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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ท ำไมต้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มี
การท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนด
สาระส าคัญไว้ดังนี้ 

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต   สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 สำรและสมบัติของสำร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

 แรงและกำรเคลื่อนที่   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 พลังงำน   พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดำรำศำสตร์และอวกำศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร 
 

สาระที ่๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่

ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในการด ารงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว ๑.๒  เขาใจกระบวนการและความส าคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ 
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และน าความรู 
ไปใชประโยชน 

สาระที ่๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช
ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับทองถิ่น ประเทศ และโลกน าความรูไปใชในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
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สาระที ่๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ 

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู น าความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๓.๒  เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด 
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ        
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และน าความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช 
ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 

มาตรฐาน ว ๔.๒  เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ  
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรู
ไปใชประโยชน 

สาระที ่๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอ 
ชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และ น าความรูไปใชประโยชน  

สาระที ่๖ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ 

ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน สาระที ่๗ ดาราศาสตรและ
อวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗.๑  เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช
ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒  เขาใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใชในการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช 
ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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สาระที ่๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา

ความรู การแกปญหา รวูาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมี
รูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและ
เครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 

วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนก าลังของชาติใหเปน 
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมงุเน้นผูเรียนเปนส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ 
 

หลักกำร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

  ๑. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียน
รู เปนเปาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน  

ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

๒. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

๓. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด  

การเรียนรู 

๕. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ  

๖. เปนหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  
 

 

 



๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

จุดหมำย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ  

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  

มีจิตสาธารณะที่มุงท าประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

สมรรถนะส าคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี 

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ดังนี้  
 
 

สมรรถนะส ำคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช 

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ข่าวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรบัขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด  

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อน าไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ 

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึน ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการน ากระบวนการตาง ๆ ไปใช
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การท างาน และการอยู
รว่มกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแย้งตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การท างาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประ
สงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ดังนี้ 

๑. รักชาติศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการท างาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม 

บริบทและจุดเนนของตนเอง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

คุณภำพของผู้เรียน 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
  เขาใจลักษณะและองคประกอบที่ส าคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการท างาน 

ของระบบตางๆ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองตอสิ่งเราของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง 
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

  เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสารใน 
รูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

  เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคลื่อนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจ าวัน กฎการ 
อนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความเขมของแสง 

  เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน พลังงาน 
ไฟฟาและหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

  เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผลตอการ 
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลที่มีตอสิ่งตางๆ บนโลกความส าคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 

  เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา 
เทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

  ตั้งค าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน 
และลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสรางองคความรู 

  สื่อสารความคิด ความรูจากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษา  
หาความรูเพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 

  แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู  
โดยใช เครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได 

  ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจ าวันและการ 
ประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 

  แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่น 

  ท างานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภาษาไทย 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 
 รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำจัด
เพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี 
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มำตรฐำนตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

สำระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มำตรฐำน ว 1.1  เข้าใจหน่วยของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
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1. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะ
ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  

(ว1.1 ม1/1) 

 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์มีรูปร่างแตกต่างกัน 

2. สังเกตและเปรียบเทียบ
ส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์  (ว1.1 ม.1/2) 

 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้ม
เซลล์เป็นส่วนประกอบส าคัญของเซลล์ที่
เหมือนกันของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ เป็น
ส่วนประกอบที่พบได้ในเซลล์พืช 

3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของ
ส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์  (ว1.1 ม.1/3) 

 

 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์ 
แวคิวโอล เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ
เซลล์สัตว์ มีหน้าที่แตกต่างกัน 
 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์ 
แวคิวโอล ผนังเซลล์ และคลอโรพลาสต์ 
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชมี
หน้าที่แตกต่างกัน 

4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสาร
ผ่านเซลล์ โดยการแพร่ และออสโมซิส 
(ว1.1 ม1/4) 

 

 การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจาก
บริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณท่ีมี
ความเข้มข้นต่ า 

 ออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ าผ่าน
เข้าและออกจากเซลล์ จากบริเวณท่ีมี
ความเข้มข้นของสารละลายต่ าไปสู่บริเวณ
ที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง โดย
ผ่านเยื่อเลือกผ่าน 



๑๐ 
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4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสาร
ผ่านเซลล์ โดยการแพร่ และออสโมซิส 
(ว1.1 ม1/4) 

 

 การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจาก
บริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณท่ีมี
ความเข้มข้นต่ า 

 ออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ าผ่าน
เข้าและออกจากเซลล์ จากบริเวณท่ีมี
ความเข้มข้นของสารละลายต่ าไปสู่บริเวณ
ที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง โดย
ผ่านเยื่อเลือกผ่าน 

5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที
จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชและอธิบายว่า แสง คลอโรฟิลล์ 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า เป็น
ปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์
ด้วยแสง (ว1.1 ม1/5) 

 แสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า เป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช 

6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงองพืช  

(ว1.1 ม1/6) 

 น้ าตาล แก๊สออกซิเจน และน้ า เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 

7. อธิบายความส าคัญของ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม        
(ว1.1 ม1/7) 

 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
และต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร การ
หมุนเวียนของแก๊สออกซิเจน และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 

8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่
เกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช    
(ว1.1 ม1/8) 

 เนื้อเยื่อล าเลียงน้ าเป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะ
เรียงต่อเนื่องกันตั้งแต่ราก ล าต้น จนถึงใบ 
ท าหน้าทีใ่นการล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร 

9. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับระบบล าเลียงน้ าและ
อาหารของพืช (ว1.1 ม1/9) 

