละโดยมวลต่อ
ปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อมวล

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสำรวจและการสืบค้นข้อมูลมาอธิบาย
แนวทางการใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการคำนวณการสำรวจ
และการสืบค้นเกี่ยวกับหน่วยความเข้มข้นของ
สารละลายและการเลือกใช้สารละลายในชีวิต
ประจำวันมานำเสนอในรูปแบบต่างๆ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ความ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการใช้จำนวน โดย
คำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยร้อยละโดย
ปริมาตรต่อปริมาตร ร้อยละโดยมวล
ต่อปริมาตร และร้อยละโดยมวลต่อ
มวลได้อย่างถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายแนวทางการใช้
สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูก
ต้องและปลอดภัย

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการคำนวณการสำรวจ
และการสืบค้นเกี่ยวกับหน่วย ความ
เข้มข้นของสารละลายและการเลือกใช้

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

4. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ตัวชี้วัด
 ๗. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๘.  เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน

ด้านความรู้
1. แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นนิวตัน
สามารถเขียนแผนภาพของแรงและแรงลัพธ์
ด้วยลูกศร โดยความยาวของลูกศรแทนขนาด
ของแรง และหัวลูกศรแทนทิศทางของแรง

2. แรงลัพธ์เป็นผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ สามารถหาได้จาก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับผลของแรงหลายแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน โดยอาจใช้วิธีซักถาม
ถึงประสบการณ์เดิม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการหาผลรวมของแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยวัดขนาดของแรง
ระบุทิศทางของแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุโดยวัตถุยังคงอยู่นิ่ง 
บันทึกผล

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเขียน
แผนภาพเพื่อแสดงขนาดและทิศทางของแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
และวิธีการหาแรงลัพธ์เนื่องจากแรงหลายแรง
นั้นโดยการเขียนหางเวกเตอร์ต่อหัวเวกเตอร์
และนำเสนอ

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่า แรงเป็นปริมาณเวก
เตอร์ เมื่อมีแรงหลายๆ แรงกระทำต่อวัตถุ
โดยวัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
มีค่าเป็นศูนย์ หาผลรวมของแรงหลายแรงนั้น
โดยการเขียนแผนภาพแบบหางเวกเตอร์ต่อหัว
เวกเตอร์จะได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมปิดพอดีโดย

5. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีแรงหลายแรง

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการเขียนแผนภาพของแรง
และวิธีการหาขนาดของแรงลัพธ์ที่เกิด
จากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุใน
ระนาบเดียวกัน

2. อธิบายผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตทิศทางของ
แรงและผลของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ในระนาบเดียวกันโดยวัตถุอยู่นิ่ง

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาด
ของแรงที่กระทำต่อวัตถุ

3. ทักษะการพยากรณ์ โดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยว
กับผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุมาคาดการณ์การเคลื่อนที่
ของวัตถุทั้งในกรณีที่แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมี
ค่าเป็นศูนย์และไม่เป็นศูนย์

4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกต การปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปรายมาอธิบายผลของแรงลัพธ์ที่เกิด
จากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบ
เดียวกันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

6. ทักษะสร้างแบบจำลอง โดยการเขียนแผนภาพ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตทิศทางของแรงและผลของแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบ
เดียวกันโดยวัตถุอยู่นิ่งได้ครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรงที่
กระทำต่อวัตถุอย่างถูกวิธีพร้อมระบุ
หน่วย ของการวัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

3. ประเมินทักษะการพยากรณ์จากการใช้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุมาคาดการณ์การเคลื่อนที่ของ

4. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

6. ประเมินทักษะทักษะสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ตัวชี้วัด
 ๙. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

ด้านความรู้
1. เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่
ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่ง
หน่วยพื้นที่ เรียกว่าความดันของของเหลวมี
หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร

2. ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ 
โดยอาจใช้วิธีซักถามถึงประสบการณ์เดิมหรือ
ใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์
เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงที่
ของเหลวกระทำต่อวัตถุ

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตทิศทางของ
แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุอยู่ใน
ของเหลว บันทึกผล สรุปและนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าของเหลวมีแรง
กระทำต่อผิววัตถุ ทุกบริเวณที่สัมผัสกับ
ของเหลว โดยมีทิศทางตั้งฉากกับผิววัตถุ

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
เขียนแผนภาพแสดงทิศทางของแรงที่
ของเหลวกระทำต่อวัตถุ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
สถานการณ์ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ
แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เรื่องแรง
ที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุกับความรู้เรื่องแรงที่
อากาศกระทำต่อวัตถุเพื่ออภิปรายและสรุปว่า
แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า ความดันของ
ของเหลว มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร

6. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การ

7. นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่

8. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามที่ ได้ออกแบบไว้

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

10.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเพิ่ม

11.นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผลและร่วมกัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุทิศทางของแรงที่ของเหลวกระทำ
ต่อวัตถุ

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่
ของเหลวกระทำต่อวัตถุกับความดัน
ของของเหลว

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดัน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตทิศทางของแรงที่
ของเหลวกระทำต่อวัตถุ

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดัน
ของของเหลวด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตมาอธิบายว่าของเหลวมีแรง
กระทำต่อวัตถุ

4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยระบุความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการทดลอง
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของ
ของเหลว

5. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปร

6. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

7. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการสัง
เกติทศทางของแรงที่ของเหลวกระทำ
ต่อวัตถุตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการ นำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดัน
ของของเหลวด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่
เข้าใจง่าย น่าสนใจ

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
มาอธิบายว่าของเหลวมีแรงกระทำต่อ
วัตถุได้อย่างมีเหตุผล

4. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก

5. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม

6. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

7. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๑๐. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๑๑.  เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว

ด้านความรู้
1. เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงพยุงซึ่งเป็นแรง
ลัพธ์ของแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ มี
ทิศทางขึ้นในแนวดิ่ง

2. การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้ำหนักของ
วัตถุและแรงพยุง ถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรง
พยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่ง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแรงพยุงที่ของเหลวกระทำต่อ
วัตถุ โดยอาจใช้วิธีซักถามถึงประสบการณ์เดิม 
การสาธิตหรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป ภาพ
เคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับแรงพยุงของของเหลว

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้เครื่องชั่ง
สปริงวัดและเปรียบเทียบแรงที่กระทำต่อวัตถุ
เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศและในของเหลว บันทึก
ผล สรุป และนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าเมื่อวัตถุอยู่ใน
ของเหลวจะมีแรงพยุงของของเหลวกระทำต่อ
วัตถุในทิศทางขึ้นในแนวดิ่ง โดยมีขนาดเท่ากับ
ผลต่างของค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อ
ชั่งในอากาศและชั่งในของเหลว

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ขนาดและทิศทางแรง
ที่ของเหลวกระทำต่อผิววัตถุที่สัมผัสของเหลว
เพื่อลงข้อสรุปว่าแรงพยุงเป็นแรงลัพธ์ของแรง
ที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ และมีทิศทางขึ้นใน
แนวดิ่ง

5. นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงพยุงและน้ำ
หนักของวัตถุที่อยู่ ในของเหลว และนำเสนอ

6. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจมและ

7. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำ
ต่อวัตถุ

2. ระบุการจมหรือการลอยของวัตถุใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณาจาก
น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง

3. เขียนแผนภาพแสดงแรงพยุงของ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลของแรงพยุงที่
กระทำต่อวัตถุ

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งสปริงวัดค่าของ
แรง เมื่อชั่งวัตถุในอากาศและในของเหลว

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าของ
แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อชั่งวัตถุใน
อากาศและในของเหลวด้วยรูปแบบหรือวิธีการ 
ต่างๆ

4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกต การปฏิบัติการอภิปรายมา
อธิบายแรงพยุงและการจมการลอยของวัตถุใน
ของเหลว

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

6. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตผลของแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุ
ตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งสปริงวัดค่าของแรง เมื่อชั่ง
วัตถุในอากาศและในของเหลวอย่างถูก
วิธีพร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าของแรงที่
อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อชั่งวัตถุ
ในอากาศและในของเหลวด้วยรูปแบบ

4. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

6. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ตัวชี้วัด
 ๑๒. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์

ด้านความรู้
1. แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิว
สัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ไปบนผิวสัมผัสนั้น ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่
อยู่นิ่งบนพื้นผิวสัมผัสหนึ่งให้เคลื่อนที่แรงเสียด
ทานจากผิวสัมผัสนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุและสำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่แรงเสียด

2. แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแรงเสียดทานโดยอาจใช้วิธีซัก
ถามถึงประสบการณ์เดิม การสาธิตหรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เพื่อนำ
ไปสู่การทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยวัดแรงเสียดทานที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งและแรงเสียดทานที่
กระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
คงตัว บันทึกผล สรุป และนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่า ถ้าออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่นิ่งให้เคลื่อนที่แต่วัตถุยังไม่
เคลื่อนที่จะมีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่
ของวัตถุที่กำลังจะเคลื่อนที่ ไปบนผิวสัมผัสนั้น 
โดยในขณะที่วัตถุยังอยู่นิ่งแรงเสียดทานจะมี
ค่าเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่
กระทำต่อวัตถุ จนถึงค่าแรงเสียดทานสูงสุด
วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ ไปบน
ผิวสัมผัสนั้นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุจะ
มีค่าลดลง

4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ 
บันทึกข้อมูล นำเสนอและอภิปรายเพื่อลงข้อ
สรุปว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุอยู่นิ่ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรง
เสียดทานจลน์

2. เปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตและ
แรงเสียดทานจลน์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลของแรงเสียด
ทานที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งและที่กำลัง
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาด
ของแรงที่ ใช้ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่และเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกต การปฏิบัติ และการอภิปราย
มาอธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน
จลน์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วม ในการสังเกต การปฏิบัติและ
การอภิปรายเกี่ยวกับแรงเสียดทานสถิตและ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกผลการสังเกตผลของแรงเสียด
ทานที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งและที่
กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรงที่ ใช้
ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัวพร้อมระบุหน่วยของ
การวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
การปฏิบัติและการอภิปรายมาอธิบาย
แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ตัวชี้วัด
 ๑๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
 ๑๔. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ที่กระทำต่อวัตถุ
 ๑๕. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ด้านความรู้
1. ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรง
ปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส

2. ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ บางกิจกรรม
ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียว

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน
โดยอาจใช้วิธีซักถาม การสาธิตหรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เพื่อนำ
ไปสู่การออกแบบการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน

2. นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน โดยระบุ
ตัวแปร และสมมติฐานในการทดลองพร้อมทั้ง
ออกแบบตารางการบันทึกผลการทดลอง

3. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลองที่
ออกแบบไว้เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สังเกต
และบันทึกผล สรุปผลการทดลองและนำเสนอ

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าขนาดของแรงเสียด
ทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุมีค่าขึ้นกับ
ลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยา
ตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส พร้อมกับเขียน
แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ที่
กระทำต่อวัตถุประกอบการอภิปราย

5. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม
หรือลดแรงเสียดทานในกิจกรรมต่างๆ ที่พบ
ในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องเพิ่ม

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาอื่นๆ ใน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของ
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส

2. ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มหรือ
ลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะผิวสัมผัส
และผลของแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุ

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาด
ของแรงที่ ใช้ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่และเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของ
แรงเสียดทานด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ

4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกต การอภิปราย การทดลองและ
การสืบค้นมาอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของ
แรงเสียดทานและการเพิ่มและลดแรงเสียด
ทานในกิจกรรมต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน

5. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยระบุความสัมพันธ์

6. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย

7. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

8. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

9. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

4. ทักษะการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์ปัญหา

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตลักษณะผิวสัมผัส และผลของ
แรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรงที่ ใช้
ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัวอย่างถูกวิธีพร้อมระบุ
หน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรง

4. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐาน จาก

6. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม

7. ประเมินทักษะการทดลองจากการ

8. ประเมินทักษะทักษะการสร้างแบบ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา จากการ

5. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



129

ตัวชี้วัด
 ๑๖. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณโดยใช้สมการ 
M = Fl

ด้านความรู้
1. เมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุน
จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำให้วัตถุหมุนรอบจุด
หมุนของวัตถุนั้น

2. โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนว
แรงเมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็น

3. ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงสามารถนำไปใช้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่อ
แนวแรงไม่ผ่านจุดหมุน โดยอาจใช้วิธีซักถาม
ถึงประสบการณ์เดิม การสาธิตหรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์
เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมเกี่ยวกับโมเมนต์
ของแรง

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการวัดแรงที่ ใช้ดึง
วัตถุโดยแนวแรงไม่ผ่านจุดหมุนและสังเกต 
บันทึกข้อมูล นำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าเพื่อลงข้อสรุปว่าถ้ามี
แรงหนึ่งแรงกระทำต่อวัตถุและแนวแรงนั้นไม่
ผ่านจุดหมุน จะเกิดโมเมนต์ของแรงทำให้วัตถุ
เกิดการหมุน

4. ครูให้ความรู้ เกี่ยวกับการหาค่าโมเมนต์ของ
แรง ซึ่งสามารถคำนวณ้ได้จากผลคูณของ
ขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ (F) และระยะ
ห่างจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง (l) ตาม
สมการ M = Fl โมเมนต์ของแรงมีหน่วยเป็นนิ
วตัน.เมตร

5. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนต์ของ
แรงหลาย ๆ แรงที่กระทำต่อวัตถุโดยวัตถุไม่
หมุนเพื่อนำไปสู่การออกแบบการทดลองเพื่อ

6. นักเรียนออกแบบการทดลอง ระบุตัวแปรและ

7. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลองที่

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

9. ครูแนะนำเพิ่มเติมว่า เรียกสภาพของวัตถุที่ ไม่

10.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

11.นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับของเล่น

12.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า ของ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายโมเมนต์ของแรงเมื่อมีแรง
กระทำต่อวัตถุโดยแนวแรงไม่ผ่านจุด
หมุน

2. อธิบายวิธีการคำนวณโมเมนต์ของแรง
เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน

3. ยกตัวอย่างของเล่นของใช้ ในชีวิต

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลของแรงที่
กระทำต่อวัตถุเมื่อแนวแรงไม่ผ่านจุดหมุน

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาด
ของแรงที่ ใช้ดึงวัตถุ และใช้ไม้เมตรวัดระยะ
ห่างจากจุดหมุนถึงแนวแรง

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงและสภาพ
สมดุลต่อการหมุนด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ

4. ทักษะการใช้จำนวน โดยการนำข้อมูลจากการ
ทดลองและจากสถานการณ์ต่าง ๆ มาคำนวณ
โมเมนต์ของแรงและปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จากสมการ M = Fl

5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกต การอภิปราย การทดลองและ

6. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยระบุความสัมพันธ์

7. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย

8. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

9. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่อ
แนวแรงไม่ผ่านจุดหมุนตามความเป็น
จริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรงที่ ใช้
ดึงวัตถุและใช้ไม้เมตรวัดระยะห่างจาก
จุดหมุนถึงแนวแรงอย่างถูกวิธีพร้อม
ระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงและสภาพ
สมดุลต่อการหมุนด้วยรูปแบบหรือวิธี

4. ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการนำ

5. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

6. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก

7. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม

8. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

9. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร จากการนำ

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๑๗. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
 ๑๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ

ด้านความรู้
1. วัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดย
รอบ จัดเป็นแหล่งของสนามแม่เหล็กเมื่อนำแม่
เหล็กอีกแท่งหนึ่งมาไว้ ในสนามแม่เหล็กจะมี
แรงแม่เหล็กกระทำต่อแม่เหล็กนั้นซึ่งอาจเป็น
แรงดึงดูดหรือแรงผลักโดยทิศของแรงอาจ
เข้าหาหรือออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของ

2. วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ 

3. วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ จัด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง
โดยอาจใช้วิธีซักถามถึงประสบการณ์เดิม หรือ
ใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ เคลื่อนไหว วีดิทัศน์
เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ของสนามและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่ ในแต่ละสนาม

2. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งของสนามแม่
เหล็กและทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
วัตถุที่อยู่ ในสนามแม่เหล็กเพื่อนำไปสู่การ
รวบรวมข้อมูล

3. นักเรียนรวมรวมข้อมูลโดยอาจสังเกตหรือ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่แม่เหล็กกระทำกับ
แม่เหล็ก บันทึกผลสรุป และนำเสนอ

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่าวัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่
โดยรอบเมื่อนำแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งมาไว้ ใน
สนามแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อแม่
เหล็กนั้นซึ่งอาจเป็นแรงดึงดูดหรือแรงผลักโดย
แรงนั้นอาจมีทิศเข้าหาหรือออกจากขั้วแม่เหล็ก
ที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก จากนั้นพร้อม
กับเขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็กที่กระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามแม่เหล็ก

5. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งของ

6. นักเรียนรวบรวมข้อมูลโดยอาจสังเกตหรือ

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป

8. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามโน้ม

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าวัตถุ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนาม
ไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วง

2. เปรียบเทียบทิศทางของแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่ ในแต่ละสนามโดยใช้
แผนภาพแสดงแรง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลของแรงแม่
เหล็กและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ใน
สนามของแรง

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงแม่เหล็็ก 
สนามแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรง
โน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกต การอภิปราย และการสืบค้น
ข้อมูลมาอธิบายสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็็ก 
สนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า สนามโน้มถ่วงและแรง
โน้มถ่วง

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้เพื่อลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็็ก 

5. ทักษะสร้างแบบจำลอง โดยการเขียนแผนภาพ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกผลการสังเกตผลของแรงที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามของแรง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับแรงแม่เหล็็ก สนามแม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง
และสนามโน้มถ่วงด้วยรูปแบบหรือวิธี
การที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
การสำรวจ การอภิปรายและการ
สืบค้นมาอธิบายแรงแม่เหล็็ก สนาม

