
๑ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ท ำไมต้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K 
knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้
ดังนี้ 

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต   สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 สำรและสมบัติของสำร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

 แรงและกำรเคลื่อนที่   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 



๒ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 พลังงำน   พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทาง
ธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิว โลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดำรำศำสตร์และอวกำศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผล
ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร 
 

สำระท่ี ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ

ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต 

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

สำระท่ี ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับทองถิ่น ประเทศ และโลกน าความรูไปใชในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สำระท่ี ๓ สำรและสมบัติของสำร 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ 

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู น าความรูไปใชประโยชน 



๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

มาตรฐาน ว ๓.๒  เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด 
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ        จิต
วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และน าความรูไปใชประโยชน 

สำระท่ี ๔ แรงและกำรเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช 
ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 

มาตรฐาน ว ๔.๒  เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ  
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช
ประโยชน 

สำระท่ี ๕ พลังงำน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอ 
ชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ 
น าความรูไปใชประโยชน  

สำระท่ี ๖ : กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ 

ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน สาระที ่๗ ดาราศาสตรและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗.๑  เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒  เขาใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใชในการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช 
ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สำระท่ี ๘ ธรรมชำติของวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู

การแกปญหา รวูาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบที่แน
นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวง
เวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน 



๔ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนก าลังของชาติใหเปน 
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเน้นผูเรียนเปนส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

หลักกำร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

  ๑. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เป
นเปาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน  

ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

๒. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด  

การเรียนรู 

๕. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ  

๖. เปนหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลมุเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  
 

จุดหมำย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต  



๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

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 การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด  

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อน าไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ 

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน
การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต
อตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการน ากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การท างาน และการอยูรว่มกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแย้งตาง ๆ อย
างเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 



๖ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร 
การท างาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการท างาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม 

บริบทและจุดเนนของตนเอง 
 

คุณภำพของผู้เรียน 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
  เขาใจลักษณะและองคประกอบที่ส าคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการท างาน 

ของระบบตางๆ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
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 



๗ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

  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 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่น 

  ท างานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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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 

ปีละไม่เกนิ 240 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี 
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มำตรฐำนตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

สำระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มำตรฐำน ว 1.1  เข้าใจหน่วยของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

1. อธิบายโครงสร้างและการท างาน
ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์ของ
มนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาท
ของมนุษย์ (ว1.1 ม2/1) 

 

 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ
สืบพันธ์ และระบบประสาทของมนุษย์ ใน
แต่ละระบบ ประกอบด้วยอวัยวะหลาย
ชนิดที่ท างานอย่างเป็นระบบ 
 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ
สืบพันธุ์ของสัตว์ ประกอบด้วย อวัยวะ
หลายชนิดที่ท างานอย่างเป็นระบบ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ของมนุษย์ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว1.1 ม2/2) 

 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ
สืบพันธ์ของมนุษย์ ในแต่ละระบบมีการ
ท างานที่สัมพันธ์กันท าให้มนุษย์ด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างปกติ ถ้าระบบใดระบบหนึ่ง
ท างานผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบ
อ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพ 

3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและภายใน (ว1.1 ม2/3) 

 แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็นสิ่ง
เร้าภายนอก ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับ
สารในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนจัดเป็นสิ่งเร้า
ภายใน ซึ่งทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้า
ภายในมีผลต่อมนุษย์และสัตว์ ท าให้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา 

4. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในหารขยายพันธุ์ 

 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือท าให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของ



๑๐ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม2/4) 

สิ่งมีชีวิต มีสมบัติตามต้องการ 
 

 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

  การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน 
การโคลน เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์ 

5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย
สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงาน
และสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย         
(ว1.1 ม2/5) 

 แป้ง น้ าตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี 
เป็นสารอาหารและสามารถทดสอบได้ 
 การบริโภคอาหารจ าเป็นต้องให้ได้
สารอาหารที่ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย และได้รับ
ปริมาณพลังงานที่เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 