 เนื้อเยื่อล าเลียงน้ าและเนื้อเยื่อล าเลียง
อาหารเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่คู่ขนานกันเป็น
ท่อล าเลียงจากราก ล าต้นถึงใบ ซึ่งการ
จัดเรียงตัวของท่อล าเลียงในพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกต่างกัน 
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  เนื้อเยื่อล าเลียงน้ า ท าหน้าที่ในการ
ล าเลียงน้ าและธาตุอาหารจากรากสู่ใบ ส่วน
เนื้อเยื่อล าเลียงอาหาร ท าหน้าที่ล าเลียง
อาหารจากใบสู่ส่วนต่างๆ ของพืช 
 การคายน้ ามีส่วนช่วยในการล าเลียงน้ า
ของพืช 

10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของ

ดอกที่เก่ียวช้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 

(ว1.1 ม1/10) 

 เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็น
โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธ์ของพืชดอก 

11. อธิบายกระยวนการสบืพันธุแ์บบ
อาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใชส้่วน
ต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ 
(ว1.1 ม1/11) 

 

 กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของ
พืชดอกเป็นการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบ
พันธ์เพศผู้และเซลล์ไข่ในออวุล 

 การแตกหน่อ การเกิดไหล เป็นการสืบ
พันธ์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศโดยไม่มีการ
ปฏิสนธ ิ
 ราก ล าต้น ใบ และก่ิงของพืช สามารถ
น าไปใช้ขยายพันธุ์พืชได้ 

12. ทดลองและอธิบายการตอบสนอง
ของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส     
(ว1.1 ม1/12) 

 

 พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดย
สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของ
ส่วนประกอบของพืช ที่มีต่อแสง น้ า และ
การสัมผัส 

13. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือผลผลิตของพืช และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์                
(ว1.1 ม1/13) 

 

 เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือท าให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิตมีสมบัติตามต้องการ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม 
เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมผลผลิตของพืช 
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สำระท่ี 3 สำรและสมบัติของสำร 
มำตรฐำน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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1. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดย
ใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละ
กลุ่ม (ว 3.1 ม1/1) 

 เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จ าแนก
สารได้เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อ
ผสม ซึ่งสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติ
แตกต่างกัน 
 เมื่อใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็น
เกณฑ์จ าแนกสารเป็นสารแขวนลอย 
คอลลอยด์ และสารละลาย ซึ่งสารแต่
ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน 

2. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยน
สถานะของสาร  โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียงอนุภาคของสาร            
(ว 3.1 ม1/2) 

 สี รูปร่าง ขนาด ความแข็ง ความ
หนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็น
สมบัติทางกายภาพของสาร ความเป็น
กรด-เบส ความสามารถในการรวมตัว
กับสารอื่นๆ การแยกสลายของสาร
และการเผาไหม้ เป็นสมบัติทางเคมี 
 สารในสถานะต่างๆ มีลักษณะการ
จัดเรียงอนุภาค ระยะห่างระห่าง
อนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคแตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้
แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของ
สาร อธิบายสมบัติบางประการของสาร
ได้ 

3. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็น
กรด-เบสของสารละลาย                   
(ว 3.1 ม1/3) 

 สารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย
อาจจะมีสมบัติเป็นกรด กลาง หรือเบส 
ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยกระดาษ
ลิตมัส หรืออินดิเคเตอร์ 

4. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย  ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย



๑๓ 
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และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                    
(ว 3.1 ม1/4 )           

ระบุเป็นค่า pH ซึ่งตรวจสอบได้ด้วย
เครื่องมือวัดค่า pH หรือยูนิเวอร์ซัล
อินดิเคเตอร์ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอาจ
มีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกันจึงควร
เลือกใช้ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
สำระท่ี 3 สำรและสมบัติของสำร 
มำตรฐำน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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1. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียม
สารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
และอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับ
สารละลายไปใช้ประโยชน์ (ว3.2 ม1/1) 

 

 สารละลายประกอบด้วยตัวละลาย
และตัวท าละลาย สารละลายที่ระบุ
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ หมายถึง 
สารละลายที่มีอัตราส่วนของปริมาณ
ตัวละลายอยู่ในสารละลายร้อยส่วน 
 ในชีวิตประจ าวัน ได้มีการน าความรู้
เรื่องสารละลายไปใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
อาหาร การแพทย์ และด้านอ่ืนๆ 

2. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ มวล และพลังงานของสารเมื่อ
สารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย  
(ว3.2 ม1/2) 

 เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะ และ
เกิดการละลาย มวลของสารจะไม่
เปลี่ยนแปลง แต่สมบัติทางกายภาพ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการถ่ายโอน
พลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 

3. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนสถานะและการละลายของ
สาร (ว3.2 ม1/3) 

 อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสารมี
ผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการ
ละลายของสาร 

 



๑๔ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

สำระท่ี 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้
การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้มใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21101 

1. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัว
แปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศกึษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
(ว 8.1 ม 1/1) 

- 

 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21101 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธี (ว 8.1 ม 1/2) 

- 

3. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจ
ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  
โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
(ว 8.1 ม 1/3) 

- 

4. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ม 1/4) 

- 

5. วิเคราะห์และประเมินความ
สอดคล้องของประจักษ์พยานกับ
ข้อสรุป  ทั้งท่ีสนับสนุนหรือขัดแข้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติของ
ข้อมูล จากการส ารวจตรวจสอบ   
(ว 8.1 ม 1/5) 

- 

6. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิ 
บายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ

- 



๑๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ตรวจสอบ (ว 8.1 ม 1/6) 
7. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการและผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ (ว 8.1 ม 1/7) 

- 

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้ง
จากเดิม (ว 8.1 ม 1/8) 

- 

 
 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21101 

9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/
ฝึกหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ                
(ว 8.1 ม 1/9) 

- 

 

สำระท่ี 4 แรงและกำรเคลื่อนที่ 
มำตรฐำน ว 4.1  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21102 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณ 
สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์              
(ว4.1 ม.1/1) 