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

5. ประเมินทักษะสร้างแบบจำลอง จาก

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



131

ตัวชี้วัด
 ๑๙. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามนั้นๆ กับระยะห่างจากแหล่งของ
สนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ด้านความรู้
ขนาดของแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วง
ที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามนั้นๆ จะมีค่าลดลง
เมื่อวัตถุอยู่ห่างจากแหล่งของสนามนั้นๆ มากขึ้น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับขนาดของแรงแม่เหล็ก แรง
ไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ใน
สนามนั้นๆ ที่ระยะห่างจากแหล่งของสนามที่
แตกต่างกัน โดยอาจใช้วิธีซักถามถึง
ประสบการณ์เดิม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น 
รูปภาพ เคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงที่อยู่ ในสนามกับระยะห่างจาก
แหล่งของสนาม

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผล จากนั้นใช้
โปรแกรมแผ่นงาน (Spreadsheet software) 
ในการวิเคราะห์และสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากแหล่ง
ของสนามถึงวัตถุ สรุป พร้อมทั้งนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
ขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้ม
ถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามนั้นๆ จะมี
ความสัมพันธ์กับระยะห่างจากแหล่งของสนาม
วัตถุนั้น โดยขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า
และแรงโน้มถ่วงจะมีค่าลดลง เมื่อระยะห่าง
จากแหล่งของสนามนั้นๆ มากขึ้น นักเรียน
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและอภิปรายเกี่ยวกับ
การนำความรู้เรื่องแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามนั้นๆ กับ
ระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำเสนอกราฟแสดงผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงโน้มถ่วง 
แรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อวัตถุที่
อยู่ ในสนามนั้นๆ กับระยะห่างจากแหล่งของ
สนามถึงวัตถุ

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยนำข้อมูลจากสืบค้นข้อมูลมาแปลความ
หมายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในสนามนั้นๆ กับระยะห่าง
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมาย จากการนำเสนอกราฟ
แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของแรงโน้มถ่วง แรง
ไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่ ในสนามนั้นๆ กับระยะห่างจาก
แหล่งของสนามถึงวัตถุได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป จากการนำข้อมูลจาก
สืบค้นข้อมูลมาแปลความหมายเพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและแรงแม่

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๒๐. อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมการ        และ        จากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๒๑.  เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว

ด้านความรู้
1. การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง
ของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมี
ปริมาณเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ซึ่งมีทั้งปริ
มาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เช่น ระยะ
ทาง การกระจัดอัตราเร็ว ความเร็ว ปริมาณ
สเกลาร์เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น ระยะทาง 

2. เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูก

3. ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง

4. การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระ

5. ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางเดียวกับ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ปริมาณ
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เพื่อนำไปสู่การ
สำรวจ หรือ สืบค้นข้อมูล ซึ่งควรสรุปได้ว่า 
ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น 
ระยะทาง เวลาอัตราเร็ว ส่วนปริมาณ     
เวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 
เช่น การกระจัด ความเร็ว

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความหมายของคำว่าระยะทางและ
การกระจัด เพื่อนำไปสู่การสำรวจหรือสืบค้น
ข้อมูล

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผลนำเสนอและ
อภิปรายร่วมกันซึ่งควรลงข้อสรุปได้ว่าระยะ
ทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทางเป็น
ความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ ได้และ การก
ระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระจัดมี
ทิศทางชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่ง
สุดท้าย และมีขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุด
ระหว่างสองตำแหน่งนั้น

4. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
ของการเคลื่อนที่เพื่อคำนวณหาระยะทางและ
การกระจัดของการเคลื่อนที่พร้อมทั้งเขียน
แผนภาพแสดงการกระจัดของการเคลื่อนที่

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติม

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการเคลื่อนที่

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐาน

8. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์

9. นักเรียนใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการวัด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระยะทางและการกระจัด

2. อธิบายวิธีการคำนวณระยะทางและ
การกระจัด และวิธีเขียนแผนภาพ
แสดงการกระจัด

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

4. อธิบายวิธีการคำนวณอัตราเร็วและ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยใช้ไม้เมตรหรือสายวัด วัด
ระยะทางและการกระจัดและใช้นาฬิกาจับเวลา
วัดเวลา

2. ทักษะการใช้จำนวน โดยการคำนวณระยะทาง 
การกระจัด อัตราเร็วและความเร็วของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

   จากสมการ  และ 
3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้ข้อมูล
จากการวัดและจากสถานการณ์การเคลื่อนที่
มาอธิบาย ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว
และความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการวัดและจาก
สถานการณ์การเคลื่อนที่มาลงข้อสรุปเกี่ยวกับ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้ไม้
เมตรหรือสายวัด วัดระยะทางและ
การกระจัดและใช้นาฬิกาจับเวลาวัด
เวลาอย่างถูกวิธีพร้อมระบุหน่วยของ
การวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการ
คำนวณระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็วและความเร็วของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

  จากสมการ ได้อย่างถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลจากการวัดและ
จากสถานการณ์การเคลื่อนที่มา

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๒๒. วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยใช้สมการ W = Fs และ P = W/t จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
 ๒๓. วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่ายโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำวัน

ด้านความรู้
1. เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการ
เคลื่อนที่จะเกิดงานงานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้น
กับขนาดของแรงและระยะทางในแนวเดียวกับ
แรงงานมีหน่วยเป็นจูล

2. งานที่ทำในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่ากำลังกำลังมี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับงานในทางวิทยาศาสตร์กับงาน
ในความหมายของคนทั่วไป โดยอาจใช้วิธีซัก
ถามและอภิปรายร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสืบค้น
ความหมายของงานในทางวิทยาศาสตร์

2. นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความ
หมายของงานและวิธีการคำนวณงาน บันทึก
ผลการสืบค้นข้อมูล นำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า
งานเป็นผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตาม
แนวแรงนั้นหางานได้จากผลคูณขนาดของแรง
กับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ในแนวเดียวกับ
แรง ตามสมการ W = Fs มีหน่วยเป็นนิวตัน
เมตรหรือจูล

4. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนวิเคราะห์ว่าเกิดงานหรือไม่โดย
พิจารณาจากทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุร่วมกัน
อภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสถานการณ์ ใด
เกิดงานและคำนวณงานที่เกิดขึ้นใน       
สถานการณ์นั้นๆ

5. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการ
ทำงานเท่ากันแต่ใช้เวลาต่างกันเพื่อนำไปสู่การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของกำลัง

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า

7. ครูใช้สื่อประกอบ เช่น ตัวอย่างของจริง ภาพ 

8. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพเพื่อ

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

10.นักเรียนร่วมกันสืบค้นและอภิปรายถึง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายงานและวิธีการคำนวณงาน
2. อธิบายกำลังและวิธีการคำนวณกำลัง
3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องกล
อย่างง่าย ได้แก่ คาน พื้นเอียง รอก
เดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการใช้จำนวน โดยการคำนวณงานและ
กำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุและทำให้
วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงนั้น จากสมการ    
W = Fs และ P = W/t

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากทิศทางของแรงและทิศทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุมาอธิบายเกี่ยวกับการเกิดงาน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายเกี่ยวกับงานกำลังและหลักการทำงาน
ของเครื่องกลอย่างง่าย

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยว
กับงาน กำลังและหลักการทำงานของ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ
คำนวณงานกำลังและปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งระบุหน่วยของงาน
และกำลัง จากสมการ W = Fs และ 
P = W/t ได้อย่างถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากทิศทาง
ของแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุมาอธิบายเกี่ยวกับการเกิดงานได้
ถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลสืบค้นข้ออมูลและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๒๕. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วง

ด้านความรู้
1. พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่ซึ่ง
ขึ้นกับมวลของวัตถุและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่
ของวัตถุ

2. พลังงานศักย์ โน้มถ่วงเป็นพลังงานของวัตถุที่ขึ้น
กับมวลและตำแหน่งของวัตถุจากระดับอ้างอิง 
โดยเมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วงวัตถุจะมี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจากการทำงาน
ซึ่งประกอบด้วยพลังงานจลน์และพลังงาน
ศักย์ โน้มถ่วง โดยอาจใช้วิธีซักถาม ใช้สื่อต่างๆ 
เช่น วีดิทัศน์หรือใช้การสาธิตอุปกรณ์ที่แสดง
ถึงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วงของ
วัตถุ พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
เกี่ยวกับความหมายของพลังงานจลน์ 
พลังงานศักย์ โน้มถ่วง

2. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วง
เพื่อนำไปสู่การทดลอง เช่น การปล่อยลูกตุ้มที่
แขวนให้มาชนกับวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นราบแล้ววัด
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ได้หรือการปล่อยวัตถุ
ให้ตกลงสู่พื้นทรายแล้ววัดระยะที่วัตถุจมลงไป
ในพื้นทราย

3. นักเรียนออกแบบการทดลองในการระบุปัจจัย
ที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้ม
ถ่วงของวัตถุ ระบุตัวแปร สมมติฐานในการ
ทดลองและออกแบบตารางการบันทึกผลการ
ทดลอง

4. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามที่ ได้ออกแบบไว้
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สังเกตและบันทึกผล
ลงในตาราง

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความหมายพลังงานจลน์
พลังงานศักย์ โน้มถ่วงและปัจจัยที่มีผลต่อ
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยวัดระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่
ได้เมื่อปล่อยลูกตุ้มที่แขวนให้มาชนหรือวัดระยะ
ที่วัตถุจมลงไปในพื้นทรายเมื่อปล่อยวัตถุให้ตก
จากที่สูง

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วงของ
วัตถุ ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ

3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุมของการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ โน้มถ่วง

4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยระบุความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการทดลอง

5. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

6. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจาการวัดระยะ
ทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ได้เมื่อปล่อยลูกตุ้ม
ที่แขวนให้มาชนหรือวัดระยะที่วัตถุจม
ลงไปในพื้นทรายเมื่อปล่อยวัตถุให้ตก
จากที่สูงพร้อมทั้งระบุหน่วยได้ถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์
และพลังงานศักย์ โน้มถ่วงของวัตถุ 
ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ ที่เข้าใจ
ง่าย น่าสนใจ

3. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปรจากการกำหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมของการ

4. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก

5. ประเมินทักษะการทดลองจากการ

6. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ตัวชี้วัด
 ๒๖. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว
จากข้อมูลที่รวบรวมได้

ด้านความรู้
1. พลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุหนึ่งๆ สามารถเปลี่ยนกลับไปมาระหว่าง
กันได้

2. ผลรวมของพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์เป็นพลังงานกลโดยพลังงานกล
ของวัตถุในแต่ละตำแหน่งมีค่าคงตัว

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุ จากการซักถามหรือจากสื่อต่างๆ เช่น 
รูปภาพเคลื่อนไหวหรือวีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติกิจกรรมการเปลี่ยนพลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุ

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยน
พลังงานระหว่างพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ เช่น การเทน้ำให้ตกจากที่สูง
มากระทบกังหันเพื่อทำให้กังหันหมุน หรือการ
โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วเริ่มต้นต่าง
กัน สังเกตและบันทึกผลความสูงที่วัตถุ
เคลื่อนที่ขึ้นไปได้นำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนำไปสู่การลงข้อ
สรุปว่าพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
ของวัตถุหนึ่งๆ สามารถเปลี่ยนกลับไปมาระ
หว่างกันได ้ โดยวัตถุที่อยู่ ในระดับความสูง
มาก จะมีพลังงานศักย์ โน้มถ่วงมากและ
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ได้มาก ใน
ทางกลับกัน วัตถุที่มีพลังงานจลน์มาก เมื่อ
เคลื่อนที่ขึ้นไปในแนวดิ่งก็จะขึ้นไปได้สูงมากนั่น
คือพลังงานจลน์ของวัตถุเปลี่ยนเป็นพลังงาน

4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าผลรวมของพลังงาน

5. ครูใช้สื่อประกอบเกี่ยวกับข้อมูลของพลังงาน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยน
พลังงานระหว่างพลังงานศักย์ โน้มถ่วง
และพลังงานจลน์ของวัตถุ

2. อธิบายผลรวมของพลังงานศักย์ โน้ม
ถ่วงและพลังงานจลน์ซึ่งเป็นพลังงาน
กล โดยพลังงานกลของวัตถุในแต่ละ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตอัตราเร็วในการ
หมุนของกังหันเมื่อเทน้ำให้ตกลงมาจากระดับ
ความสูงต่างๆ และระดับความสูงที่วัตถุขึ้นไป
ได้เมื่อโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว
ต่างๆ

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการใช้
ประสบการณ์เดิมมาอธิบายพลังงานศักย์ และ
พลังงานจลน์ ในวัตถุ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ของวัตถุ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยว

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกรายละเอียดอัตราเร็วในการ
หมุนของกังหัน เมื่อเทน้ำจากระดับ
ความสูงต่างๆ และระดับความสูงของ
วัตถุเมื่อโยนวัตถุขึ้นไปแนวดิ่งด้วย
อัตราเร็วต่างๆ ได้ครบถ้วน ตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ประสบการณ์เดิมมา
อธิบายพลังงานศักย์และพลังงานจลน์
ในวัตถุได้สมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการทำงานเกี่ยว

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
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ตัวชี้วัด
 ๒๗. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน

ด้านความรู้
พลังงานเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถทำให้สูญหายหรือ
สร้างขึ้นใหม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน
อื่นหรือถ่ายโอนได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงาน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้
สื่อต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง
อาทิตย์ หรือการถ่ายโอนความร้อนจาก
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ำเพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนและ
การถ่ายโอนพลังงาน

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนการถ่ายโอน
พลังงานตามกฎการอนุรักษ์พลังงานจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น เวบไซต์ วารสาร 
หนังสือ บันทึกผล และนำเสนอ

3. นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงาน และร่วม
กันอภิปรายจากข้อมูลที่สืบค้น

4. เพื่อลงข้อสรุปได้ว่าพลังงานเป็นสิ่งที่ ไม่
สามารถทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้แต่
สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นหรือถ่ายโอน
ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอน
พลังงานตามกฎการอนุรักษ์พลังงานจาก
สถานการณ์ที่กำหนดให้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายมา
อธิบายการเปลี่ยนและถ่ายโอนพลังงาน รวม
ทั้งกฎการอนุรักษ์พลังงาน

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนและถ่ายโอนพลังงานรวมทั้งกฎการ
อนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการร่วมกันสืบค้นข้อมูลวิิเคราะห์
สถานการณ์และอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยน
และถ่ายโอนพลังงานรวมทั้งกฎการอนุรักษ์
พลังงาน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากการสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปรายมาอธิบายการ
เปลี่ยนและถ่ายโอนพลังงานรวมทั้งกฎ
การอนุรักษ์พลังงานได้อย่างสมเหตุสม
ผล

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล โดยการออกแบบ
การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน
และถ่ายโอนพลังงานรวมทั้งกฎการ
อนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบหรือวิธี
การต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจนและ
ถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมี

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
อธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดย
นำเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 ๓. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท 
จากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะ
สมในท้องถิ่น
 ๔. สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบ
ทางเคมี จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอนจากแบบจำลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่
ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ๖. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน และกระบวนการเกิดดินจาก
แบบจำลอง รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
 ๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
และนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน
 ๘. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ
ใต้ดิน จากแบบจำลอง 
 ๙. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ และนำเสนอแนวทางการใช้
น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง 
 ๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำ
ท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยนำเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ด้านความรู้
1. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีตโดย
กระบวนการทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ปโิตรเลียม หินน้ำมัน และถ่านหิน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ ใช้แล้วหมดไป

2. เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์แต่ละประเภทเกิด

3. การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ใน

4. ในการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ต้องตระหนัก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดย
อาจใช้สถานการณ์หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ 
เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่การ
สังเกตเกี่ยวกับลักษณะของเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์

2. ครูให้นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบลักษณะของ
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์แต่ละประเภท ได้แก่ 
ปโิตรเลียม หินน้ำมัน และถ่านหิน

3. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยว
กับกระบวนการเกิดสมบัติและประโยชน์ของ
ปโิตรเลียม หินน้ำมัน และถ่านหิน จาก
อินเทอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ
จัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำเสนอ
ผลการสืบค้น

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด สมบัติและประโยชน์ของเชื้อ
เพลิงซากดึกดำบรรพ์แต่ละประเภท เพื่อลงข้อ
สรุปว่า เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์แต่ละ
ประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกันทําให้มี
สมบัติและนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน

5. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ของ
ประเทศไทยและผลกระทบจากการใช้เชื้อ

6. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ
และการใช้ประโยชน์ของเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์แต่ละประเภท

2. อธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตและบันทึก
ลักษณะของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์แต่ละ
ประเภท

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้
ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มาจัด
กระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสืบค้นมาลงความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
แต่ละประเภท

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ในกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษยที่มากเกินไปจะก่อให้เกิด

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอเกี่ยว

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
ของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์แต่ละ
ประเภทได้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ประโยชน์
จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มาจัด
กระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลจากการสืบค้น

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๓. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท จากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะ
สมในท้องถิ่น

ด้านความรู้
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ ใช้ ในการทดแทน
พลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่มีอยู่จำกัด
ส่วนมากเป็นพลังงานสะอาดซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล 
พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับการใช้พลังงานทดแทนของโลกและ
ประเทศไทย โดยอาจใช้สถานการณ์หรือ
คำถาม หรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ 
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสืบค้น
ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทน

2. นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย 
ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดในการใช้พลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลพลังงานคลื่น 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน 
รวบรวมและจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย และนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสถานการณ์การใช้
พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ รวมถึงการ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท นำเสนอผลการ
อภิปรายในรูปแบบที่น่าสนใจ

4. ครูให้นักเรียนออกแบบแนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ จากนั้นร่วมกัน
นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น โปสเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมให้เหตุผลในการ
เลือกใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละประเภท

2. นำเสนอแนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภทและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่
เหมาะสม

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการลง
ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทและแนวทาง
การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยว
กับแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการจัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อมูลข้อดีและข้อ
จำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภทและแนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทน
แต่ละประเภทและแนวทางการใช้
พลังงานทดแทนที่เหมาะสมได้อย่าง
สมเหตุผล

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๔. สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี จากข้อมูลที่รวบรวมได้

ด้านความรู้
โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นๆ ตามองค์
ประกอบทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก
และแก่นโลกซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน 
ได้แก่
 1) เปลือกโลก (crust) คือ ส่วนที่อยู่นอก
สุดของโลกและเป็นชั้นที่บางที่สุด มีสถานะเป็น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างโลก โดยอาจใช้
สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ เช่น
รูปภาพวีดิทัศน์หรือภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ภูเขาไฟระเบิด จากนั้นให้นักเรียนจินตนาการ
และวาดภาพเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโลก
ตามความเข้าใจของตนเอง

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างภายในโลกที่แบ่ง
ออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบทางเคมี

3. ครูให้นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจำลอง
โครงสร้างภายในโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้
โดยใช้วัสดุที่หาง่ายหรือวัสดุเหลือใช้ ในท้องถิ่น
ครูเน้นให้นักเรียนคำนึงถึงมาตราส่วนและ
เขียนบอกมาตราส่วนที่ ใช้จากนั้นให้นักเรียน
เปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างกับภาพวาด
โครงสร้างภายในโลกที่วาดไว้ครั้งแรก

4. นักเรียนนำเสนอแบบจำลองโครงสร้างภายใน
โลกและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้าง
ภายในโลกและความแตกต่างในแต่ละชั้นเพื่อ
ลงข้อสรุปว่าโครงสร้างภายในโลกแบ่งตาม
องค์ประกอบทางเคมีได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ 
เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก ซึ่ง
โครงสร้างภายในโลกแต่ละชั้นมีลักษณะและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์
ประกอบทางเคมี

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการใช้จำนวน โดยการใช้ตัวเลขจากการ
สืบค้นเกี่ยวกับความหนาของชั้นต่างๆ ของโลก
มาคำนวณมาตราส่วนที่เหมาะสมในการสร้าง
แบบจำลอง

2. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ กับ
สเปซและสเปซกับเวลาโดยการสร้างแบบ
จำลองโครงสร้างภายในโลกจากข้อมูลที่สืบค้น
และคำนวณ

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการออกแบบ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบจำลอง
โครงสร้างภายในโลกที่แบ่งตามองค์ประกอบ
ทางเคมี

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอแบบจำลอง

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการเลือกใช้

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการใช้
ตัวเลขจากการสืบค้นเกี่ยวกับความ
หนาของชั้นต่างๆ ของโลกมาคำนวณ
มาตราส่วนที่เหมาะสมในการสร้าง
แบบจำลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สม

2. ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์  
ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับ
เวลาจาการสร้างแบบจำลอง
โครงสร้างภายในโลกจากข้อมูลที่
สืบค้นและคำนวณได้อย่างถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้าง
ภายในโลกที่แบ่งออกตามองค์ประกอบ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้
ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

ด้านความรู้
1. การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัว
ของตะกอนเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นภูมิลักษณ์แบบต่างๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ 
คือ น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก 
สิ่งมีชีวิตสภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี

2. การผุพังอยู่กับที่ คือ กระบวนการที่หินผุพัง

3. การผุพังอยู่กับที่ทำให้ผิวโลกเกิดการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สถานการณ์ หรือ
คำถาม หรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ ที่
แสดงให้เห็นหินในลักษณะต่างๆ ที่เป็นผลมา
จากการผุพังอยู่กับที่ เช่น หินรูปเจดีย์สมอง 
ภูเขาหินปะการัง จากนั้นจึงชักชวนนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหิน โดยใช้คำถาม
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 - หินที่สังเกตมีลักษณะอย่างไร
 - หินดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมี 
   ลักษณะดังที่สังเกตได้อย่างไร
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลให้หินเกิดการผุ
พังอยู่กับที่ทางกายภาพ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงความ
ดัน การกระทำของสิ่งมีชีวิต แรงโน้มถ่วงของ
โลกและการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี ได้แก่ ฝนที่
มีสมบัติเป็นกรด ออกซิเจนและน้ำ และนำผล
ที่ ได้จากการสืบค้นมาจัดกระทำในรูปแบบที่น่า
สนใจและนำเสนอ

3. นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้มาร่วมกันออกแบบและ
สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการผุพัง
อยู่กับที่ทางกายภาพและทางเคมีของหิน

4. ครูให้นักเรียนนำเสนอแบบจำลองและร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการผุพังอยู่กับที่ทั้ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่
2. ยกตัวอย่างผลของกระบวนการผุพัง
อยู่กับที่ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะของ
หินจากสื่อต่างๆ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในแบบจำลอง

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลให้หิน
เกิดการผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพและทางเคมี

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการผุพังอยู่กับที่ของหิน
ในธรรมชาติ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการร่วมกันสังเกต สืบค้นและการสร้าง
แบบจำลองเพื่ออธิบายการผุพังอยู่กับที่ของหิน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร จากการนำเสนอผล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหิน
และการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในแบบจำลองได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยและ
กระบวนการที่ส่งผลให้หินเกิดการผุพัง
อยู่กับที่ทางกายภาพและทางเคมี ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
1. การกร่อน คือ การพังทลายและการเคลื่อน
ย้ายมวลออกจากตำแหน่งเดิมโดยตัวการต่างๆ 
เช่น ลม น้ำ ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก

2. การสะสมตัวของตะกอน คือ การที่ตะกอนจาก
การผุพังอยู่กับที่หรือจากการกร่อนถูกนำพาไป
สะสมตัวตามแหล่งสะสมตัวของตะกอน

3. การกร่อน ทำให้ผิวโลกเกิดเป็นภูมิลักษณะ
ต่างๆ เช่น ที่แพะเมืองผี ผาช่อ เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีการนำพาตะกอนที่เกิดจาก
การกร่อน ไปสะสมตัว ณ แหล่งสะสมตะกอน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการกร่อน การนำพาและการ
สะสมตัวของตะกอน โดยอาจใช้สถานการณ์
หรือคำถามหรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพ
เคลื่อนไหว วีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นผิวโลกใน
ลักษณะต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการกร่อน 
การนำพา และการสะสมตัวของตะกอน เช่น 
เนินตะกอน (น้ำพา) รูปพัด ทางน้ำโค้งตวัด
ทะเลสาบรูปแอก จากนั้นจึงชักชวนนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามต่างๆ เช่น

 - ผิวโลกที่สังเกตมีลักษณะอย่างไร
 - ผิวโลกมีลักษณะดังที่สังเกตได้อย่างไร
2. ครูให้นักเรียนสร้างแบบจำลอง เพื่อแสดง
การกร่อน การนำพา และการสะสมตัวของ
ตะกอน ตามวิธีการที่ครูกำหนดให้ โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เช่น ทรายละเอียด ทรายหยาบ 
กรวด ดินเหนียว หรือดินน้ำมัน มาสร้าง
ภูมิประเทศจำลองและจำลองทางน้ำและ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำและภูมิ
ลักษณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากแบบจำลอง

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุป
ว่า การกร่อน การนำพา และการสะสมตัว
ของตะกอนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมีน้ำเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้เกิดการกร่อนและการนำพา
ตะกอนไปสะสมตัว ตามแหล่งสะสมตะกอน
ต่างๆ ทำให้ผิวโลกเกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆ 
เช่นเนินตะกอน (น้ำพา) รูปพัด            
ทางน้ำโค้งตวัด เป็นต้น

4. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการ 

5. ครูให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับการ 

6. นักเรียนนำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย

7. การกร่อน การนำพาและการสะสมตัวของ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการกร่อนและการสะสมตัวของ
ตะกอน

2. ยกตัวอย่างผลของการกร่อนและการ
สะสมตัวของตะกอนที่ทำให้ผิวโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบจำลอง โดยการ
สังเกตลักษณะของหินจากสื่อต่างๆ และสังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบจำลอง

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลให้หิน
เกิดการผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพและทางเคมี

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการผุพังอยู่กับที่ของหิน
ในธรรมชาติ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการร่วมกันสังเกต สืบค้นและการสร้าง

2. ทักษะด้านการสื่อสารจากการนำเสนอผลเกี่ยว

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในแบบจำลองได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการเขียนผัง
มโนทัศน์ที่อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการ 
กร่อนและการสะสมตัวของตะกอนได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและช่วยให้ผู้
อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายผลของข้อมูลที่
ได้จากแบบจำลองมาลงความเห็นเกี่ยว
กับการกร่อน การนำพาและการสะสม

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๖. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน และกระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน

ด้านความรู้
1. ชั้นดินแบ่งออกเป็นหลายชั้นที่ขนานหรือเกือบ
ขนานกับผิวหน้าดิน ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏ
ให้เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นตามแนวดิ่ง เรียกว่า
ชั้นหน้าตัดดินหรือหน้าตัดข้างของดิน (soil 
profile) โดยชั้นดินแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่าง
กันเนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ

2. ดินเกิดจากหินที่ผุพังจากการกระทำของ

3. ปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

กระบวนการผุพังอยู่กับที่
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลักษณะหน้าตัดข้างของดิน 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถามหรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อนำไปสู่การสังเกตลักษณะหน้าตัดข้างของ
ดิน

2. นักเรียนสังเกตหน้าตัดข้างของดิน จาก
ตัวอย่างในพื้นที่จริงหรือจากแบบจำลอง 
บันทึกและเขียนแผนภาพหน้าตัดข้างของดินที่
ได้

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหน้าตัด
ข้างของดินและการแบ่งชั้นดินจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หนังสือ เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลมาจัดกระทำ
และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

4. นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะหน้าตัดข้างของ
ดินและการแบ่งชั้นดินจากภาพที่เขียนไว้กับ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นจากนั้นให้นำเสนอ
และร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าหน้าตัด
ข้างของดินเป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็น
เรียงลำดับเป็นชั้นจากผิวหน้าดินลงไปในแนว
ดิ่ง ชั้นดินแบ่งออกเป็นหลายชั้นขนานหรือ
เกือบขนานกับผิวหน้าดินแต่ละชั้นมีลักษณะ

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว

6. นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะหน้าตัดข้างของดิน
2. อธิบายกระบวนการเกิดดิน
3. ระบุและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้
ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตหน้าตัดข้าง
ของดิน

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าตัดข้างของดิน

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
อธิบายเชื่อมโยงหน้าตัดข้างของดินกับ
กระบวนการเกิดดิน

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปใน
การนำข้อมูลเกี่ยวกับหน้าตัดข้างของดินมาตี
ความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดดิน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอการ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าตัดข้าง
ของดินได้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าตัดข้างของดิน ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลข้อมูลเกี่ยว
กับกระบวนการเกิดดินเชื่อมโยงกับ
หน้าตัดข้างของดินได้อย่างสมเหตุสม
ผล

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน

ด้านความรู้
1. สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน สีดิน 
ความเป็นกรด-เบส ความชื้นในดิน ธาตุอาหาร
ในดิน สามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจถึง
แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน

2. การตรวจวัดสมบัติบางประการของดินทำได้ 
โดย

3. มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากดินได้หลาก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

กระบวนการผุพังอยู่กับที่
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสมบัติบางประการของดิน 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรม

2. นักเรียนตรวจวัดสมบัติบางประการของดินใน
ท้องถิ่น ได้แก่ เนื้อดิน สีดิน ความชื้นในดิน 
และธาตุอาหารในดิน ตามวิธีการที่ครูกำหนด 
ดังนี้

 1) เนื้อดิน ใช้แผนผังการจำแนกดินโดยใช้
การจับตัวของดินและเนื้อดินเป็นเกณฑ์
 2) สีดิน ใช้การสังเกตด้วยตาเปล่าหรือใช้
สมุดเทียบสีดิน
 3) ความเป็นกรด-เบส ใช้กระดาษยูนิเวอร์
ซัลอินดิเคเตอร์ ในการทดสอบและเทียบค่าความ
เป็นกรด-เบส ที่ ได้
 4) ความชื้นในดิน โดยการนำมวลของดิน
เปียกและมวลของดินแห้ง มาคำนวณตามสูตร 
ดังนี้

ความชื้นในดิน (กรัม/กรัม) =
 
 5) ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน 

3. นักเรียนออกแบบตารางบันทึกข้อมูลการตรวจ

4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. การตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน
2. นำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน
จากข้อมูลสมบัติบางประการของดิน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตเนื้อดินสีดิน
2. ทักษะการวัด เกี่ยวกับสีดิน ค่าความเป็นกรด-
เบส มวลของดิน โดยบอกค่าและระบุหน่วย
ของการวัด

3. ทักษะการใช้จำนวน โดยการนำมวลของดิน
เปียกและดินแห้งมาคำนวณหาค่าความชื้นใน
ดิน

4. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
มีการจัดกระทำข้อมูลที่ ได้จากการตรวจวัด 
สมบัติบางประการของดินในรูปของตาราง

5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
การปรับปรุงดินตามโครงการพระราชดำริมา
ปรับปรุงดินในท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม

6. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการใช้

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะสังเกต จากการสังเกต
เนื้อดิน สีดิน ตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการวัดสีดิน
ค่าความเป็นกรด-เบส มวลของดิน 
โดยบอกค่าและระบุหน่วยของการวัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ
คำนวณค่าความชื้นในดินได้ถูกต้อง

4. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการจัดกระทำ
และนำเสนอข้อมูลการตรวจวัดสมบัติ
บางประการของดินได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

5. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

6. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๘. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จากแบบจำลอง

ด้านความรู้
แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากฝน และหิมะที่ตกลงบนผิว
โลกและไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง
การไหลของน้ำทำให้ผิวโลกเกิดการกัดเซาะเป็น
ร่องน้ำ เช่น ลำธาร คลอง และแม่น้ำ ซึ่งร่องน้ำ
จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำไหล ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดิน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลักษณะแหล่งน้ำผิวดิน โดย
อาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ 
เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำ
ไปสู่การสังเกตลักษณะแหล่งน้ำผิวดิน

2. นักเรียนสังเกตความแตกต่างของลักษณะ
แหล่งน้ำผิวดินจากวีดิทัศน์และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าแหล่งน้ำผิวดินมี
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น

 - น้ำตก มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำที่มีความ
ลาดชันส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงชัน
 - แม่น้ำ มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความ
กว้างและไหลเป็นทางยาว
 - บึง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วม
ขังอยู่
 - ทะเลสาบ มีลักษณะเป็นพื้นน้ำที่ล้อมรอบ
ด้วยพื้นดินมักเกิดขึ้นในบริเวณแอ่งแผ่นดินหรือ
บริเวณน้ำขังที่ ไม่มีทางไหลออกจากแอ่งโดยตรง
 - ทะเล เป็นแหล่งน้ำเค็มที่กว้างใหญ่
มีแผ่นดินหรือหมู่เกาะกั้นเป็นแนวแต่มีขนาดเล็ก
กว่ามหาสมุทร
3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิว
ดินและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำผิวดินที่มี

4. นักเรียนรวบรวมข้อมูล นำเสนอ จัดกระทำใน

5. ครูให้นักเรียนสำรวจแหล่งน้ำผิวดินในท้องถิ่น

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำผิวดิน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตและเปรียบ
เทียบความแตกต่างของลักษณะแหล่งน้ำแต่ละ
แหล่ง

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นมาจัดกระทำ
และนำเสนอกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน
และปัจจัยที่ส่งผลทำให้แหล่งน้ำผิวดินมีขนาด
และรูปร่างแตกต่างกัน

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
อธิบายกระบวนการเกิดน้ำผิวดินและปัจจัยที่
ทำให้แหล่งน้ำผิวดินในท้องถิ่นมีขนาดและรูป
ร่างแตกต่างกัน

4. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการสร้างแบบ
จำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิว
ดิน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ โดยการสร้าง

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะสังเกต จากการสังเกต
ความแตกต่างของลักษณะแหล่งน้ำ
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดแหล่งน้ำผิวดินและปัจจัยที่ส่งผล
ทำให้แหล่งน้ำผิวดินมีขนาดและรูปร่าง
แตกต่างกันมาจัดกระทำและนำเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วย
ให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายกระบวนการเกิด

4. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
1. แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลง
ไปสะสมตัวใต้ผิวโลกซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดินและน้ำ
บาดาลน้ำในดินเป็นน้ำที่อยู่ตามช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดิน เป็นชั้นที่ ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ ส่วน
น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ ไหลซึมลึกลงไปและถูกกัก
เก็บไว้ ในชั้นหินหรือชั้นดินจนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

2. สมบัติของตะกอนและหิน ที่มีผลต่อการกักเก็บ
แหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ รูปร่าง การเรียงตัวของ
ตะกอน การคัดขนาดของตะกอน ซึ่งมีผลต่อ
ขนาดช่องว่างระหว่างตะกอนหรือช่องว่างใน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งน้ำใต้ดิน 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
แหล่งน้ำใต้ดิน

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูล ศึกษาวีดิทัศน์ หรือ
ศึกษาแผนภาพ กระบวนการเกิดแหล่งน้ำ
ใต้ดิน เพื่อนำไปสู่การสร้างแบบจำลองเพื่อ
อธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำใต้ดิน

3. นักเรียนสร้างแบบจำลองและนำเสนอแบบ
จำลองที่อธิบายการเกิดแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ 
น้ำในดิน และน้ำบาดาล