 ปริมาณทางกายภาพแบ่งเป็น
ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์ 
ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่มีแต่ขนาด 
ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีท้ัง



๑๖ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ขนาดและทิศทาง 

2. ทดลองและอธิบายระยะทางการ
กระจัด อัตราเร็ว และความเร็ว ในการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ  (ว4.1 ม1/2) 

 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุเก่ียวข้องกับ
ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว 
ความเร็ว ระยะทาง คือ ความยาวที่วัด
ตามแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
ต าแหน่งเริ่มต้นไปยังต าแหน่งสุดท้าย 
การกระจัด คือ เวกเตอร์ที่ชี้ต าแหน่ง
สุดท้ายของวัตถุเทียบกับต าแหน่งเริ่มต้น 
อัตราเร็ว คือ ระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนที่ได้
ในหนึ่งหน่วยเวลา ความเร็ว คือ การ
กระจัดของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลา 

 
สำระท่ี 5 พลังงำน 
มำตรฐำน ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21102 

1. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการ
วัดอุณหภูมิ (ว5.1 ม1/1) 

 

 การวัดอุณหภูมิเป็นการวัดระดับ
ความร้อนของสาร สามารถวัดด้วยเทอร์
มอมิเตอร์ 

 2. สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความ
ร้อน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว
5.1 ม1/2) 

 การถ่ายโอนความร้อนมีสามวิธี คือ 
การน าความร้อน การพาความร้อน และ
การแผ่รังสีความร้อน 

 การน าความร้อน เป็นการถ่ายโอน
ความร้อนโดยการสั่นของโมเลกุล 

 การพาความร้อน เป็นการถ่ายโอน
ความร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่
ไปด้วย 



๑๗ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่าย
โอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การน าความรู้เรื่องการถ่ายโอนความ
ร้อนไปใช้ประโยชน์ 

 3. อธิบายการดูดกลืน การคายความ
ร้อน โดยการแผ่รังสี และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม1/3) 

 

 วัตถุท่ีแตกต่างกันมีสมบัติในการ
ดูดกลืนความร้อนและคายความร้อนได้
ต่างกัน 

 การน าความรู้เรื่องการดูดกลืนความ
ร้อนและการคายความร้อนไปใช้
ประโยชน์ 

 4. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของ
ความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (ว5.1 
ม1/4) 

 เมื่อวัตถุสองสิ่งอยู่ในสมดุลความร้อน
วัตถุท้ังสองมีอุณหภูมิเท่ากัน 

 การขยายตัวของวัตถุเป็นผลจาก
ความร้อนท่ีวัตถุได้รับเพ่ิมขึ้น 
 การน าความรู้เรื่องการขยายตัวของ
วัตถุเม่ือได้รับความร้อนไปใช้ประโยชน์ 

สำระท่ี 6 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มำตรฐำน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21102 

1. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและ
การแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 
(ว6.1 ม1/1) 

 

 บรรยากาศของโลก ประกอบด้วย 
ส่วนผสมของแก๊สต่างๆ ที่อยู่รอบโลก
สูงขึ้นไปจากพ้ืนผิวโลกหลายกิโลเมตร 
 บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นตามอุณหภูมิ
และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
ความสูงจากพ้ืนดิน 

 2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความ
กดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ (ว6.1 ม1/2) 

 อุณหภูมิ ความชื้น และความกด
อากาศมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศ 



๑๘ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 3. สังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายการ
เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มี
ผลต่อมนุษย์ (ว6.1 ม1/3) 

 ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
ได้แก่ การเกิดเมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง 
พายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุม ฯลฯ 

 4. สืบค้น วิเคราะห์ และแปลผล
ความหมายข้อมูลจาการพยากรณ์
อากาศ (ว6.1 ม1/4) 

 การพยากรณ์อากาศอาศัยข้อมูล
เกี่ยวกับอุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ความชื้น ปริมาณเมฆ ปริมาณน้ าฝน 
และน ามาแปลความหมายเพ่ือใช้ใน
การท านายสภาพอากาศ 

 5. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของ
ลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม               
(ว6.1 ม1/5) 

 สภาพลมฟ้าอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
บนโลก ท าให้เกิดพายุ ปรากฏการณ์
เอลนิโญ ลานีญา ซึ่งส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัย
ทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝน
กรด (ว6.1 ม1/6) 

 ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท า
ของมนุษย์ เช่น ภูเขาไฟระเบิด การตัด
ไม้ท าลายป่า การเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ และการปล่อยแก๊สเรือน
กระจก มีผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน   
รูโหว่ของโอโซน และฝนกรด 
 ภาวะโลกร้อน คือปรากฏการณ์ที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 

 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 
ว 21102 

7. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของ
ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝน
กรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต (ว6.1 ม1/7) 

 ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการละลาย
ของธารน้ าแข็ง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
การกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึน น้ าท่วม ไฟ
ป่า ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์
และท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
 รูโหวโ่อโซน และฝนกรดมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



๑๙ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                            รหัสวชิา ว 21101 

เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                       จ านวน  1.5 หนว่ยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน 
การทดลอง การรวบรวมข้อมูล  สรุปผล  และการเขียนรายงานการทดลอง  ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะ
และรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการเคลื่อนที่
ของสารผ่านเซลล์   การล าเลียงสารในพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสืบพันธุ์ของ
พืช  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพืช   สารและการจ าแนกสารเป็นสาร
เนื้อเดียว  สารเนื้อผสม สมบัติของสาร และการแยกสาร      

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6  ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9     

               ม.1/10   ม.1/11   ม.1/12   ม.1/13  

ว 3.1       ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4    

ว 3.2       ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  

ว 8.1       ม.1-3/1   ม.1-3/2   ม.1-3/3   ม.1-3/4   ม.1-3/5   ม.1-3/6   ม.1-3/7    

               ม.1-3/8   ม.1-3/9 

รวม  29  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



๒๐ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2                           รหสัวิชา ว 21102 

เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                      จ านวน  1.5  หนว่ยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ การถ่ายโอนความร้อน  การขยายตัวของวัตถุ การดูดกลืนแสงและ
การคายความร้อน  ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ  อุณหภูมิของอากาศ  ความชื้น  ความ
กดอากาศ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพยากรณ์อากาศ  การ
กระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน 
และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูลและอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

  

 

ตัวช้ีวัด  

ว 4.1      ม. 1/1   ม. 1/2  

ว 5.1      ม. 1/1   ม. 1/2    ม. 1/3    ม. 1/4  

ว 6.1      ม. 1 /1   ม. 1/2   ม. 1/3    ม. 1/4    ม. 1/5    ม. 1/6    ม. 1/7 

รวม  13  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 



๒๑ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

โครงสร้ำงรำยวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1                                                               จ านวน  60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำที่ใช้สอน (ชั่วโมง) หมำยเหตุ 

1 กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์ 13  
2 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 10  
3 กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช 24  
4 สมบัติของสารและการจ าแนกสาร 13  

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2                                                               จ านวน  60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำที่ใช้สอน (ชั่วโมง) หมำยเหตุ 

1 แรงและการเคลื่อนที่  6  
2 พลังงานความร้อน 18  
3 บรรยากาศ 36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  กระบวนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    วิทยำศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1                         เวลำเรียน  13 ชั่วโมง 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ  
   หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้ 

 ม.1-3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้   และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ 
  หลาย ๆ วิธ ี
 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได้ผล

   เที่ยงตรงและปลอดภัย   โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ม.1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่  
                     สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจ  
                     ตรวจสอบ 
 ม.1-3/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ 
                     ตรวจสอบ 
 ม.1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้            
                     ที่ได้ไปใช้ในสถานการณใ์หม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและ  
                     ผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

  ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก 
                      แหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
                      ความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้ง  
                      จากเดิม 
  ม.1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  
                         กระบวนการ และ ผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 

2. สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด  
 การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
หรือความรู้ที่สามารถแสดง หรือพิสูจน์ได้  โดยกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการ
สังเกตประเดน็ที่ต้องการหาค าตอบ  น าไปสู่การตั้งสมมติฐาน การทดลอง รวบรวมข้อมูล เพ่ือสรุป 
หรืออธิบายประเด็นนั้นๆ  ซึ่งนอกจากผู้ศึกษาจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วนั้น ผู้



๒๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ศึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด มีเหตุผล และมีความพยายาม จึงจะท าให้การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จ 

 
3. สำระกำรเรียนรู้  
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 1.   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 2.   การทดลอง  
 3.   การหาข้อมูล 
 4.   การวัดปริมาณ (เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัด และหน่วยการวัด) 
 5.  การเขียนรายงาน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  -   
4. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด  
 -  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
 -   ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 -   กระบวนการปฏิบัติ  
 -   กระบวนการท างานกลุ่ม  
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน  
 

6. ชิ้นงำน / ภำระงำน (รวบยอด)  
 -     รายงานการทดลองวิทยาศาสตร์  
7. กำรวัดและประเมินผล 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
 -   ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทดลอง ไข่จม ไข่ลอย  



๒๔ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 2)  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ทะเลสอบเดดซี 
 3)  ใบงานที่ 1.3 เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 4)  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง “What is this ? นี่คืออะไร” 
 5)  ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การสังเกต 
 6)  ใบงานที่ 3.1 เรื่อง กิจกรรม 20 ค าถาม  
 7)  ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การหาข้อมูล 
 8)  ใบงานที่ 3.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
 9)  ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การแปรค่าจากการวัด  
 10) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การเขียนรายงานการทดลอง  
 11) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง การเขียนรายงานที่ดี  
 12) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
7.3 การประเมินหลังเรียน 
 -   ท าแบบทดสอบหลังเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
7.4 การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) 

-  แบบประเมินรายงานการทดลองวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

แบบประเมินรำยงำนกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 
 

 
รำยกำร
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ / คะแนน 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2)  ปรับปรุง (1) 

1. กำร
ตั้งสมมติฐำน   
จำกปัญหำ 
 

สมมติฐานสอดคล้อง
กับปัญหา  และมีการ
ก าหนดตัวแปรต้น  
ตัวแปรตาม  ตัวแปร
ควบคุม  ชัดเจน 

สมมติฐานสอดคล้อง
กับปัญหา  และมี
การก าหนดตัวแปร
ต้น  ตัวแปรตาม  ตัว
แปรควบคุมแต่ไม่
สมบูรณ ์

สมมติฐานสอดคล้อง
กับปัญหา  แต่ไม่มี
การก าหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม  
และตัวแปรควบคุม 

สมมติฐานไม่
สอดคล้องกับปัญหา 
 
 
 

2. กำร
ออกแบบ  
กำรทดลอง 

ออกแบบการทดลอง
ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะวัด  และ
วิธีการทดลองถูกต้อง
ทุกขั้นตอน 

ออกแบบการทดลอง
ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะวัด   
แต่วิธีการทดลองบาง
ขั้นตอนยังไม่ถูกต้อง 

ออกแบบการทดลอง
ได้ค่อนข้าง
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะวัดและ
วิธีการทดลองถูกต้อง 

ออกแบบการทดลอง
ได้ไม่สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะวัด  
 

3. กำรบันทึก
ผล 

บันทึกข้อมูลที่
ต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง  ครบถ้วน 
และชัดเจน 

บันทึกข้อมูลที่
ต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง  แต่ยังไม่
ครบถ้วน 

บันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วน   แต่ไม่
ชัดเจน และขาด
ความถูกต้อง 

บันทึกข้อมูลที่
ต้องการได้ไม่ถูกต้อง
และไมช่ัดเจน 
 

4. กำร
วิเครำะห์         
และสรุปผล 

สามารถวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองได้
เองอย่างถูกต้อง 
 
 

ต้องการค าแนะน าใน
การวิเคราะห์และ
สรุปผล แล้วสามารถ
เขียนได้อย่างถูกต้อง   

ต้องการค าแนะน าใน
การวิเคราะห์และ
สรุปผล   แล้ว
สามารถเขียนได้  แต่
การสรุปผลยงัไม่
สมบูรณ์  

ไม่สรุปผล 
 

5. กำรเขียน 
รำยงำนกำร      
ทดลอง 
 

เขียนรายงานการ
ทดลองเป็นล าดบั
ขั้นตอน  ครอบคลุม
ครบทุกประเด็น และ
เขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นได้อยา่ง
ชัดเจน   

เขียนรายงานการ
ทดลอง  ครอบคลุม
ครบทุกประเด็น และ
เขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นได้อยา่ง
ชัดเจน แต่ขาดการ
เรียงล าดับขั้นตอน 

เขียนรายงานการ
ทดลองเป็นล าดบั
ขั้นตอน  ครอบคลุม
ครบทุกประเด็น แต่
เขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นยังไม่ชัดเจน   

เขียนรายงานการ
ทดลองขาดความ
ครอบคลุม และเขียน
บรรยายแต่ละ
ประเด็นยังไม่ชัดเจน   



๒๖ 
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เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ  
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 
1-5 ปรับปรุง 

 
8. กิจกรรมกำรเรียนรู้  

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

วิธีสอนแบบสืบสอบ / วิธีสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อ
เรื่องราว / วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 

เวลำ  3  ชั่วโมง 

 1.  นักเรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการสังเกตเพ่ือน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน  
การทดลอง รวบรวมข้อมูล และสรุปหรืออธิบายในการศึกษาเรื่อง ไข่จม ไข่ลอย  
 2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-7 คน  แต่ละกลุ่มระดมความคิด วางแผนการทดลอง 
เพ่ือศึกษาประเด็นค าถาม “ปริมาณเกลือ มีผลต่อการจมหรือลอยของไข่หรือไม่ อย่างไร”  
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงมือท าการทดลองตามแผนการทดลองที่วางไว้ พร้อมทั้งบันทึกผล
การทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4.  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลการทดลอง และน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 5.  ขยายความรู้ที่ได้จากการทดลอง โดยครูตั้งประเด็นค าถาม “หากตัวถูกละลายเปลี่ยนไป 
จะมีผลต่อการจมหรือลอยของไข่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร”  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
สารละลายชนิดอ่ืน  จากนั้นท าการทดลองซ้ าอีกครั้ง  และบันทึกผล 
 6.  นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนผังความคิด สรุปกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
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 กำรทดลอง 

วิธีสอนโดยใช้เกม (Games) / วิธีสอนแบบ Learning Together เวลำ  2  ชั่วโมง 

 
 1.  นักเรียนท ากิจกรรม “เลือกซื้อ” โดยครูจัดเตรียมสินค้าที่หลากหลาย ดังนี้  สินค้าท่ีมี
ฉลากชัดเจน  สินค้าที่ไม่มีฉลาก  สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และสินค้าท่ีมีคุณภาพ   โดยให้นักเรียนเลือก
สินคา้ 1 ชิ้น พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกซื้อ  
 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  ท ากิจกรรม “What is this นี่คืออะไร”   
เพ่ือฝึกทักษะการสังเกต   
 3.  นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจากการท ากิจกรรม ฝึกทักษะการสังเกต  น าเสนอ / 
แลกเปลี่ยน วิธีการสังเกต และวิธีคิด ให้กับเพ่ือนในชั้นเรียน 
 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ท ากิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่ 1.2  การฝึกทักษะในการ
สังเกต ตามหนังสือเรียน 
 5.  นักเรียนอ่านข่าว “หนอนในสเต็ก”  ซึ่งแสดงถึงความส าคัญของการสังเกต  จากนั้นครู
และนักเรียนสรุปเรื่อง ทักษะการสังเกต (ความส าคัญของการสังเกต และเทคนิคการสังเกต) โดย
นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิด  

 กำรหำข้อมูล 

วิธีสอนโดยใช้เกม (Games) / วิธีสอนแบบร่วมมือ : เทคนิค 
การเรียนร่วมกัน, เทคนิคคู่คดิ 

เวลำ  2  ชั่วโมง 

 
 1.  ให้นักเรียนจับคู่กันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง กิจกรรม 20 ค าถาม เพ่ือทายชื่อสัตว์ หลังจาก
นั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรม เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน เรื่อง การหาข้อมูล  
 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท ากิจกรรมส ารวจข้อมูล แล้วบันทึกลงในใบ
งานที่ 3.2 เรื่อง การหาข้อมูล 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ท าการส ารวจเพ่ือนในห้องเรียน จากนั้นสรุปผลการส ารวจและเตรียม
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สนใจ เช่น การบรรยาย แสดงข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
เป็นต้น 
 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ส ารวจได้หน้าชั้นเรียน 
 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ท ากิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่ 1.3  การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ     ตามหนังสือเรียน แล้วบันทึกผลการทดลองลงในใบงานที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมที่ 3 
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 กำรวัดปริมำณ 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหา / วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน Learning Center เวลำ 3 ชั่วโมง 