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลง
ไปสะสมตัวใต้ผิวโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดินและ
น้ำบาดาล น้ำในดินเป็นน้ำที่อยู่ ในช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินเป็นชั้นที่ ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำส่วน
น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ ไหลซึมลึกลงไปและถูกกัก
เก็บไว้ ในชั้นหินหรือชั้นดินจนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ำบาดาลเพื่อนำ
ไปสู่การทำกิจกรรมลักษณะของตะกอนที่มีผล
ต่อการกักเก็บแหล่งน้ำใต้ดิน นักเรียนรวบรวม
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต บันทึกผล

6. นักเรียนนำเสนอผล อภิปราย เพื่อลงข้อสรุป
ร่วมกันว่าสมบัติของตะกอนและหินที่มีผลต่อ
การกักเก็บแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ รูปร่าง การ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำใต้ดิน
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำใต้ดิน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตแบบจำลอง
การเกิดแหล่งน้ำใต้ดิน และลักษณะ รูปร่าง
การจัดเรียงตัวของตะกอนที่มีผลต่อการกักเก็บ
แหล่งน้ำใต้ดิน

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บแหล่งน้ำ
ใต้ดิน

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการสร้างแบบ
จำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำ
ใต้ดิน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการสร้างแบบจำลองการเกิดแหล่งน้ำ
ใต้ดินและการทำกิจกรรมลักษณะของตะกอนที่

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการสร้างแบบ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตการเกิดแหล่งน้ำใต้ดินจากแบบ
จำลอง และการสังเกตลักษณะ รูป
ร่างการจัดเรียงตัวของตะกอนที่มีผล
ต่อการกักเก็บแหล่งน้ำใต้ดิน ได้ครบ
ถ้วนตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลการสังเกต
ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บแหล่งน้ำ
ใต้ดินได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดแหล่งน้ำใต้ดิน

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
 ๙. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง

ด้านความรู้
1. มนุษย์ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดินและ
แหล่งน้ำใต้ดินในกิจกรรมต่างๆ ปัญหาการใช้
น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินใน
ประเทศไทยเกิดจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำ
ต่าง ๆเริ่มต่ำกว่ามาตรฐาน สาเหตุมาจากการ

2. การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นวิธีการบริหาร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

แหล่งน้ำผิวดิน
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้น้ำจาก
แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินใน
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากกราฟหรือ
ตารางข้อมูลปริมาณน้ำและปริมาณการใช้น้ำ
จากแหล่งน้ำในประเทศไทย

2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
การใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุของปัญหา 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำเพื่อลงข้อ
สรุปว่ามนุษย์ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน
และแหล่งน้ำใต้ดินในกิจกรรมต่างๆ

3. ให้วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
จำนวนประชากรแล้วร่วมกันอภิปรายว่า การ
เพิ่มขึ้นของประชากรมีผลต่อการใช้ทรัพยากร
น้ำอย่างไร เพื่อลงข้อสรุปว่าการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ

4. นักเรียนสืบค้นและวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำใน
ท้องถิ่นของตนเองและแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้น้ำในท้องถิ่นโดยอาจใช้โครงการการ
จัดการน้ำของภาครัฐเป็นตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ โดยจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลใน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ
2. นำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
ในท้องถิ่นของตนเอง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้น้ำในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินและ
แหล่งน้ำใต้ดิน จากกราฟหรือตารางข้อมูล
ปริมาณน้ำและปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ
ในประเทศไทย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยการร่วมกันสังเกต วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้น้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
และแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อระบุปัญหา สาเหตุของ
ปัญหาผลกระทบรวมทั้งนำเสนอแนวทางการ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำเสนอ
ข้อมูลแนวทางการแก้ปัญหาการใช้น้ำ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วย
ให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิว
ดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จากกราฟหรือ
ตารางข้อมูลปริมาณน้ำและปริมาณ
การใช้น้ำจากแหล่งน้ำในประเทศไทย 
เพื่อระบุปัญหา สาเหตุและผลกระทบ
ได้อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



148

ตัวชี้วัด
 ๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

ด้านความรู้
1. น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่มหลุมยุบ 
และแผ่นดินทรุด เป็นภัยธรรมชาติที่มี
กระบวนการเกิดแตกต่างกัน

 น้ำท่วมเกิดจากพื้นที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำ
เกินกว่าที่จะกักเก็บได้และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ

2. น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ  
ภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าว วีดิทัศน์หรือภาพที่
แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เช่น น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินทรุด

2. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเกิด 
ภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสังเกตและ
อภิปรายเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โดยครูอาจใช้
คำถามในการอภิปราย เช่น

 - เหตุการณ์ ในข่าวหรือจากภาพ เกิดขึ้นได้   
       อย่างไร
 - เหตุการณ์ ในข่าวหรือจากภาพ
       ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
       อย่างไร
 - ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์
       ดังกล่าว
3. ครูกำหนดกรณีตัวอย่างภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย เช่น น้ำท่วมในปี พ.ศ.2554 
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยดิน
ถล่มในพื้นที่ภาคเหนือหรือภาคใต้ หลุมยุบที่
วัดห้วยเสียด จ.กระบี่ แผ่นดินทรุดในเขตพื้น
กรุงเทพมหานคร จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเลือกศึกษากรณีตัวอย่างที่ ไม่ซ้ำกัน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและรวบรวมข้อมูล

5. นักเรียนสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย      

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบ
จากน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดิน
ถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

2. ยกตัวอย่างแนวทางในการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด ผลกระทบ 
แนวทางในการเฝ้าระวังและแนวทางในการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

2. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้นมาออกแบบในการสร้าง
แบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดภัยธรรมชาติ
ต่างๆ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลการเกิด
ภัยธรรมชาติ ผลกระทบและแนวทางในการ
เฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการทำสื่อใน 

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการจัดกระทำ
ข้อมูลเพื่ออธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิด ผลกระทบ แนวทางในการเฝ้า
ระวังและแนวทางในการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย จากภัยธรรมชาติได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิด
ภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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  การนำเสนอมีวัตถุประสงค์ เพื่ อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร              

ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดทำโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมี

ชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ใน

ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม แนวทางในการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ ไป

ใช้ประโยชน์์

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มี

ผลต่อสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ ได้จากการ
สำรวจ
 ๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ที่ ได้จากการสำรวจ
 ๓. สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใย
อาหาร
 ๔. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสาร
อินทรีย์ ในระบบนิเวศ 
 ๕. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร
 ๖. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ
 ๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดย
ใช้แบบจำลอง
 ๘. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดย
พิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์
 ๙. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟโีนไทป์ของลูก และคำนวณ
อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟโีนไทป์ของรุ่นลูก
 ๑๐. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและ     
ไมโอซิส
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ตัวชี้วัด
 ๑๑. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิด
โรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม
 ๑๒.  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้
ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่
อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 
 ๑๓. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและ
ผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๑๔.  ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้
จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน
 ๑๕. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมี
ชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ
 ๑๖.  อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ 
 ๑๗. แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ ได้จากการสำรวจ 

152

ด้านความรู้
1. ระบบนิเวศ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต 
เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์และองค์ประกอบที่ ไม่มี
ชีวิต เช่น แสง อุณหภูมิ น้ำ ความชื้น ดิน
ความเป็นกรดเป็นเบส

2.องค์ประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์
กันและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ ไม่มีชีวิต

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัย และตั้งคำถาม
เกี่ยวกับระบบนิเวศ เพื่อนำไปสู่การสำรวจ
ระบบนิเวศต่างๆ โดยอาจใช้วิธีการซักถามหรือ
ใช้สื่อต่างๆ เช่น ของจริง รูป หรือวีดิทัศน์

2.นักเรียนร่วมกันวางแผนและออกแบบการ
สำรวจระบบนิเวศที่แตกต่างกัน เช่น สระน้ำ 
ทุ่งหญ้า ร่วมกันสำรวจชนิดของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศนั้น 
บันทึกผล ร่วมกันอภิปรายและระบุองค์
ประกอบที่มีชีวิต (biotic component) และ
องค์ประกอบที่ ไม่มีชีวิต (abiotic component) 
ในระบบนิเวศที่สำรวจ

3.นักเรียนสังเกตพฤติกรรมระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตและสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ ไม่มีชีวิต โดยใช้วัสดุและ
เครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล
บันทึกผล

4.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายปฏิสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศให้
สอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ได้และนำเสนอผล โดยจัดกระทำข้อมูลในรูป
แบบต่างๆ เช่น เขียนภาพ ตาราง

5.ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อลงข้อสรุป
ว่าภายในระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์
ประกอบที่ ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ

2.อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่
ไม่มีชีวิต

2.ทักษะการวัดโดยเลือกและใช้เครื่องมือเพื่อวัด
ปริมาณขององค์ประกอบที่ ไม่มีชีวิตในระบบ
นิเวศ เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส น้ำ
แสงสว่าง

3.ทักษะการจำแนกประเภทโดยระบุสิ่งแวดล้อมที่
เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่
ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ

4.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมาจัดกระทำ
ในรูปแบบต่างๆ

5.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการนำ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศ
รวมถึงความสัมพันธ์กันระหว่างองค์
ประกอบในระบบนิเวศตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการวัด จากการเลือก
และใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ใช้เทอร์มอ
มิเตอร์วัดอุณหภูมิของอากาศ น้ำ และ
ดิน ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-
เบสวัดความเป็นกรด-เบส ใช้ลักซ์
มิเตอร์วัดความเข้มของแสง ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

3.ประเมินการจำแนกประเภท จากการ
จำแนกสิ่งแวดล้อมออกเป็นองค์

4.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

5.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ด้านความรู้
1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยประชากรของ   
สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่ง
ที่อยู่เดียวกัน

2.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัย
อยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันอาจมีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูสนทนากับนักเรียน โดยอาจใช้สื่อต่างๆ เช่น 
ภาพ คลิปวีดิทัศน์ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายๆ 
ชนิดในแหล่งที่อยู่ เพื่อให้นักเรียนนิยามความ
หมายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตและประชากร ซึ่ง
นักเรียนควรนิยามความหมายของกลุ่มสิ่งมี
ชีวิตได้ว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต หมายถึง ประชากร
ของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน ส่วนประชากร หมายถึง 
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
แหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบ
นิเวศ เพื่อนำไปสู่การสำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วม
กันในแหล่งที่อยู่รวบรวมข้อมูล บันทึกผล

3.นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในลักษณะต่างๆ เช่น แมลง
ตอมเกสรดอกไม้ กล้วยไม้อาศัยอยู่กับต้นไม้ 
แมวกินหนูแล้วจัดกลุ่มความสัมพันธ์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งนักเรียนควรได้
ความสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

 - ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ (เรียกว่า ภาวะ
       พึ่งพากัน)
 - ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่ง

4.ครูอาจยกสถานการณ์ตัวอย่างความสัมพันธ์

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าสิ่งมี

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. นิยามความหมายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ประชากร

2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ในรูปแบบภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิง
อาศัย ภาวะปรสิต และการล่าเหยื่อ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตชนิด จำนวน
ของสิ่งมีชีวิตและพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิต

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยการจัดกลุ่มสิ่งมี
ชีวิตตามความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน
ไว้ด้วยกัน

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกตสิ่งมีชีวิตมาเชื่อมโยงเพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยกัน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยนักเรียนร่วมกันสำรวจ สังเกต อภิปราย
ผลจากการสังเกตสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการอภิปรายร่วมกัน

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิด 
จำนวนของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่
อยู่ ได้ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภทจาก
การจำแนกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ที่มีรูปแบบเดียวกันไว้ด้วยกันได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลการสังเกต
สิ่งมีชีวิตแล้วลงความเห็นเกี่ยวกับรูป
แบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อยู่ด้วยกันได้อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจากการ

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ที่ ได้จากการสำรวจ
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ด้านความรู้
1. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กันในด้าน
การถ่ายทอดพลังงาน โดยพลังงานจากผู้ผลิต
จะถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับต่างๆ

2.สายใยอาหาร เป็นแผนผังที่แสดงความ
สัมพันธ์ ในลักษณะการถ่ายทอดพลังงานของสิ่ง
มีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยโซ่อาหาร

3.กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ ได้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
โดยอาจใช้การสนทนา หรือสื่อต่างๆ เช่น รูป 
วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การสังเกตการกินกันเป็น
อาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ หรือวีดิทัศน์
และ/หรือใช้ข้อมูลการกินกันเป็นอาหารของสิ่ง
มีชีวิตชนิดต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เอกสารต่างๆ บันทึกชื่อสิ่ง
มีชีวิต และชนิดของอาหาร

2.นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกินกันเป็น
อาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ ในแหล่งที่อยู่และร่วม
กันอภิปรายเพื่อสร้างแบบจำลองสายใย
อาหารที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
ด้านของการถ่ายทอดพลังงาน

3.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองสายใยอาหารที่
สร้างขึ้นและร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า

 3.1 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นในโซ่อาหาร 
         หรือสายใยอาหาร เมื่อสัตว์มากินพืช  
         พลังงานจากพืชจะถูกถ่ายทอดมายัง  
         สัตว์และเมื่อมีสัตว์อื่นมากินสัตว์กินพืช
         อีกต่อหนึ่ง พลังงานจะถูกถ่ายทอดจาก
         สัตว์กินพืชมายังสัตว์นั้นตามลำดับ
 3.2 ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้กิน
         สิ่งมีชีวิตอื่นเพียงชนิดเดียวเป็นอาหาร 

4. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของสิ่งมี

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าสิ่งมี

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการถ่ายทอดพลังงานจากผู้
ผลิตไป ยังผู้บริโภคลำดับต่างๆ

2.สร้างแบบจำลองในการอธิบายสายใย
อาหารที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมี
ชีวิต

3.อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต      

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตชนิดของ
อาหารของสิ่งมีชีวิต

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตชนิดของอาหารของ
สิ่งมีชีวิตมาเชื่อมโยงเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตในด้านการถ่ายทอดพลังงาน

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำข้อมูล
มาสร้างแบบจำลองสายใยอาหาร

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยร่วมกันสังเกตการกินอาหารของสิ่งมีชีวิต
การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมี
ชีวิต การสร้างแบบจำลองสายใยอาหาร

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอและ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับชื่อ
ของสิ่งมีชีวิตและชนิดของอาหารที่กิน 
ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตชนิดของอาหารของสิ่งมีชีวิตมา
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
ด้านการถ่ายทอดพลังงาน ได้อย่างสม
เหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสายใย
อาหารกับการถ่ายทอดพลังงาน

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๓. สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
 ๔.  อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ในระบบนิเวศ
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ด้านความรู้
การถ่ายทอดพลังงานไปตามลำดับขั้นการบริโภค
ในโซ่อาหาร ถ้ามีการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตเริ่ม
ต้นของโซ่อาหารสารพิษนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้
บริโภคลำดับต่างๆ ตามลำดับขั้นการบริโภค
ผู้บริโภคลำดับสูงสุด จะมีปริมาณสารพิษสะสม
มากที่สุด ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตจากการที่มนุษย์ทิ้งสารเคมี
ที่เป็นพิษต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อต่างๆ 
เช่น ภาพ วีดิทัศน์

2.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการสะสมสารพิษ
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่างๆ เพื่อนำไป
สู่การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาแสดงการ
สะสมสารพิษในโซ่อาหาร

3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้น
ของสารพิษ เช่น ดีดีที สารปรอท ที่สะสม
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่างๆ และร่วม
กันอภิปราย โดยใช้ข้อมูลจากแผนภาพ เพื่อลง
ข้อสรุปว่า สารพิษที่สะสมอยู่ในผู้ผลิตจะ
ถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารตามลำดับ ขั้นของ
การบริโภคและมีปริมาณมากขึ้นตามลำดับขั้น
ของการบริโภค ผู้บริโภคที่อยู่ลำดับสูงสุด (ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์) จะมีปริมาณสารพิษ
สะสมอยู่มากที่สุด

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันคิดและอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
โดยใช้คำถาม เช่น การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่า
ไม้ ดิน แหล่งน้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตต่างๆที่
เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศจะเกิดผลอ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและนำเสนอแนวทาง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่
อาหาร

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการแปลความหมายข้อมูลจากแผนภาพและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะสมสารพิษในโซ่อาหาร

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยร่วมกันวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการ
สะสมสารพิษในแผนภาพ

2.ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ
แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อมในระบบนิเวศโดยไม่ทำลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป โดยการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแผนภาพและลงข้อสรุปเกี่ยว
กับการสะสมสารพิษในโซ่อาหาร ได้
อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการร่วมกัน
วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการ
สะสมสารพิษ ร่วมกับผู้อื่น ตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนสำเร็จลุล่วง

2.ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
การนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมให้คงอยู่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ตัวชี้วัด
 ๕. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร
 ๖.  ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ
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ด้านความรู้
1. ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมี
ยีนเป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
ยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน 
โดยยีนเป็นช่วงหนึ่งของดีเอ็นเอ และดีเอ็นเอ
เป็นส่วนประกอบของโครโมโซม โครโมโซมอยู่

2. สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เป็น

3. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับความแตกต่างของจำนวนโครโมโซมใน
นิวเคลียสของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด โดย
ใช้ข้อมูลจำนวนโครโมโซมในนิวเคลียสของ
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด

2.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันอภิปราย
เพื่อลงข้อสรุปว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวน
โครโมโซมแตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
จะมีจำนวนโครโมโซมคงที่

3.ครูให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะ
และจำนวนของโครโมโซมของเพศหญิงและ
เพศชายจากแผนภาพแสดงการจัดเรียง
โครโมโซมของมนุษย์เพศหญิงและเพศชายและ
ร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่ามนุษย์มี
จำนวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นโครโมโซม
ร่างกายหรือออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซม
เพศ 1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX 
เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน 
ดีเอ็นเอและโครโมโซม เพื่อนำไปสู่การสังเกต
และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซม

5.นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและ

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

7. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนว่า สิ่งมีชีวิตมี

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ
และโครโมโซม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการน
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและการสืบค้นข้อมูล
มาเชื่อมโยงเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ยีนดีเอ็นเอ และโครโมโซม

2. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการสร้างแบบ
จำลองที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างยีน 
ดีเอ็นเอและโครโมโซม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยนักเรียนร่วมกันสร้างและนำเสนอแบบ
จำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ 
และโครโมโซม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ
จำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ 

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการสร้างแบบ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตและการสืบค้นข้อมูลมาอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม ได้อย่างถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ 
และโครโมโซม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการทำงานร่วม
กับผู้อื่นในการสร้างและนำเสนอแบบ
จำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยีน 

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

ตัวชี้วัด
 ๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง
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ด้านความรู้
1. เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้นถั่วชนิดหนึ่ง ซึ่งนำมาสู่หลัก
การพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

2. สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยีนแต่ละตำ
แหน่งบนฮอโมโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล 

3. เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็นคู่กัน

4. การเขียนแผนภาพจะช่วยให้สามารถคำนวณ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยอาจใช้วิธี
ยกตัวอย่าง ซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป 
วีดิทัศน์

2.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อนำไปสู่การ
วิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล

3.นักเรียนวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลจาก
ผลการทดลองของเมนเดลและร่วมกันอภิปราย
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวและโอกาสในการเกิดจีโนไทป์
และฟโีนไทป์แบบต่างๆ รวมถึงการระบุ
ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของสิ่งมีชีวิต

4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการจำลองการเข้าคู่กัน
ของแอลลีล โดยการหยิบลูกปัดที่มีสีต่างกัน 2 
สี ซึ่งแต่ละสีแทนแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อย 
และบันทึกผล

5.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูล นำเสนอผลเพื่ออธิบายการเข้าคู่กันของ
แอลลีล ร่วมกันอภิปรายและเขียนแผนภาพ
เพื่อคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟโีน
ไทป์ของรุ่นลูกจากการผสมโดยพิจารณา

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอธิบายผล

7. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลี
ลด้อยอย่างสมบูรณ์

2. เขียนแผนภาพ คำนวณอัตราส่วนและ
อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟโีนไทป์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการใช้จำนวน โดยคำนวณอัตราส่วนการ
เกิดจีโนไทป์และฟโีนไทป์ของรุ่นลูกในตัวอย่าง
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่กำหนด

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยทำการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ที่ ได้จากการทดลองของเมนเดลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยนักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูลรวมทั้งการอภิปราย
เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ
เข้าคู่กันของแอลลีลและการถ่ายทอดลักษณะ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการ
คำนวณหาอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์
และฟโีนไทป์ของรุ่นลูกรุ่นที่ 1 และรุ่น
ที่ 2 ในตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่กำหนดได้อย่างถูก
ต้อง

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูลที่ ได้จากการ
ทดลองของเมนเดลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมได้อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๘. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์
 ๙.  อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟโีนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟโีนไทป์ของรุ่นลูก
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ด้านความรู้
1. กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ 
คือ ไมโทซิสและไมโอซิส 

2. ไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์
ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ ใหม่ 2 
เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือน
เซลล์ตั้งต้น

3. ไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับ
กระบวนการที่เกิดขึ้น ขณะมีการเจริญเติบโต
ตั้งแต่ไซโกตซึ่งมีเซลล์เดียวจนเป็นทารกที่มี
หลายเซลล์ โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือการใช้
สื่อต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิ
ทัศน์

2.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิด
ขึ้นในข้อ 1 ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแบ่งเซลล์
เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอ
ซิส จากเอกสารความรู้ การสังเกตรูปภาพ
เคลื่อนไหว หรือศึกษาจากวีดิทัศน์

3.นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสและร่วมกัน
อภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส รวมทั้ง
ความสำคัญของการแบ่งเซลล์ทั้ง 2 แบบ 
บันทึกผล

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อ
เพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้
เซลล์ ใหม่ 2 เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวน
โครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น ส่วนไมโอซิส
เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่

5.นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เพื่อสรุปเกี่ยวกับการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสและไมโอซิส

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตรูป ภาพ
เคลื่อนไหวหรือวีดิทัศน์ที่แสดงกระบวนการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาอธิบายความ
แตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไม
โอซิสและความสำคัญของการแบ่งเซลล์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการร่วมกันรวบรวมข้อมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิส

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิสได้ครบถ้วนตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลที่รวบรวมได้
มาอธิบายความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสและ
ความสำคัญของการแบ่งเซลล์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการรวบรวม

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๑๐. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
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ด้านความรู้
1. การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต เช่น โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของยีนกลุ่มอาการดาวน์เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม

2. โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทาง
พันธุกรรม โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป วีดิทัศน์
เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่
ทำเกิดโรคทางพันธุกรรม และตัวอย่างของโรค
พันธุกรรมต่างๆ

2.นักเรียนรวบรวมข้อมูลและร่วมกันอภิปราย
สาเหตุการเกิดโรคทางพันธุกรรมและยก
ตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม เพื่อลงข้อสรุปว่า
โรคทางพันธุกรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของยีนหรือโครโมโซม โรคพันธุกรรมที่พบค่อน
ข้างบ่อยในประชากรไทย เช่น ธาลัสซีเมีย   
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนและกลุ่ม
อาการดาวน์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
จำนวนโครโมโซมนอกจากนี้ยังมีโรคทางพันธุ
กรรมอื่นๆ เช่น ผิวเผือกเทอร์เนอร์ซินโดรม

3.ครูกำหนดสถานการณ์หรือประเด็นเกี่ยวกับ
โรคทางพันธุกรรมเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางลด
ภาวะเสี่ยงในการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม
ไปสู่รุ่นลูก

4.นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่าโรค
ทางพันธุกรรมบางโรคอาจมีการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้หรืออาจเกิดจากความผิด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม
และยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยงเพื่อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโซมที่อาจ
ทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการร่วมกันรวบรวมข้อมูลและอภิปรายเกี่ยว
กับโรคทางพันธุกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรม

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
จากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมที่
อาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่าง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและการ
ทำงานเป็นทีม จากการรวบรวมข้อมูล
และอภิปรายเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลุล่วง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
ประเมินความตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่า

ตัวชี้วัด
 ๑๑. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม
 ๑๒.  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิด
โรคทางพันธุกรรม
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ด้านความรู้
1. สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม คือ สิ่งมีชีวิตที่มี
การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยมนุษย์ โดย
กระบวนการตัดต่อยีน ซึ่งเป็นกระบวนการที่
นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ

2. มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสงสัยเกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น 
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปรพันธุกรรม

2.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ประโยชน์
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม รวมทั้งผลกระ
ทบที่อาจมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
รวบรวมข้อมูล และนำเสนอผล

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าสิ่งมี
ชีวิตดัดแปรพันธุกรรม คือ สิ่งมีชีวิตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยมนุษย์ซึ่งเป็น  
กระบวนการที่นอกเหนือไปจากการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ การสร้างสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม ทำได้โดยการถ่ายทอดยีนที่
มีลักษณะที่ต้องการจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไปอยู่
ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ทำให้สิ่งมี
ชีวิตที่ ได้รับยีน เกิดการแสดงออกของยีนที่
ต้องการและลักษณะดังกล่าวสามารถถ่ายทอด
ไปยังรุ่นต่อไปได้ ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม เช่น ข้าวโพด มะละกอ ถั่วเหลือง 
มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิต

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโต้แย้งเกี่ยวกับผลของ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม

2. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจ
มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการใช้
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นมาเชื่อมโยงเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลอภิปรายและ
นำเสนอผลเกี่ยวกับการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอเกี่ยว
กับหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ประโยชน์

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นมา
อธิบายเกี่ยวกับการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการสืบค้น
ข้อมูลอภิปราย และนำเสนอหลักการ
ประโยชน์และผลที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ร่วมกับผู้
อื่น ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลุล่วง

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่าง

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๓. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๑๔.  ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้จากการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน
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ด้านความรู้
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ มี 3 ระดับ 
ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตและความหลาก
หลายทางพันธุกรรม

2. ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ต่างๆ จะแตกต่างกัน บางระบบนิเวศอาจมี

3. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญต่อ

4. การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัย และตั้งคำถาม
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้
สื่อต่างๆ เช่น รูป วีดิทัศน์ ที่แสดงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพหลายๆ แบบ เพื่อนำ
ไปสู่การอภิปรายความหมายของความหลาก
หลายทางชีวภาพ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ 
ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลาก
หลายทางพันธุกรรม

2.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพื่อนำไปสู่การ
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ชนิดของระบบนิเวศของ 2 บริเวณ ซึ่งครูอาจ
ให้สำรวจจากระบบนิเวศจริง จากรูป หรือจา
กวีดิทัศน์ของระบบนิเวศที่มีชนิดของสิ่งมีชีวิต
จำนวนมากและระบบนิเวศที่มีชนิดของสิ่งมี
ชีวิตจำนวนน้อยกว่ารวบรวมข้อมูล บันทึกผล 
และนำเสนอผลการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อลง
ข้อสรุปว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ได้แก่ ระบบนิเวศที่มีจำนวนสิ่งมี
ชีวิตมากชนิด

3.นักเรียนคาดคะเนและให้เหตุผลว่าระบบนิเวศ
ใดจะรักษาสมดุลได้ดีกว่ากัน โดยพิจารณา
ระหว่างระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและนำเสนอเกี่ยวกับ

6.นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทาง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศ

2. อธิบายความสำคัญของความหลาก
หลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์

3. บอกแนวทางในการดูแลรักษาความ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตความหลาก
หลายของสิ่งมีชีวิตทั้งชนิดและจำนวนสิ่งมีชีวิต

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการแปลความหมายข้อมูลที่ ได้จากการ
สำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศต่างๆ และลงข้อสรุปเพื่อเปรียบเทียบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยการสำรวจและนำเสนอเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอภิปรายและการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับความสำคัญและการ
ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกข้อมูลความหลากหลายของสิ่งมี
ชีวิตทั้งชนิดและจำนวนสิ่งมีชีวิตได้ครบ
ถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป การแปลความหมาย
ข้อมูลที่ ได้จากการสำรวจความหลาก
หลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ
และลงข้อสรุปเพื่อเปรียบเทียบความ
หลากหลายทางชีวภาพได้อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการสำรวจ
และนำเสนอเกี่ยวกับความหลากหลาย

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก

ตัวชี้วัด
 ๑๕. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ
 ๑๖.  อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ 
 ๑๗. แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
สารสนเทศ
 ๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ 
และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 ๓. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภท พอลิ
เมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
สารสนเทศ 
 ๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน 
จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา 
 ๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความ
แสดงปฏิกิริยาดังกล่าว
 ๗. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล
 ๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์
 ๙. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
และความต้านทาน และคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๑๐. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า
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ตัวชี้วัด
 ๑๑. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
 ๑๒. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
เมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
 ๑๓. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และขนาน
 ๑๔. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้
       ๑๕. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร
ไฟฟ้า
 ๑๖. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ รวมทั้ง
คำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
       ๑๗. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเสนอแนะ
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
 ๑๘. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วน
ประกอบของคลื่น
 ๑๙. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๐. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดย
นำเสนอการใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ และอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
 ๒๑. ออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะ
สมในการอธิบายกฎการสะท้อนของแสง
 ๒๒. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
กระจกเงา
 ๒๓. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่าง
กัน และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
 ๒๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนส์บาง
 ๒๕. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศน
อุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของ
ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 
 ๒๗. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ ได้จาก
การสืบค้น
 ๒๘. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง
 ๒๙. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องความสว่างของแสงที่มีต่อ
ดวงตาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่าง
ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
1. พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่
ใช้มากในชีวิตประจำวัน

2. พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิด
จากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น 
พลาสติก ยาง  เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มี
สมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์

3. พลาสติกสลายตัวยาก การใช้พลาสติกอย่าง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

สมบัติทางกายภาพบางประการและการใช้
ประโยชน์ของพอลิเมอร์ประเภทพลาสติก 
ยาง และเส้นใย
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจำวัน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ซักถาม        
ยกสถานการณ์ สาธิต แสดงวัสดุตัวอย่าง

2.ครูสำรวจความรู้เกี่ยวกับวัสดุประเภท      
พอลิเมอร์ด้วยวิธีการซักถามและกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ความหมาย ชนิด และสมบัติที่สังเกตได้ของ
พอลิเมอร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม

3.ครูสาธิตการแยกพอลิเมอร์จากสารธรรมชาติ 
เช่น เคซีนในนมยางธรรมชาติในน้ำยางพารา
แล้วให้ความรู้ว่าสารที่สกัดได้จัดเป็นสาร
ประเภทพอลิเมอร์และครูยกตัวอย่างสิ่งต่างๆ 
รอบตัวที่ทำจากพอลิเมอร์ เช่น ถุงพลาสติก 
เสื้อผ้า ยางรถยนต์

4.นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เกี่ยวกับ
ความหมายและตัวอย่างของพอลิเมอร์ บันทึก
ผลรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ

5.ครูรวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอทั้งชั้นเรียน 
และใช้คำถาม รวมทั้งสื่อที่เป็นแบบจำลองหรือ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้นักเรียนอภิปรายและลง

6.ครูให้นักเรียนสังเกตสมบัติของพลาสติก

7. ครูให้นักเรียนสังเกตสมบัติของยางตัวอย่าง 

8.ครูให้นักเรียนสังเกตสมบัติของเส้นใยตัวอย่าง 

9.ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล หรือร่วมกัน

10.ครูนำอภิปรายเพิ่มเติมโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น 

11.นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบน

12.ครูรวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอของนักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุสมบัติทางกายภาพบางประการและ
การใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ประเภท
พลาสติก ยาง และเส้นใย

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตสมบัติบาง
ประการของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ และบันทึกสิ่ง
ที่สังเกตได้

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยนำข้อมูลจากการสังเกตและการสืบค้น
ข้อมูลมาแปลความหมายเพื่อสรุปชนิดและ
สมบัติบางประการของพอลิเมอร์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกัน สังเกต สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับพอลิเมอร์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอความ
หมาย ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร์

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.  ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการสังเกตสมบัติบางประการ
ของพอลิเมอร์ได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสังเกตและการสืบค้นและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทและสมบัติบาง
ประการของพอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการร่วมกัน
สังเกตสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเกี่ยว
กับพอลิเมอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ
 ๒.  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า
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ด้านความรู้
เซรามิกส์เป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทรายและ
แร่ธาตุต่างๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่าน
การเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้เนื้อสารที่แข็งแรง
เซรามิกส์สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ สมบัติ
ทั่วไปของเซรามิกส์จะแข็ง แต่เปราะ ทนต่อการ
สึกกร่อน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น
เครื่องปั้นดินเผานำมาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
กระถางต้นไม้ เครื่องกระเบื้องใช้มุงหลังคา ถ้วย
ชาม สุขภัณฑ์ แก้วใช้ทำกระจก แก้วน้ำ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

สมบัติทางกายภาพบางประการและการใช้
ประโยชน์ของวัสดุประเภทเซรามิกส์
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์ โดย
ใช้วิธ๊ซักถามหรือใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพและ
ตัวอย่างพอลิเมอร์ ในชีวิตประจำวัน

2.ครูสำรวจความรู้เกี่ยวกับวัสดุประเภท       
เซรามิกส์ ด้วยวิธีการซักถามและแสดง
ตัวอย่างของจริงเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ
สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมาย ชนิด 
และสมบัติที่สังเกตได้ของเซรามิกส์เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติกิจกรรม

3.นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
หมาย สมบัติทั่วไปและประเภทของเซรามิกส์
จากสื่อบนอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
บันทึกผล รวบรวมข้อมูล และนำเสนอ

4.ครูรวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอทั้งชั้นเรียน
และใช้คำถามให้นักเรียนอภิปรายเพื่อลงข้อ
สรุปว่าเซรามิกส์เป็นวัสดุที่  ผลิตจาก ดิน หิน 
ทราย และแร่ธาตุต่างๆ จากธรรมชาติและ
ส่วนมากจะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้
เนื้อสารที่แข็งแรง  เซรามิกส์สามารถทำเป็น
รูปทรงต่างๆ ได้ เซรามิกส์มีหลายประเภท 
เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องกระเบื้อง แก้ว

5.ครูใช้คำถามเพื่ออภิปรายตัวอย่างเซรามิกส์
แต่ละประเภทโดยใช้สื่อต่างๆ และตัวอย่าง
ของจริงประกอบและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ
สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับสมบัติของ      
เซรามิกส์บางประเภท เช่น เครื่องปั้นดินเผา 

6.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตความเหมือน

7. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการรวบรวม

8.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากเครื่องปันดินเผา 

9.นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุสมบัติทางกายภาพบางประการและ
การใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภท       
เซรามิกส์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตสมบัติของเซรามิ
กส์แต่ละชนิดและบันทึกสิ่งที่สังเกตได

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยนำข้อมูลจากการสังเกตและการสืบค้นมา
แปลความหมายเพื่อสรุปชนิดและสมบัติบาง
ประการของเซรามิกส์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันทำกิจกรรม สืบค้นข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเซรามิกส์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ
ประเภทและสมบัติของเซรามิกส์

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อ
ส้าร โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกการสังเกตสมบัติของเซรามิกส์
ได้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกตและการสืบค้น
ข้อมูลมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับชนิดและ
สมบัติบางประการของเซรามิกส์ได้ถูก
ต้อง ครบถ้วน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการร่วมกัน
สืบค้นข้อมูล