 
 1.  ครูสร้างสถานการณ์ว่า   นักเรียนมีเพ่ือนเป็นช่างท ากล่องไม้  และครูมีกล่องไม้ส าคัญ 1 
กล่อง โดยตอนนี้กล่องดังกล่าวเริ่มช ารุด  ครูจึงอยากให้นักเรียนช่วยบอกให้เพ่ือนของนักเรียนสร้าง
กล่องที่มีขนาดและลักษณะเหมือนกับกล่องเดิม  นักเรียนหาวิธีการในการบอกขนาด / รายละเอียด
ของกล่อง โดยก าหนดให้ในสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อน าเข้าสู่การ
เรียน เรื่อง เครื่องมือวัด และการวัดปริมาณ 
 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มใช้ความรู้ เรื่อง การวัด
ปริมาณ มาสร้างหุ่นจ าลองของสัตว์ชนิดหนึ่ง ตามข้อมูลที่ก าหนดให้  
 3.  หลังจากสร้างหุ่นจ าลองเสร็จแล้ว นักเรียนแต่ละคนตอบค าถาม ลงในใบงานที่ 4.1 การ
แปรค่าจากการวัด แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม 
 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็น  6 กลุ่ม  เพ่ือท ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่อง การวัด ตาม
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่ 1.4  ซึ่งในแต่ละฐานจะมีใบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด และ
การใช้งาน เพื่อให้นักเรียนศึกษา และทดลองวัดปริมาณสิ่งของที่ก าหนดให้  โดยให้เวลาในการท า
กิจกรรมฐานละ 5 นาที  จากนั้นให้เปลี่ยนฐานไปเรื่อยๆ จนครบทุกฐาน 
 5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การวัดปริมาณ  
 

 กำรเขียนรำยงำน 

วิธีสอนแบบกรณีศึกษา / วิธีสอนแบบร่วมมือ เวลำ 3 ชั่วโมง 

 
 1.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนรายงานการทดลอง 2 ฉบับ เพื่อเปรียบเทียบ และ
ร่วมกันอภิปรายถึงจุดดี / จุดด้อย ของแต่ละรายงาน  
 2.  ครูและนักเรียนร่วมกันบอกถึงลักษณะการเขียนรายงานที่ดี จากนั้นร่วมกันสรุปเป็น
องค์ประกอบ / รูปแบบในการเขียนรายงาน โดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 3.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มจับสลากเพ่ือเลือก
เรื่องท่ีจะท าการทดลอง จาก 3 เรื่อง ที่ก าหนดให้ คือ การไหลของน้ า  ดนตรีจากน้ า  และหยด
น้ าส้มสายชู   
 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง  และร่วมกันเขียนรายงานการทดลองลงในใบงานที่ 
5.1 การเขียนรายงานการทดลอง 

กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมที่ 5 
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 5.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้เพ่ือนใน 
ชั้นเรียนร่วมวิเคราะห์ว่า การเขียนรายงานดังกล่าว สามารถเข้าใจได้ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร เพ่ือ
ช่วยกันปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 6.  นักเรียนท าใบงานที่ 5.2 การเขียนรายงานที่ดี 
 7.  นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 4-5 คน  ท าการทดลอง โดยเลือกกิจกรรมการทดลองที่
สนใจ จากกิจกรรมที่ก าหนดให้ตามหนังสือเรียน หน้า 14-15  มีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ กรงนกแสน
กล   มันฝรั่งฟองฟู่  สนุกกับคลื่นเสียง และการทดลองเศษหินอ่อนกับเกลือแกง  
 8.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบใบบันทึกผลการทดลอง  จากนั้นลงมือท าการ
ทดลอง  และบันทึกผล  
 9.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานการทดลอง พร้อมเตรียมน าเสนอรายงานการทดลองใน
รูปแบบนิทรรศการ  
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมจัดนิทรรศการ การทดลอง เพื่อน าเสนอรายงานการทดลองใน
รูปแบบที่หลากหลาย  

 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 

9. สื่อ / แหล่งกำรเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้      

1.  หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
4. ข่าว หนอนในสเต็ก   
5.   รูปภาพสัตว์ 30 ภาพ  

 6.   กิจกรรมฐานการเรียนรู้การวัด   
 7.  กล่อง  
 8.   เครื่องมือวัด  (เครื่องมือวัดความยาว เครื่องมือวัดน้ าหนัก  เครื่องมือวัดปริมาตร และ 
        เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ) 
 9.   สลาก  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  ห้องสมุด 
  2.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
  3. หนังสือพิมพ์  
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แบบทดสอบ  ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1.  ข้อความในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการสังเกต 
  ก.  วันนี้อากาศร้อนอบอ้าว 
  ข.  โต๊ะตัวนี้สูง 150 เซนติเมตร 
  ค.  น้ ายาขวดนี้มีกลิ่นฉุน 
  ง.  ผ้าผืนนี้มันวาวกว่าผ้าผืนนั้น 
 

2.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
  ก.  การสังเกตเพ่ือระบุปัญหา 
  ข.  การหาข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล 
  ค.  การน าเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ 
  ง.  การคาดคะเนค าตอบของปัญหา 
 

3.   ถ้านักเรียนต้องการท าการวัดปริมาตรของน้ าดื่มขวดหนึ่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือวัดใด เพื่อให้ได้
ค่าท่ี ถูกต้องมากท่ีสุด 
  ก.  ขวดน้ าดื่ม ข. เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 
  ค.  ถังน้ า ง.  กระบอกตวง 
 

4.        สิ่งของที่เห็นในภาพ คือข้อใด 
    ก.  ราวตากผ้า 
    ข.  รองเท้า 
    ค.  ด้าย 
    ง.  เชือกฟาง 
 
5.  ความหนาแน่น คือข้อใด 
  ก. อัตราส่วนระหว่าง มวล ส่วน ปริมาตร 
  ข. อัตราส่วนระหว่าง มวล ส่วน น้ าหนัก 
  ค.  อัตราส่วนระหว่าง ปริมาตร ส่วนมวล 
  ง.  อัตราส่วนระหว่าง ปริมาตร ส่วน น้ าหนัก 
 
 
 