2. การรวบรวมข้อมูล การแสดงความคิด

3. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภท
ที่มีสมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกันเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เสื้อกันฝนบางชนิด
เป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นวัสดุผสมระหว่าง
คอนกรีตกับเหล็ก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

สมบัติทางกายภาพบางประการของวัสดุผสม
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจำ
วันที่เรียนมาแล้วด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น   
ซักถาม ยกสถานการณ์ สาธิต ครูกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ 
วัสดุผสม สมบัติและตัวอย่างของวัสดุผสม 
โดยใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติกิจกรรม

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
หมาย สมบัติและตัวอย่างวัสดุผสมจากสื่อบน
อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ บันทึกผล
และรวบรวมข้อมูล นำเสนอ

3. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการรวบรวม
ข้อมูลการนำเสนอของนักเรียนทั้งชั้นและใช้
คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลง
ข้อสรุปว่าวัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุ
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกัน โดยวัสดุชนิด
หนึ่งเป็นเนื้อหลักและวัสดุที่เหลือกระจายตัว
อยู่ในวัสดุเนื้อหลักเรียกว่าวัสดุเสริมแรงเพื่อ
ให้ได้สมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้
ประโยชน์ เช่น เสื้อกันฝนเกิดจากการผสมน้ำ
ยางธรรมชาติกับผ้ายางรถยนต์เกิดจากการ
ผสมยางกับผงถ่าน คอนกรีตเสริมเหล็กเกิด
จากการผสมคอนกรีตกับแท่งเหล็ก   

4. ครูตั้งคำถามโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากนำ
เสนอของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุผสมและลงข้อ
สรุปว่า วัสดุผสมมีสมบัติแตกต่างจากวัสดุ

5. ครูกำหนดสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุสมบัติทางกายภาพบางประการของ
วัสดุผสม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดย
นำข้อมูลจากการสืบค้นมาแปลความหมายเพื่อ
สรุปความหมายและสมบัติบางประการของวัสดุ
ผสม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกัน สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ
วัสดุผสมและการแก้ปัญหาสถานการณ์เกี่ยว
กับการเลือกใช้วัสดุ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย สมบัติและ
ตัวอย่าง วัสดุผสม

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการผลการลงข้อสรุป
ความหมายและสมบัติบางประการของ
วัสดุผสมได้ถูกต้องครบถ้วน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการร่วมกัน
สืบค้นข้อมูล การอภิปรายเกี่ยวกับ
วัสดุผสมและการแก้ปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลุล่วง

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
การนำเสนอความหมาย สมบัติและ
ตัวอย่างวัสดุผสมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
1. การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิด
สารใหม่ โดยสารที่เข้าทำปฏิกิริยา เรียกว่า
สารตั้งต้น สารใหม่ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 
เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ

2. การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูสำรวจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิต
ประจำวัน โดยใช้วิธีซักถาม ใช้สื่อภาพ
เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมสาธิตการผสมสาร  
ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปฏิกิริยาเคมี

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้วิธี
ซักถาม ใช้สื่อ ภาพเคลื่อนไหวหรือกิจกรรม
สาธิตการผสมสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม 

3. นักเรียนปฏิบัติตามวิธีทำกิจกรรมโดยสังเกต
สมบัติของสารที่ ใช้และสารที่เกิดขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การเผา
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต การผสม
แคลเซียมคลอไรด์กับโซเดียมคาร์บอเนต การ
ผสมสังกะสีกับกรดซัลฟิวริก บันทึกผล 
วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอ

4. ครูรวบรวมข้อมูลของนักเรียนของทั้งชั้นเรียน
และใช้คำถามเพื่อร่วมกันอภิปรายและลงข้อ
สรุปว่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี สังเกตได้จาก
การเปลี่ยนสี การตกตะกอน การเกิดแก๊ส 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สารที่นำมาทำ
ปฏิกิริยาเรียกว่าสารตั้งต้น สารที่เกิดขึ้นใหม่

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ สาร

6. ครูให้ข้อมูลปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เพื่อให้นักเรียน

7. ครูยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ เช่น ปฏิกิริยา

8. นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจำลองเพื่อ

9. นักเรียนนำเสนอและอธิบายแบบจำลองที่

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอธิบาย
การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมก่อนและ
หลังการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบ
จำลองและสมการข้อความ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตสมบัติของสาร
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกสิ่งที่
สังเกตได้

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตมาอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อ
สรุป โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
สมบัติของสารก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยา
มาลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

4. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยใช้สมการ
ข้อความที่ครูกำหนดสร้างและใช้แบบจำลอง
เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงตัว
ใหม่ของอะตอมก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยา

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.  ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.  ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการสังเกตสมบัติของสารและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
มาอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
อย่างสมเหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการนำข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตสมบัติของสารก่อนและ
หลังการเกิดปฏิกิริยามาลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้อย่าง
ถูกต้อง

4. ทักษะการสร้างแบบจำลองจากแบบ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก

ตัวชี้วัด
 ๓. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ
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ด้านความรู้
เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสารตั้งต้น
เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎ
ทรงมวล

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อเกิด
ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้คำถามและกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงมวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยชั่งสารแต่ละชนิด
ก่อนและหลังผสมสาร เช่น สารละลาย
แบเรียมคลอไรด์กับสารละลายโซเดียมซัลเฟต
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับหินปูน บันทึก
ผลการสังเกตลงในตาราง  วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลและนำเสนอ

3. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล
ทั้งชั้นเรียนและใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วม
กันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าเมื่อสารเกิด
ปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับ
มวลรวมของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

4. ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่ามวลรวมของสารตั้งต้น
เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามกฎทรงมวล

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายกฎทรงมวลในปฏิกิริยาเคมี

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
มวลและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ บันทึกสิ่งที่
สังเกตได้

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งวัดมวลและ
กระบอกตวงวัดปริมาตรของสาร

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตมาอธิบายกฎทรงมวล

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อ
สรุป โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมา
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับกฎทรงมวล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันสังเกต และอภิปรายเพื่อสรุปกฎ
ทรงมวล

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงมวลและการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ และบันทึกสิ่งที่
สังเกตได้ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งวัดมวลและกระบอกตวงวัด
ปริมาตรของสารพร้อมระบุหน่วยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
มาอธิบายกฎทรงมวลได้อย่างถูกต้อง

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป จากการนำข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
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ด้านความรู้
เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อน
ควบคู่ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของ
สารปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่ง
แวดล้อมเข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากระบบ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่พบใน
ชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การอภิปรายและลง
ข้อสรุปว่าระบบเป็นสิ่งที่เราต้องการศึกษา  
ส่วนสิ่งที่นอกเหนือจากระบบเป็นสิ่งแวดล้อม

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานความ
ร้อนของระบบที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น โดยอาจ
ใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป ภาพ
เคลื่อนไหว วิดีทัศน์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยวัดอุณหภูมิของ
สารแต่ละชนิดก่อนและหลังผสมสารของ   
ปฏิกิิริยาระหว่างสารต่างๆ เช่นสารละลาย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายโซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนต แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
แคลเซียมออกไซด์ ยีสต์กับไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ แอมโมเนียมไนเตรตกับแบเรียมไฮ 
ดรอกไซด์ บันทึกผล วิเคราะห์สรุปผลและนำ
เสนอ

4. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล
จากการนำเสนอทั้งชั้นเรียนและใช้คำถามเพื่อ
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า
ปฏิกิริยาเคมีส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร้อน โดยมีการถ่ายโอนความ

5. ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่าปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอน

6. ครูร่วมกับนักเรียนอภิปรายปฏิกิริยาดูดความ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุประเภทของปฏิกิริยาจากการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนได้เป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคาย
ความร้อน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของสาร 
บันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งวัดมวลกระบอก
ตวงวัดปริมาตรและเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
หรือเครื่องมือตรวจวัดที่สามารถตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตมาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมี  

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อ
สรุป โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมา
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทของปฏิกิริยาเคมี
จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน

1.  ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของสารและ
บันทึกสิ่งที่สังเกตได้ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งวัดมวลกระบอกตวงวัด
ปริมาตรและเทอร์มอมิเตอร์วัด
อุณหภูมิหรือเครื่องมือตรวจวัดที่
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องพร้อม
ระบุหน่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สม

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1.  ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา 
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ด้านความรู้
1. ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด 
เช่น การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การ
เกิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยา
เคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ 

2. ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสาร

3. การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมี

4. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะกรดทำปฏิกิริยากับ

5. ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต

6. ปฏิกิริยาของกรดกับเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ

7. ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิดได้

8. การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่าง

9. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นปฏิกิริยา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่
นักเรียนรู้จักและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อ
สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่พบใน
ชีวิตประจำวันโดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการเกิดสนิม
ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ เช่น 
กรดซัลฟิวริกกับแมกนีเซียม ปฏิกิริยาระหว่าง
กรดกับเบส เช่น กรดไฮโดรคลอริกกับโซเดีย
มไฮดรอกไซด์และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ 
เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์กับอะลูมิเนียม บันทึก
ข้อมูลในตารางวิเคราะห์และสรุปผล และนำ
เสนอ

3. ครูใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูล
จากการนำเสนอของทั้งชั้นเรียนและใช้คำถาม
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อ
สรุปและเขียนสมการข้อความ ดังนี้

 ● ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก เหล็ก
ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศ ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของเหล็ก
เหล็ก + น้ำ + ออกซิเจน  →  สนิมของเหล็ก

 ● ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำ
ปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิดได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจน

4. ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล

5. นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นโดย

6. ครูใช้คำถามเพื่อนำอภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่ ได้

7. นักเรียนตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยา
ของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับ
โลหะจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
และการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้

2. เขียนสมการข้อความแสดงถึงสารตั้ง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
การอภิปรายมาเขียนเป็นสมการข้อความเพื่อ
แสดงปฏิกิิริยาเคมี

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร มา
อธิบายปฏิกิริยาเคมีต่างๆ

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยระบุการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากการ
เปลี่ยนแปลงของสาร

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.  ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ความ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
สารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีและการ
อภิปรายมาเขียนเป็นสมการข้อความ 
เพื่อแสดงปฏิกิิริยาเคมีได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลการสังเกตการ

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1.  ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว
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ด้านความรู้
ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน์
และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงต้อง
ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธี
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ
ในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในชีวิต
ประจำวัน เช่น ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของ
เหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยา
ระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และ
การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยอาจใช้วิธีซักถาม 
หรืออภิปราย

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของปฏิกิริยา
เคมีข้างต้นที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น เครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลจากปฏิกิริยาเคมี
ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม คำเตือนบนฉลาก วิธีแก้ไข
เบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายที่เป็นผลมาจาก
ปฏิกิริยาเคมี นักเรียนอภิปรายร่วมกัน

4. นักเรียนนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล โดยจัด
แสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินผล
งานของแต่ละกลุ่มในประเด็นที่กำหนดและคัด
เลือกผลงานที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์  

5. นักเรียนแต่ละคนสรุปประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยา
เคมีที่พบในชีวิตประจำวันที่มีต่อสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้
ปัญหาที่เกิดจากผลของปฏิกิริยาเคมีที่
พบในชีวิตประจำวัน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับผลของ
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมานำเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ    

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ
ของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง
คำเตือนบนฉลากเกี่ยวกับสารเคมีและปฏิกิริยา
เคมี

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้เพื่อนำมาใช้ ในการ
อภิปรายและนำเสนอประโยชน์หรือโทษของ

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ ในการนำเสนอ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อความ
หมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่รวบรวมได้
จากสื่อต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อสื่อความ
หมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
การนำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำ
เตือนบนฉลากเกี่ยวกับสารเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง

2. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๗. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ
ในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล
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ด้านความรู้
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน และสามารถบูรณา
การกับคณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพตามต้อง
การหรืออาจสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันและ   

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและผล
ของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม โดยใช้คำถามให้นักเรียนคิดเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน หรือยก
ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา ให้นักเรียน
อภิปรายในกลุ่มเพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

2. ครูกำหนดสถานการณ์หรือให้นักเรียนสำรวจ
สถานการณ์ซึ่งอาจเป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยใน
การแก้ปัญหา เช่น ปัญหาการเกิดสนิมของ
เหล็ก การสึกกร่อนของพื้นห้องน้ำ การให้
ความร้อนจากแผ่นประคบร้อน เพื่อให้นักเรียน
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีมาบูรณา
การกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์

3. นักเรียนระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขที่เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมีหรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีมาบูรณา
การกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์

4. นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยา
เคมีที่สอดคล้องกับปัญหาที่ระบุ หรือนำไปสู่

5. นักเรียนร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือ

6. นักเรียนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้

7. นักเรียนดำเนินการแก้ปัญหาจากข้อเสนอแนะ

8. นักเรียนนำเสนอผลการแก้ปัญหาของ

9. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือ
อธิบายการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การวัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขของความ
สำเร็จของชิ้นงานหรือวิธีการที่ออกแบบ

3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุมอย่างเหมาะสมและครอบคลุม

4. ทักษะการทดลอง โดยปฏิบัติการทดลองและ
ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองการแก้
ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น

5. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยการใช้ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตบันทึกมา
นำเสนอในรูปแบบของตารางบันทึกผล และ
การเขียนบรรยาย  

6. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ

7. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอวิธีการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้เครื่อง
มือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณที่
เกี่ยวข้องพร้อมระบุหน่วยของการวัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการจากการกำหนดความหมาย
และขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และเงื่อนไขของความสำเร็จของชิ้น
งานหรือวิธีการที่ออกแบบให้เข้าใจตรง
กันและสามารถสังเกตหรือวัดได้

3. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปร จากการกำหนดตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการ
ทดลองเรื่องปฏิกิริยาเคมีได้อย่างถูก
ต้อง และเหมาะสม

4. ประเมินทักษะการทดลองจากการ

5. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

6. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

7. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์
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ด้านความรู้
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำขนาดของกระแส
ไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้นมีค่าแปรผันตรงกับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลาย ทั้งสองของตัวนำ เมื่อ
อุณหภูมิคงตัว อัตราส่วนระหว่างกระแสไฟฟ้ากับ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าจะมีค่าคงตัวและมีความ
สัมพันธ์กับค่าความต้านทานของตัวนำนั้น ค่า

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแส
ไฟฟ้า และความต้านทานในวงจรไฟฟ้าโดยใช้
สื่อต่างๆ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า แผนภาพวงจร
ไฟฟ้าหรือวีดิทัศน์

2. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) และกระแสไฟฟ้า (I)

3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โวลต์มิเตอร์วัด
ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์ และ
ใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยเป็น
แอมแปร์ พร้อมให้นักเรียนฝึกการใช้โวลต์
มิเตอร์และแอมมิเตอร์

4. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้าน
ทานหนึ่งๆ และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน
นั้น เพื่อนำไปสู่การทดลองเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า

5. นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้า ระบุตัวแปร สมมติฐานในการ
ทดลองและออกแบบตารางการบันทึกผลการ
ทดลอง

6. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามที่ ได้ออกแบบไว้

7. นักเรียนนำเสนอผลการทดลองและร่วมกัน

8. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทานในวงจรไฟฟ้า

2. อธิบายวิธีการคำนวณปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับความต่างศักย์
ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทาน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยการใช้โวลต์มิเตอร์
แอมมิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า พร้อมระบุหน่วยของการวัด

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการใช้
โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์
ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า พร้อมระบุหน่วยของ
การวัด

3. ทักษะการใช้จำนวน โดยการคำนวณความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ความต้านทานและ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมการ

4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยระบุความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการทดลอง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน

5. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดยการ

6. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

7. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการการใช้
โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์วัดค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพร้อม
ระบุหน่วยของการวัดพร้อมระบุหน่วย
ของการวัดได้อย่างถูกต้องและ   
เหมาะสม

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและจากการใช้โวลต์
มิเตอร์แอมมิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์
ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพร้อมระบุ
หน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความ
หมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการ

4. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก

5. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม

6. ประเมินทักษะการทดลองจากการ

7. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ตัวชี้วัด
 ๙. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๑๐. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
 ๑๑. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
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ด้านความรู้
1. การต่อตัวต้านทาน 2 ตัวแบบอนุกรมในวงจร
ไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทาน
ทั้งสองมีค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์
ไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว โดยกระแส
ไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน

2. การต่อตัวต้านทาน 2 ตัวแบบขนานในวงจร

3. การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัว

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับความแตกต่างระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าในการต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้า โดยอาจ
ใช้วิธีซักถามหรือการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของการต่อตัวต้านทานแต่ละแบบ

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตลักษณะการ
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน 
ออกแบบตารางบันทึกผลและวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการต่อตัว
ต้านทานแต่ละแบบ บันทึกผล และสรุปผล
เพื่อนำเสนอ

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปได้ว่า

- การต่อตัวต้านทาน 2 ตัว แบบอนุกรมในวงจร
ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทาน
ทั้งสองมีค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์
ไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว 

 ตามสมการ V รวม = V 1 +V 2    
  โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานทั้งหมดมีค่า
  เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว   
 ตามสมการ I รวม = I 1 = I 2
- การต่อตัวต้านทาน 2 ตัว แบบขนานในวงจร

4. นักเรียนร่วมกันเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว
ต้านทาน 2 ตัว แบบอนุกรมและแบบ
ขนาน

2. บรรยายวิธีการเขียนแผนภาพวงจร
ไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะการ
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน

2. ทักษะการวัด โดยการใช้โวลต์มิเตอร์
แอมมิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า พร้อมระบุหน่วยของการวัด

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของการต่อตัวต้านทานแต่ละแบบ
ในรูปแบบแผนภาพวงจรไฟฟ้า

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้เพื่อลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของการต่อตัวต้านทานแต่ละแบบ

5. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากลักษณะ
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ
แบบขนานได้ครบถ้วน ตามความเป็น
จริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้โวลต์
มิเตอร์ แอมมิเตอร์วัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า พร้อม
ระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของการต่อตัวต้านทาน
แต่ละแบบในรูปแบบแผนภาพวงจร

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

5. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๑๒. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๑๓. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน
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ด้านความรู้
1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัว
ต้านทาน ไดโอด ตัวเก็บประจุและ
ทรานซิสเตอร์ โดยชิ้นส่วนแต่ละชนิดทำหน้าที่
แตกต่างกัน

2. ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแส
ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

3. ไดโอดทำหน้าที่ ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว
4. ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า
5. ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือเปิด

6. เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน

7. การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับหน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง
ในวงจรไฟฟ้าโดยการใช้สื่อต่างๆ เช่นตัวอย่าง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพเพื่อนำไปสู่การ
ทำกิจกรรมศึกษาหน้าที่ของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตัวต้านทาน ไดโอด ตัว
เก็บประจุ และทรานซิสเตอร์

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย ตัวต้านทาน  
ไดโอด ตัวเก็บประจุหรือทรานซิสเตอร์ สังเกต
บันทึกผลและสรุปพร้อมทั้งนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่า 

 - ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ
       กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
 - ไดโอดทำหน้าที่ ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทาง
       เดียว
 - ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคาย
       ประจุไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็น
       สวิตช์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและ
       ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทำงาน
และสัญลักษณ์ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

5. นักเรียนเขียนแผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์

6. นักเรียนศึกษาแผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป

8. นักเรียนใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากเวบไซต์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายหน้าที่ของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ได
โอด ตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์

2. บรรยายวิธีการเขียนแผนภาพการต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทำงาน
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทำงาน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการทำงาน
ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำเสนอหน้าที่ของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดในรูปแบบต่างๆ

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้เพื่อลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แต่ละชนิด

4. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการเขียน
แผนภาพแสดงการต่อตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจำลองการต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
สังเกตการทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดตามความเป็น
จริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำเสนอ
หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละ
ชนิดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการทำความเข้าใจ
ข้อมูลที่บันทึกได้เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละ

4. ทักษะการสร้างแบบจำลองจากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๔. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้
       ๑๕.  เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า
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ด้านความรู้
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลังไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้ากำกับไว้กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
วัตต์ ความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ ค่า
ไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ ใช้
ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณของกำลังไฟฟ้าใน
หน่วย กิโลวัตต์ กับเวลาในหน่วยชั่วโมง

2. วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยว
กับกำลังไฟฟ้าโดยอาจใช้วิธีซักถามหรือการใช้
สื่อต่างๆ เช่น ฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปสู่
การสืบค้นข้อมูล

2. นักเรียนสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า บันทึกผล นำเสนอ

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่ากำลังไฟฟ้า (P) ของเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ 
พลังงานไฟฟ้า (W) ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ ในหนึ่ง
หน่วยเวลา 

  
  ตามสมการ มีหน่วยเป็นจูลต่อ

  วินาที หรือวัตต์ ดังนั้นสามารถคำนวณ
  พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้จาก         
  W = Pt มีหน่วยเป็นจูล หรือวัตต์⋅วินาที
4. ครูกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
และตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ
หาค่าไฟฟ้าในบ้าน โดยใช้สื่อประกอบ เช่น 
รูปถ่ายใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จค่าไฟฟ้า
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
คำนวณหาค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

5. นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผล และนำเสนอ
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่าค่า

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสถานการณ์

8. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การ

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป

10.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลแนวทางในการลด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการคำนวณพลังงานไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

2. อธิบายวิธีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 
ประหยัดและปลอดภัย

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตค่ากำลังไฟฟ้า
ที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

2. ทักษะการใช้จำนวน โดยการนำข้อมูลจาก
สถานการณ์ตัวอย่างมาคำนวณค่าพลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าและปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสมการ W = Pt

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าในบ้านการใช้เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง ปลอดภัย
และโครงการลดค่าไฟฟ้าในบ้าน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล
จากการสำรวจ การสืบค้นข้อมูล และการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอ

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากสังเกต
ค่ากำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องใช้
ไฟฟ้าแต่ละชนิดตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการใช้จำนวน จาก
การนำข้อมูลจากสถานการณ์ตัวอย่าง
มาคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าและปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากสมการ W = Pt ได้
อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการสืบค้นข้อมูล
และอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหา

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

5. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๖. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
       ๑๗.  ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเสนอแนะวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
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ด้านความรู้
1. คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลางคลื่นที่อาศัย
ตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานจัดเป็นคลื่นกล
ส่วนคลื่นที่ ไม่อาศัยตัวกลางในการส่งผ่าน
พลังงานจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. คลื่นกลจะถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลาง โดย

3. คลื่นที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดคลื่น โดยอาจใช้วิธีซัก
ถามถึงประสบการณ์เดิม การสาธิตหรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เพื่อนำ
ไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดคลื่นและ
ชนิดของคลื่น

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผล และนำเสนอ
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดคลื่น
และชนิดของคลื่นเพื่อลงข้อสรุปว่าคลื่น
เป็นการถ่ายโอนพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง
หรือไม่อาศัยตัวกลาง คลื่นที่อาศัยตัวกลางจัด
เป็นคลื่นกล เช่น คลื่นเสียงถ่ายโอนพลังงาน
ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
ส่วนคลื่นที่ ไม่อาศัยตัวกลางจัดเป็น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นแสงถ่ายโอน
พลังงานผ่านสุญญากาศได้

4. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่าย
โอนพลังงานของคลื่นผ่านตัวกลางเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อสังเกตการถ่ายโอนพลังงานและ
การเคลื่อนที่ของตัวกลางของคลื่นกล

5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการถ่ายโอน
พลังงานและการเคลื่อนที่ของตัวกลางของ
คลื่นกล เช่น คลื่นน้ำ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นใน
ขดลวดสปริง บันทึกผล สรุปผล และนำเสนอ

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

7. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วน

8. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของ

9. นักเรียนสร้างแบบจำลองคลื่นเพื่อแสดงการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รวมทั้งการถ่ายโอนพลังงานของคลื่น

2. บรรยายส่วนประกอบของคลื่นได้ด้วย
สันคลื่น ท้องคลื่น ความยาวคลื่น 
แอมพลิจูด คาบ ความถี่ อัตราเร็ว
คลื่น

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการเกิดคลื่น
และการเคลื่อนที่ของตัวกลางของคลื่นกล

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการสังเกตมาอธิบายการเกิดคลื่นและการ
ถ่ายโอนพลังงานของคลื่น

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยสร้างแบบ
จำลองคลื่นเพื่อการเกิดคลื่นและส่วนประกอบ
ของคลื่น

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การปฏิบัติ
กิจกรรม การสืบค้นข้อมูล การสร้างแบบ
จำลอง และการอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดคลื่น
ชนิดของคลื่น การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตการเกิดคลื่นและการเคลื่อนที่
ของตัวกลางของคลื่นกลตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต
มาอธิบายการเกิดคลื่นและการถ่าย
โอนพลังงานของคลื่นได้อย่างสมเหตุ
สมผล

3. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองคลื่นเพื่อการ
เกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่นได้
อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

5. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๘. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น
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ด้านความรู้
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ ไม่อาศัยตัวกลาง
ในการเคลื่อนที่มีความถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้าง
โดยแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่างๆ เรียกว่า
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละช่วง
ความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงที่มองเห็น 

2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับคลื่นที่ ไม่อาศัยตัวกลางในการ
ถ่ายโอนพลังงาน โดยอาจใช้วิธีซักถามหรือใช้
สื่อต่างๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เพื่อ
นำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บันทึกผล และนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ ไม่อาศัยตัวกลาง
ในการถ่ายโอนพลังงานมีความถี่ต่อเนื่องเป็น
ช่วงกว้าง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วง
ความถี่ต่างๆ เรียกว่า สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียก
ต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟราเรด แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

4. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์และ
อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่
การสืบค้นข้อมูล

5. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำ

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์และ
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
แต่ละช่วงความถี่

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากการการสืบค้น และอภิปรายมาอธิบายเกี่ยว
กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้ประโยชน์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้
ประโยชน์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล
จากการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายมา
อธิบายเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลจากการการ
สืบค้นและอภิปรายมาอธิบายเกี่ยวกับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการมีส่วนร่วม
ในการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการนำไป
ใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้น
จนสำเร็จลุล่วง

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๙. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๐.  ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิต
ประจำวัน
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ด้านความรู้
1. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่ง
เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสี
ตกกระทบ เส้นแนวฉากรังสีสะท้อนอยู่ใน
ระนาบเดียวกัน และมุมตกกระทบเท่ากับมุม
สะท้อน

2. ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงและภาพที่
ปรากฏจากกระจกเงา โดยอาจใช้วิธีซักถามถึง
ประสบการณ์เดิม การสาธิต หรือใช้สื่อต่างๆ 
เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การทดลองเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง

2. นักเรียนออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการ
สะท้อนของแสง โดยระบุตัวแปร สมมติฐาน
ในการทดลองและออกแบบตารางการบันทึก
ผลการทดลอง

3. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามที่ ได้ออกแบบไว้
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สังเกต บันทึกผลลง
ในตารางและนำเสนอ

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าเมื่อแสงตกกระทบ
วัตถุจะเกิดการสะท้อนโดยมุมตกกระทบ
เท่ากับมุมสะท้อนและ รังสีตกกระทบ เส้น
แนวฉากและรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง

5. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิด
ภาพจากกระจกเงาเพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรม
การเกิดภาพจากกระจกเงาราบและกระจก 
เงาโค้ง 

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตภาพที่เกิด

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ

9. นักเรียนเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายกฎการสะท้อนของแสง
2. อธิบายวิธีการเขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงเพื่อแสดงการเกิด
ภาพจากกระจกเงา

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลการสะท้อน
ของแสงและภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและ
กระจกเงาโค้ง

2. ทักษะการวัด จากการใช้อุปกรณ์วัดมุมพร้อม
ระบุหน่วยของการวัด

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง 
ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ

4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยระบุความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการทดลอง
เกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง

5. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุมในการทดลองเกี่ยวกับกฎการสะท้อน

6. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ

8. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

9. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยการเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลการ
สะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจาก
กระจกเงาราบและกระจกเงาโค้งตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
อุปกรณ์วัดมุมพร้อมระบุหน่วยของการ
วัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงด้วยรูป
แบบการเขียนแผนภาพได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

4. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก

5. ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม

6. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

7. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

8. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง

9. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒๑. ออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะท้อนของแสง
 ๒๒. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา
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ด้านความรู้
1. เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตก
ต่างกันจะเกิดการหักเหหรืออาจเกิดการ
สะท้อนกลับหมด

2. ภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางเกิด
จากรังสีหักเหไปตัดกันหรือต่อแนวรังสีหักเหให้
ตัดกัน โดยถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิด

3. แสงที่มองเห็นหรือแสงขาวประกอบด้วยแสงสี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการหักเหของแสงเมื่อแสง
เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกันโดย
อาจใช้วิธีซักถาม การสาธิต หรือใช้สื่อต่างๆ 
เช่น รูปภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการหักเหของแสง

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจสังเกตและ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการหักเหของแสงเมื่อ
แสงผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน 2 
ตัวกลาง บันทึกผล สรุป และนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ได้เพื่อลงข้อสรุปว่า เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสต่างกันจะมีอัตราเร็วต่างกัน
โดยถ้าผ่านจากตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ ได้เร็ว
กว่าไปยังตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ ได้ช้ากว่า 
รังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก แต่ถ้า
ผ่านจากตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ ได้ช้ากว่าไปยัง
ตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ ได้เร็วกว่า รังสีหักเห
จะเบนออกจากเส้นแนวฉากและมีโอกาสเกิด
การสะท้อนกลับหมด

4. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับมองเห็นวัตถุที่ต่างไปจากเดิม
เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตก
ต่างกัน โดยอาจใช้วิธีซักถาม การสาธิต หรือ

5. นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผลและนำเสนอ
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการนำความ

8. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพที่เกิด

9. นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรม  สังเกต บันทึกผล 

10.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

11.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ

12.นักเรียนเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง

13.ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยว

14.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม บันทึกผล และนำ

15.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลัก

16.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายแสง

17.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อแสงผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน

2. อธิบายวิธีการเขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงเพื่อแสดงการเกิด
ภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์
บาง

3. อธิบายการกระจายแสงของแสงขาว

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตผลการหักเหของ
แสงและการกระจายแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน

2. ทักษะการวัด โดยใช้อุปกรณ์วัดมุมพร้อมระบุ
หน่วยของการวัด

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย ข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการ
หักเหของแสง การเกิดภาพจากเลนส์บางและ
การกระจายแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
โปร่งใสที่แตกต่างกัน

4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติกิจกรรมมา
อธิบายเกี่ยวกับการหักเหและผลของการหักเห
ของแสง

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

6. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยการเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการหักเหของแสง
และการกระจายแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่
ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกันได้
ครบถ้วน ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้
อุปกรณ์วัดมุมพร้อมระบุหน่วยของการ
วัดได้ถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการ
หักเหของแสง การเกิดภาพจากเลนส์
บางและการกระจายแสงเมื่อแสง

4. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

6. ประเมินทักษะสร้างแบบจำลองโดย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒๓. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๒๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง    
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ด้านความรู้
1. การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง 
มิราจ และอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์
เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร 
กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ และแว่น
สายตา

2. ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัสเพื่อให้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการทำงาน
ของทัศนอุปกรณ์ โดยอาจใช้วิธีซักถาม การ
สาธิต หรือใช้สื่ออื่นๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ 
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและทัศนอุปกรณ์
อย่างง่ายอื่นๆ

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
แสง เช่น การเกิดรุ้ง มิราจ และทัศนอุปกรณ์
อย่างง่ายอื่นๆ เช่น แว่นขยาย กระจกโค้ง
จราจร กล้องโทรทรรศน์ บันทึกผลและนำ
เสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการ
สะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและอธิบายการ
ทำงานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย 
กระจกโค้งจราจร กล้องโทรทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ โดยเขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากทัศน
อุปกรณ์ต่างๆ

5. นักเรียนออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสะท้อนหรือการหักเหของแสง นำ
เสนอ

6. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า ใน

8. นักเรียนเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการ
หักเหและการสะท้อนของแสง เช่น รุ้ง 
มิราจ

2. อธิบายการเคลื่อนที่ของแสงโดยเขียน
แผนภาพแสดงการเกิดภาพของทัศน
อุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจกโค้ง

3. อธิบายและเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและการนำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ด้วยรูปแบบ
หรือวิธีการต่างๆ

2. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยการเขียน
แผนภาพแสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์
เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร
กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ การทำงาน
ของเลนส์ตาและแว่นสายตา

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยมีส่วนร่วม ในการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายเกี่ยวกับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยว

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยออกแบบและ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายจากการการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ด้วย
รูปแบบหรือวิธีการต่างๆ ได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะสร้างแบบจำลอง จาก
การเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพ
ของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย 
กระจกโค้งจราจร กล้องโทรทรรศน์ 
กล้องจุลทรรศน์ การทำงานของเลนส์
ตาและแว่นสายตาได้ถูกต้อง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์จาก

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒๕. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา    
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ด้านความรู้
1. ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์การใช้
สายตาในสภาพแวดล้อมที่มีความสว่าง ไม่
เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่น การดู
วัตถุในที่มีความสว่างมากหรือน้อยเกินไป การ
จ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน

2. ความสว่างบนพื้นที่รับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับผลของความสว่างของแสงที่
มากหรือน้อยเกินไปที่มีต่อดวงตาโดยอาจใช้วิธี
ซักถาม การสาธิต หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น รูป 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับการวัดค่าความสว่างของแสง

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยวัดความสว่างของ
แสงบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนหรือที่บ้านโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง เช่น ลักซ์
มิเตอร์ หรือโปรแกรมประยุกต์จากโทรศัพท์
เคลื่อนที่ บันทึกผล สรุป และนำเสนอ

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อลงข้อสรุปว่าความสว่างบน
พื้นที่รับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ บริเวณต่างๆ มี
ความสว่างของแสงแตกต่างกัน

4. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง
ของแสงที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล

5. นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผล และนำเสนอ
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าความ
สว่างของแสงที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม
ต่างๆ มีค่าแตกต่างกัน ความสว่างของแสงมี
ผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้สายตาในสภาพ
แวดล้อมที่มีความสว่างของแสงไม่เหมาะสม

7. นักเรียนนำเสนอแนวทางการปรับปรุงบริเวณ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายผลของความสว่างของแสงที่มี
ต่อดวงตา

2. ระบุความสว่างของแสงที่เหมาะสมใน
การทำกิจกรรมต่างๆ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยการใช้อุปกรณ์วัดความสว่าง
ของแสง พร้อมระบุหน่วยของการวัด

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากปฏิบัติกิจกรรม การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายมาอธิบายเกี่ยวกับความสว่างของแสง
ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ และผล
ของความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้เพื่อลง
ข้อสรุปเกี่ยวความสว่างของแสงที่เหมาะสมใน
การทำกิจกรรมต่างๆ และผลของความสว่าง
ของแสงที่มีต่อดวงตา