๓๑ 
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6.  ทุกข้อเป็นลักษณะของการเขียนรายงานการทดลองที่ดี ยกเว้นข้อใด 
  ก.  มีส่วนประกอบครบถ้วน 
  ข.  ใช้ภาษาในการเขียนที่เข้าใจง่าย 
  ค.  จัดระบบข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
  ง.  มีข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมมากๆ  
 
7.  สมมตฐิานคืออะไร 
  ก.  การระบุค าถามซึ่งเกิดข้ึนจากการสังเกต 
  ข.  การวางแผนการท างาน 
  ค.  การคาดคะเนค าตอบของค าถาม หรือสิ่งที่สงสัย 
  ง.  การตอบค าถามก่อนท าการทดลอง 
 

8.  ข้อใดเป็นล าดับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ก.  ระบุปัญหา     รวบรวมข้อมูล    ตั้งสมมติฐาน ทดลอง  สรุปผล        
  ข.  ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน  ทดลอง  รวบรวมข้อมูล สรุปผล 
  ค.  ตั้งสมมติฐาน สังเกต  ระบุปัญหา  ทดลอง สรุปผล 
  ง.  สังเกต ระบุปัญหา  รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน ทดลอง 
 

9.   ข้อใดเป็นเครื่องมือในการวัดที่เป็นมาตรฐาน 
  ก.  กระบอกตวง ตาชั่งสองแขน แท่งไม้ 
  ข.  ฝ่ามือ   นิ้ว เทอร์โมมิเตอร์ 
  ค.  ไม้บรรทัด ตาชั่งสปริง กระบอกตวง 
  ง.  เทอร์โมมิเตอร์ ไม้เมตร ขวดน้ า 
 

10.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
  ก.  เกิดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  ข.  เกิดการแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบของสิ่งที่สงสัยอย่างเป็นระบบ 
  ค.  ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ และเผยแพร่แก่ผู้อ่ืนได้ 

ง.  ถูกทุกข้อ 
 

 

 
 
 



๓๒ 
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กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
                                                                         
                                                                         

๑.  กำรประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มกีารสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล           
การเรียนของผู้ เรียนเป็นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนา
ในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   



๓๓ 
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 ๓.  กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดย
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  กำรประเมินระดับชำติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้ารับการประเมิน ผล
จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
วินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ป ิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จ
ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

๑. กำรตัดสิน กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 
      ๑.๑ กำรตัดสินผลกำรเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้ง
สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    



๓๔ 
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   ระดับประถมศึกษำ 
            (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
        (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 
          ระดับมัธยมศึกษำ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

          (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด 

          (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
      (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ า
ชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒  กำรให้ระดับผลกำรเรียน 

 ระดับประถมศึกษำ   

 ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการ
เรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อยละ และ
ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 



๓๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

                    ระดับมัธยมศึกษำ  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับ
ผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า   

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๒.  เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์กำรจบระดับประถมศึกษำ 
           (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลา
เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
           (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
                     (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

           (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 



๓๖ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 ๒.๒  เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
         (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน ๖๓ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
         (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
        ๑.๑ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึก
ข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกำศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้
จบการศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  



๓๗ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

        ๑.๓  แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึก
รายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการ
ฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก  
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการ
เทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ ให้ข้อมูลแสดงความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง   
ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กำรวัดและประเมินผลจำกสภำพจริง  (Authentic Assessment) 
 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมในชั้นเรียน  กิจกรรมการ
ปฏิบัติ  กิจกรรมส ารวจภาคสนาม  กิจกรรมการส ารวจตรวจสอบ  การทดลอง  กิจกรรมศึกษา
ค้นคว้า  กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน  ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม ในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้อง
ค านึงว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน  ผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจท างานชิ้นเดียวกันได้เสร็จใน
เวลาที่แตกต่างกัน  และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย  เมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้อง
เก็บรวบรวมผลงาน  เช่น  รายงาน  ชิ้นงาน  บันทึก  และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ  เจตคติ   ความ
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รัก  ความซาบซึ้งกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท าและผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและ
แตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถ  และความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของ
ผู้เรียนได้  การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน  
หลากหลายวิธีใน สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะ
ได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ 
 ลักษณะส ำคัญของกำรวัดและประเมินผลจำกสภำพจริง 
   ๑.  การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่ส าคัญ  คือ  ใช้วิธีการ
ประเมินกระบวนการคิดที่ซับซ้อน  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของ
ผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 
   ๒.  เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน  เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควร
ส่งเสริมและส่วนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล 
   ๓.  เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้ง
ตนเองและของเพ่ือนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง
ได ้
   ๔.  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน
และการวางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 
   ๕.  ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
   ๖.  ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  วิธีกำรและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 

   เพ่ือให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนผลการ
ประเมินอาจจะได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
   ๒.  ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ 
   ๓.  การสัมภาษณ์ 
   ๔.  บันทึกของผู้เรียน 
   ๕.  การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู 
   ๖.  การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical Assessment) 
   ๗.  การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment) 
   ๘.  แฟ้มผลงาน (Portfolio) 
   ๙.  การประเมินตนเอง 



๓๙ 
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   ๑๐.  การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
   ๑๑.  การประเมินกลุ่ม 
   ๑๒.  การประเมินโดยใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
 

 กำรวัดผลและประเมินผลด้ำนควำมสำมำรถ  (Performance Assessment) 
  ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง ๆ 
เป็นสถานการณ์ที่ก าหนดให้  ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้จริง  โดยประเมินจากกระบวนการท างาน  กระบวนการคิด   โดยเฉพาะ
ความคิดข้ันสูงและผลงานที่ได ้
  ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถ  คือ  ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน  
วิธีการท างาน  ผลส าเร็จของงาน  มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน  และมีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน  การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียน  ท าได้หลายแนวทางต่าง ๆ กัน  
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  สภาวการณ์  และความสนใจของผู้เรียน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ๑.  มอบหมายงานให้ท า  งานที่มอบให้ท าต้องมีความหมาย  มีความส าคัญ  มี
ความสัมพันธ์กับหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  และชีวิตจริงของผู้เรียน  ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านใน
การปฏิบัติงาน  ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 
   ตัวอย่างงานที่มอบหมายให้ท า  เช่น 