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการเลือก

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสงพร้อม
ระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลจากปฏิบัติ
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายมาอธิบายเกี่ยวกับความสว่าง
ของแสงที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม
ต่างๆ และผลของความสว่างของแสง
ที่มีต่อดวงตาได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการทำความเข้าใจ
ข้อมูลที่บันทึกได้เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความสว่างของแสงที่เหมาะสมในการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒๗. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
 ๒๘. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง
 ๒๙. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมใน
การทำกิจกรรมต่างๆ
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้ม
ถ่วงจากสมการ F = (Gm 1 m 2) / r 2
 ๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏ
ของดวงอาทิตย์
 ๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
 ๔. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
1. ในระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางมีบริวารเป็น ดาวเคราะห์ ดาว
เคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และ
บริวารอื่นๆ เช่นวัตถุคอยเปอร์ ซึ่งดาวเคราะห์
และวัตถุเหล่านี้ โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรง
โน้มถ่วง

2. แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุโดย

3. การที่ดาวเคราะห์ โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ได้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ โดยอาจใช้สถานการณ์หรือ
คำถาม หรือสื่อต่างๆเช่นรูปภาพ วีดิทัศน์

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ได้อย่างไร ซึ่งนักเรียนอาจลง
ความเห็นได้แตกต่างกันตามความรู้เดิมของ
ตนเอง

3. นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับการโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์ โดยควรสรุปได้ว่าแรงโน้มถ่วง
ทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งแรงโน้ม
ถ่วงระหว่างสองวัตถุสามารถคำนวณได้ดัง
สมการ F = (Gm1m2) / r2 

   เมื่อ  F คือแรงโน้มถ่วง 
  G คือค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล 
  = 6.672x10-11 N.m2Kg-2 
  m1 คือ มวลของวัตถุที่ 1 
  m2 คือ มวลของวัตถุที่ 2        
  r คือ ระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง
4. นักเรียนร่วมกันคำนวณขนาดของแรงโน้มถ่วง
ระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะ
กับดวงอาทิตย์ โดยใช้ข้อมูลของดาวเคราะห์ 
ดวงอาทิตย์และสมการแรงโน้มถ่วง โดย
สืบค้นข้อมูลมวลและระยะห่างจากดวงอาทิตย์

5. นักเรียนตีความหมายจากค่าแรงโน้มถ่วง

6. ครูให้นักเรียนทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็น

7. นักเรียนนำผลการสังเกตมาจัดกระทำและนำ

8. ครูอธิบายเชื่อมโยงสู่การโคจรของดาวเคราะห์

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ     
F = (Gm1m2) / r2

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการจัดกระทำและนำเสนอเกี่ยวกับขนาด
ของแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวง
ในระบบสุริยะกับดวงอาทิตย์ การทดลองการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกลม

2. ทักษะการใช้จำนวน โดยการคำนวณแรงโน้ม
ถ่วงระหว่างดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์จาก
สมการแรงโน้มถ่วง

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการลง
ความเห็นเกี่ยวกับการที่ โลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์

4. ทักษะการทดลอง โดยการทดลองการเคลื่อนที่
ของวัตถุเป็นวงกลมเมื่อเปลี่ยนความยาวเชือก
และมวล

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอเกี่ยว

3. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล โดยการจัดกระทำ
และนำเสนอเกี่ยวกับขนาดของแรงโน้ม
ถ่วงระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงใน
ระบบสุริยะกับดวงอาทิตย์ การ
ทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็น
วงกลม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูก
ต้อง

2. ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ
คำนวณแรงโน้มถ่วงระหว่างดาว
เคราะห์และดวงอาทิตย์จากสมการ
แรงโน้มถ่วงได้อย่างถูกต้อง

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลจาก

4. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

5. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F = (Gm1m2) / r2
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ด้านความรู้
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งหมุนรอบตัว
เองในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่ทำมุมประมาณ 
23.5 องศากับเส้นตั้งฉากของระนาบทางโคจร
ทำให้ส่วนต่างๆ บนโลกได้รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในรอบปีเกิดเป็นฤดูพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของโลกมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเกิดฤดู
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับฤดู
ของโลก โดยอาจใช้สถานการณ์หรือคำถาม 
หรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์

2. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้โลก
ในแต่ละพื้นที่มีฤดูที่แตกต่างกัน นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นตามความเข้าใจของตัวเอง 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อน

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ
การเกิดฤดูของโลกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

4. นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลที่
ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดกระทำในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่ายและสร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
เกิดฤดูของโลก

5. นักเรียนนำเสนอแบบจำลองพร้อมทั้งอธิบาย
สิ่งที่ ได้เรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลและจาก
การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการเกิดฤดูของ
โลก แล้วร่วมกันอภิปราย

6. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงความ
รู้ที่ ได้จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบ
จำลองเพื่อลงข้อสรุปว่าการที่ โลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ ในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่
ทำให้ขณะที่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ บริเวณ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดฤดู

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นและสังเกต
แบบจำลองมาจัดกระทำและนำเสนอเกี่ยวกับ
การเกิดฤดูของโลก

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นและจากแบบ
จำลองมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดฤดูของ
โลก 

3. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยการออกแบบ
และเลือกวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบจำลองที่
อธิบายการเกิดฤดูของโลก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความ
หมายข้อมูล โดยการจัดกระทำข้อมูล
และนำเสนอเกี่ยวกับการเกิดฤดูของ
โลกได้ถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิด
ฤดูของโลกได้อย่างถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เกิดฤดูของโลกและเลือกวัสดุแทนโลก
และดวงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสม

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์
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ด้านความรู้
การที่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ในลักษณะที่แกน
โลกเอียงคงที่ทำให้มองเห็นตำแหน่งการขึ้นและ
ตกของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็ก
น้อยในแต่ละวัน และเมื่อครบรอบ 1 ปี ตำแหน่ง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์กลับมาซ้ำแบบเดิม
อีกเป็นวัฏจักร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ในรอบปี
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับการมอง
เห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
รอบปี โดยอาจใช้สถานการณ์หรือคำถามหรือ
สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์แสดงตำแหน่ง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีหรือ
ข้อมูลแสดงมุมทิศการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ ใน 1 ปี (ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์)

2. นักเรียนคาดคะเน สาเหตุที่ทำให้คนบนโลกที่
ตำแหน่งหนึ่งๆ มองเห็นเส้นทางการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละวัน
ในรอบปี

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์และสาเหตุที่ทำให้
ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เปลี่ยนแปลงไป จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ จากนั้นนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าว
ว่าเกิดจากการที่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใน
ลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่

4. นักเรียนนำข้อมูลการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์มาสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ในรอบปีจาก
นั้นนำเสนอแบบจำลอง

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าการ
ที่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ในลักษณะที่แกน
โลกเอียงคงที่ ทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกใน
ตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในแต่ละวัน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดวง
อาทิตย์ ในรอบปี

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มา
จัดกระทำและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

2. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการออกแบบ
และสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ ในแต่ละวันในรอบปี

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
จากข้อมูลการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์
ในแต่ละวันในรอบปี

4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ กับ
สเปซและสเปซกับเวลา จากการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางการเคลื่อนที่ ปรากฏของดวงอาทิตย์
ในแต่ละวันในรอบปี

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

2. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

3. ทักษะด้านการสื่อสารจากการนำเสนอผลงาน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล โดยการจัดกระทำ
ข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ได้ถูก
ต้องและเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ใน
แต่ละวันในรอบปี

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการข้อมูลการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ได้

4. ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์  

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

3. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
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ด้านความรู้
ข้างขึ้นข้างแรมเกิดจากการที่ดวงจันทร์ โคจรรอบ
โลก ขณะที่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แม้ว่าดวง
จันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอด
เวลาแต่การที่ดวงจันทร์ โคจรรอบโลกจึงเปลี่ยน
ตำแหน่งจึงหันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกันใน
แต่ละวัน ทำให้คนบนโลกมองเห็นรูปร่างของดวง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
การมองเห็นดวงจันทร์ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่
ไม่มีแสงในตัวเอง

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้าง
ขึ้น ข้างแรม โดยอาจใช้สถานการณ์หรือ
คำถาม หรือสื่อต่างๆเช่นรูปภาพ วีดิทัศน์

3. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด
ข้างขึ้น ข้างแรม ที่ทำให้คนบนโลกมองเห็น
ดวงจันทร์มีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละวัน
นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ
ของตัวเองและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ตนเองกับเพื่อน

4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

5. นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ และเลือกใช้
ข้อมูลสร้างแบบจำลองอธิบายการเกิดข้างขึ้น 
ข้างแรม

6. นักเรียนสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากแบบ
จำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเพื่อสังเกตรูป
ร่างของดวงจันทร์ที่คนบนโลกสังเกตได้และ
พื้นที่ที่ดวงจันทร์ได้รับแสงทั้งหมดในแต่ละคืน

7. นักเรียนวางแผนและร่วมกันสังเกตดวงจันทร์

8. นักเรียนอภิปรายเชื่อมโยงความรู้จากการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตดวงจันทร์บน
ท้องฟ้าเป็นเวลา 1 เดือน

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการจัดกระทำข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับ
การเกิดข้างขึ้นข้างแรมจากแบบจำลองและ
จากการสังเกตดวงจันทร์บนท้องฟ้า

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
จากข้อมูลที่ ได้จากแบบจำลองและการสังเกต
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เกิดข้างขึ้นข้างแรม

4. ทักษะการสร้างแบบจำลองออกแบบและเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ 
สเปซและสเปซกับเวลาจากการสังเกตและ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกการสังเกตดวงจันทร์บนท้องฟ้า
เป็นเวลา 1 เดือน ได้ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล โดยการจัดกระทำ
ข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับการเกิดข้าง
ขึ้นข้างแรมจากแบบจำลองและจาก
การสังเกตดวงจันทร์บนท้องฟ้าได้ถูก
ต้องและเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากข้อมูลที่ ได้จากแบบ

4. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

5. ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์ระ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
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ด้านความรู้
ดวงจันทร์ โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 1 เดือน 
โดยโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกับที่ โลกหมุน
รอบตัวเองในแต่ละวันดวงจันทร์จึงมีการเปลี่ยน
ตำแหน่งไปตามวงโคจรอบโลก ทำให้คนบนโลกที่
อยู่ตำแหน่งเดิมมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า
ช้าลงไปในแต่ละวันประมาณวันละ 50 นาที

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวง
จันทร์
1. ครูให้นักเรียนสังเกตข้อมูลการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์แต่ละวันเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้น
นักเรียน จัดกระทำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลีนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

2. นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ดวงจันทร์
เปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกในแต่ละวัน

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ดวงจันทร์
โคจรรอบโลก 1 รอบ และเวลาที่ โลกหมุนรอบ
ตัวเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ที่
เชื่อถือได้ แผนภาพหรือวิดีโอ

4. นักเรียนคำนวณเพื่อตอบข้อคำถามว่า ใน 1 
วันดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งไปตามวงโคจร
รอบโลกเป็นระยะเชิงมุมเท่าใดและใช้เวลา
เท่าใดในการหมุนรอบตัวเองด้วยระยะเชิงมุม
เท่ากับที่ดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งไป

5. นักเรียนใช้ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นและการ
คำนวณมาสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ ใน
แต่ละวัน และนำเสนอ

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า ดวง
จันทร์ โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 1 เดือน
โดยโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกับที่ โลกหมุน
รอบตัวเองในแต่ละวันดวงจันทร์จึงมีการ
เปลี่ยนตำแหน่งไปตามวงโคจรอบโลก ทำให้
คนบนโลกที่อยู่ตำแหน่งเดิมมองเห็นดวงจันทร์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการใช้จำนวน โดยการคำนวณระยะ
เชิงมุมที่ดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งรอบโลกและ
แต่ละวันและเวลาที่ โลกหมุนรอบตัวเองตาม
ระยะเชิงมุมเท่ากับที่ดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่ง
ไป

2. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ 
สเปซและสเปซกับเวลา โดยระบุระยะเชิงมุมที่
ดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละวัน

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยการนำข้อมูลการขึ้นและตกของดวงจันทร์
มาจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำเสนอ

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการอภิปรายข้อมูลการขึ้นและตกของ    
ดวงจันทร์มาลงข้อสรุปว่าดวงจันทร์มีการขึ้น
และตกช้าลงไปในแต่ละวัน

5. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยการออกแบบ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการใช้จำนวนจากการ
คำนวณระยะเชิงมุมที่ดวงจันทร์เปลี่ยน
ตำแหน่งรอบโลกและแต่ละวันและ
เวลาที่ โลกหมุนรอบตัวเองตามระยะ
เชิงมุมเท่ากับที่ดวงจันทร์เปลี่ยน
ตำแหน่งไปได้อย่างถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์  
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลา โดยระบุระยะเชิงมุมที่ดวงจันทร์
เปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละวัน ได้อย่าง
ถูกต้อง

3. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
การขึ้นและตกของดวงจันทร์มาจัด
กระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำ

4. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

5. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
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ด้านความรู้
1. โลกและดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็น
แรงดึงดูดระหว่างกันและกัน ทำให้ดวงจันทร์
โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ต่อ
โลกส่งผลให้น้ำบนผิวโลกด้านที่หันเข้าหา ดวง
จันทร์ถูกแรงดึงดูดเข้าไปหาดวงจันทร์ 
มากกว่าตำแหน่งอื่น ทำให้บริเวณผิวโลกด้านที่
อยู่ ใกล้ดวงจันทร์เกิดน้ำขึ้น ในขณะเดียวกันน้ำ
บริเวณด้านตรงข้ามกับผิวโลกที่อยู่ด้านไกลจาก
ดวงจันทร์เคลื่อนที่ ได้เป็นระยะทางน้อยกว่าพื้น
ดินทำให้เกิดช่องว่างที่น้ำข้างเคียงไหลไปรวม

2. ในหนึ่งวันตำแหน่งของดวงจันทร์ที่ โคจรรอบ

3. ดวงอาทิตย์และโลกก็มีแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและ

4. เมื่อดวงจันทร์ โลกและดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง โดยอาจใช้
สถานการณ์หรือคำถามหรือสื่อต่างๆ เช่น
รูปภาพ วีดิทัศน์

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูล จัดกระทำวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงและนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าโลก
และดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงระหว่างกันทำให้
ดวงจันทร์ โคจรรอบโลกแรงโน้มถ่วงของดวง
จันทร์ต่อโลกส่งผลให้น้ำบนผิวโลกด้านที่หัน
เข้าหาดวงจันทร์ถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้าไปหาด
วงจันทร์มากกว่าตำแหน่งอื่น ทำให้บริเวณผิว
โลกด้านที่อยู่ ใกล้ดวงจันทร์เกิดน้ำขึ้นในขณะ
เดียวกันน้ำบริเวณด้านตรงข้ามกันบนผิวโลกที่
อยู่ด้านไกลจากดวงจันทร์เคลื่อนที่ ได้เป็นระยะ
ทางน้อยกว่าพื้นดินที่เคลื่อนไปทางดวงจันทร์
ทุกส่วนทำให้เกิดช่องว่างที่น้ำข้างเคียงไหลไป
รวมกันเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นด้วยในขณะที่
เกิดน้ำขึ้นบริเวณผิวโลกด้านใกล้และไกลดวง
จันทร์ ก็จะเกิดน้ำลงบริเวณกึ่งกลางระหว่าง
บริเวณน้ำขึ้นทั้งสอง

4. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบเกี่ยวกับ
การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 2 ครั้งในรอบวัน จากนั้น
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อลงข้อ
สรุปว่าในหนึ่งวันตำแหน่งของดวงจันทร์ที่
โคจรรอบโลกเคลื่อนไปหลายองศาและโลก
หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบในหนึ่งวัน ดังนั้นผิว

5. ครูใช้ภาพสถานการณ์จริงกระตุ้นให้นักเรียน

6. นักเรียนสืบค้นข้อมูลระดับน้ำขึ้นและลงแต่ละ

7. นักเรียนตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อสรุป

8. ครูเพิ่มเติมความรู้โดยให้ความหมายของน้ำ

9. นักเรียนสืบค้นข้อมูล หรือหาภาพจากสื่อต่างๆ

10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้สรุป

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่สืบค้นได้เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงมา
จัดกระทำและนำเสนอ

2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้นและน้ำลงรวมทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างน้ำเกิดน้ำตายกับข้างขึ้นข้าง
แรม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
น้ำขึ้นน้ำลง

2. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 
โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูล จัดกระทำ นำเสนอ 
และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

3. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูลที่
สืบค้นเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงมาจัดให้อยู่
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำเสนอได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วยให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป จากการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิด
น้ำขึ้นและน้ำลง รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำเกิดน้ำตายกับข้างขึ้นข้าง
แรมได้อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

3. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก
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ด้านความรู้
1. เทคโนโลยีอวกาศมีบทบาทต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบ
นำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) ดาวเทียมช่วย
ติดตามพายุ สถานการณ์ไฟป่า ประเมินภัย
แล้งตรวจคราบน้ำมันในทะเล

2. โครงการสำรวจอวกาศต่างๆ ได้พัฒนาเพิ่มพูน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นความสนใจด้วยการให้นักเรียน
สำรวจตัวเองว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อวกาศและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จากนั้นอภิปรายแลก
เปลี่ยนในชั้นเรียน

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันตามความสนใจเพื่อสืบค้น
และจัดกระทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศในการดำรงชีวิตและ
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ

3. นักเรียนจัดกระทำ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
น่าสนใจและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในการดำรง
ชีวิต และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจ
อวกาศ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ

2. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
โดยการจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในการ
ดำรงชีวิตและความก้าวหน้าของโครงการ
สำรวจอวกาศ

2. ทักษะการตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศในการดำรงชีวิตและความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในการดำรง
ชีวิต และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจ

2. ทักษะด้านการสื่อสารในการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการจัดกระทำ
และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในการ
ดำรงชีวิตและความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ชัดเจน และถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการตีความหมายจาก
ข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในการ
ดำรงชีวิตและความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศได้อย่างถูกต้อง

1. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารใน

3. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

ตัวชี้วัด
 ๔. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้
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