- บทความในเรื่องที่ก าลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีความส าคัญอยู่ใน
ขณะนั้น  เช่น พายุฝนดาวตก  น้ าจะท่วมประเทศไทยจริงหรือการโคลนนิ่ง
สิ่งมีชีวิต 

- รายงานสิ่งที่ผู้เรียนสนใจโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวัน
ทอง 

- การส ารวจความหลากหลายของพืชในบริเวณโรงเรียน 
- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมที่สนใจ  เช่น  การสร้างระบบนิเวศน์

จ าลองในระบบเปิด  อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ควบคุมการปิดเปิดน้ า  ชุดอุปกรณ์
ตรวจสภาพดิน  เครื่องร่อนที่สามารถร่อนได้ไกลและอยู่ในอากาศได้นาน 

   ๒.  การก าหนดชิ้นงาน  หรืออุปกรณ์  หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์        
องค์ประกอบและกระบวนการท างาน  และเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น   เช่น    
กิจกรรมศึกษาการเกิดกระแสอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
    ให้นักเรียนทดลองใช้อุปกรณ์แสดงการเกิดกระแสอากาศ บันทึกผลการ
ทดลองพร้อมกับอภิปรายเพื่อตอบปัญหาต่อไปนี้ 

๑) ถ้านักเรียนจุดเทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 

๒) ถ้านักเรียนดับเทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 
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๓) อุปกรณ์นี้ท างานได้อย่างไร เพราะเหตุใด 

๔) ถ้านักเรียนจะปรับปรุงอุปกรณ์ชุดนี้ให้ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จะ
ปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด 

๕) ถ้าต้องปรับปรุงอุปกรณ์ให้ดีขึ้น จะมีวิธีการท าและตรวจสอบได้อย่างไร 

๖) ถ้าจะน าอุปกรณ์ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ประโยชน์ จะใช้ท าประโยชน์
อะไรบ้าง 

   ๓.  ก าหนดตัวอย่างชิ้นงานให้  แล้วให้ผู้เรียนศึกษางานนั้น และสร้างชิ้นงานที่มี
ลักษณะของการท างานได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม  เช่น  การประดิษฐ์เครื่องร่อน  การท าสไลด์ถาวร
ศึกษาเนื้อเยื่อพืช  การท ากระดาษจากพืชในท้องถิ่น  ฯลฯ 
   ๔.  สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน  โดยก าหนด
สถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
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อภิธำนศัพท์ 
 

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  (Scientific  Process) 

 เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  คือ      
การตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหา  การสร้างสมมติฐานหรือการคาดการณ์ค าตอบ   การออกแบบ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การลงข้อสรุป  และการสื่อสาร 

กำรแก้ปัญหำ  (Problem  Solving) 

 เป็นการหาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน  ทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตร์โดยตรง  และปัญหาในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้เทคนิค  วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ   

กำรวิเครำะห์  (Analyzing) 

 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลหรือข้อสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 

กำรสังเกต  (Observation) 

 เป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้แก่  การดู  การดม  การฟัง  การ
ชิม  และการสัมผัส 

กำรสืบค้นข้อมูล  (Search) 

 เป็นการหาข้อมูลหรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  
เครือข่าย  อินเทอร์เน็ต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

กำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  (Scientific  Inquiry) 

 เป็นการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เช่น  การส ารวจ  การสังเกต  การวัด  การจ าแนกประเภท  การทดลอง  การสร้างแบบจ าลอง  การ
สืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

กำรส ำรวจ  (Exploration) 

 เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  โดยใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น  การสังเกต   การ
สัมภาษณ์  การเก็บตัวอย่าง  เพ่ือน ามาวิเคราะห์  จ าแนก  หรือหาความสัมพันธ์ 

กำรส ำรวจตรวจสอบ  (Scientific  Investigation) 
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 เป็นวิธีการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยผ่านการรวบรวมข้อมูล  ใช้ความคิดที่มีเหตุผลใน
การตั้งสมมติฐาน  อธิบายและแปลความหมายข้อมูล  การส ารวจตรวจสอบท าได้หลายวิธี  เช่น          
การสังเกต  การส ารวจ  การทดลอง  เป็นต้น 

ควำมเข้ำใจ  (Understanding) 

 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  เปรียบเทียบ  แยกประเภท  
ยกตัวอย่าง  เขียนแผนภาพ  เลือก ระบุ  เลือกใช้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  

จิตวิทยำศำสตร์  (Scientific  mind / Scientific  attitudes) 

 เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ   ได้แก่  ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  
อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

เจตคติต่อวิทยำศำสตร์  (Attitudes  Toward  Sciences) 

 เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความส าคัญและ
คุณค่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

คณะผู้จัดท ำ 

คณะที่ปรึกษำ 

๑.  ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๓ 
๒.  นายศุภวงศ์  แก่นทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
๓.  นายสมคิด   เพียรกิจ รองอ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
๔.  นางเยาวพา   นุ่มคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
๕.  นายฐิติวัฏฏ์  กล่ าจีน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๖.  นายสมไทย  หมั่นเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

๑.  นางพนิดา   รัตน์น้อย คณะท างาน 
๒.  นางพิทยา   อนันต์ คณะท างาน 
๓.  นางชนิดา  พงษ์ยี่หล้า คณะท างาน 
๔.  นางรุ่งรัตน์  ทองกัลยา คณะท างาน 
๕.  นางสาววนิดา  โต๊ะหีม คณะท างาน 

 

 