6. อภิปรายผลของสารเสพติดต่อ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย และแนวทาง
ในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด            
(ว1.1 ม2/6) 

 สารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ท าให้ระบบเหล่านั้นท า
หน้าที่ผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเสพติด และหาแนวทางในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด 

 

สำระท่ี 3 สำรและสมบัติของสำร 
มำตรฐำน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

1. ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบ 
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ     
(ว 3.1 ม2/1) 

 ธาตุ เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย
อะตอมชนิดเดียวกันและไม่สามารถ
แยกสลายเป็นสารอื่นได้อีกโดยวิธีการทาง
เคมี 
 สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ที่
ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่สองธาตุขึ้นไป  



๑๑ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

รวมตัวกันด้วยอัตราส่วนโดยมวลคงท่ี และ
มีสมบัติแตกต่างจากสมบัติเติมของธาตุที่
เป็นองค์ประกอบ 
 
 
 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติ
ของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (ว3.1 ม2/2) 

 

 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่
คล้ายกันและแตกต่างกันจึงสามารถ
จ าแนกกลุ่มธาตุตามสมบัติของธาตุเป็น
ธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี 
 ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ อุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตมาจากธาตุและ
สารประกอบ จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และยั่งยืน 

3. ทดลองและอธิบายหลักการแยกสาร
ด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด 
การกลั่น และโครมาโทกราฟี และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์          (ว3.1 ม
2/3) 

 การกรอง การตกผลึก การสกัด การ
กลั่นและโครมาโทกราฟี เป็นวิธีการแยก
สารที่มีหลักการแตกต่างกัน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
สำระท่ี 3 สำรและสมบัติของสำร 
มำตรฐำน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

1. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ มวล และพลังงาน เมื่อสาร
เกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ว3.2 ม

 เมื่อสารเกิดปฏิกริิยาเคมีจะมีพลังงาน
มาเก่ียวข้อง ซึ่งอาจเป็นการดูดพลังงาน
ความร้อน หรือคายพลังงานความร้อน 
 อุณหภูมิ ความเข้มข้น ธรรมชาติของ



๑๒ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

2/1) สาร และตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร 

2. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการ
เคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.2 ม2/2) 

 

 สมการเคมีใช้เขียนแสดงการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร ซึ่งมีทั้งสารตั้งต้น
และสารผลิตภัณฑ์ 
 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน 
โลหะกับน้ า โลหะกับกรด กรดกับเบส 
และกรดกับคาร์บอเนตเป็นปฏิกิริยาเคมีที่
พบทั่วไป 

 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

  การเลือกใช้วัสดุและสารรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และ
ปลอดภัยโดยค านึงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของ
สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (ว3.2 ม2/3) 

 สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทั้ง
ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม 

4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธี
ป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดค้นจาก
การใช้สารเคมี (ว3.2 ม2/4) 

 

 การใช้สารเคมีต้องมีความระมัดระวัง 
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น โดยใช้ให้ถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า 
 ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จักสัญลักษณ์เตือนภัย
บนฉลาก และรู้วิธีการแก้ไข และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจาก
สารเคมี 

 

สำระท่ี 4 แรงและกำรเคลื่อนที่ 
มำตรฐำน ว 4.1  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22102 

1. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ (ว4.1 ม2/1) 

 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรง
หลายแรงในระนาบเดียวดันกระท าต่อวัตถุ
เดียวกัน สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้



๑๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 หลักการรวมเวกเตอร์ 

2. อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุท่ี
หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
คงตัว (ว4.1 ม2/2) 

 เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระท าต่อ
วัตถุท่ีหยุดนิ่ง วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่งตลอดไป 
แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็จะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป 

 

สำระท่ี 5 พลังงำน 
มำตรฐำน ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22102 

1. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของ
แสง การหักเหของแสงและน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม2/1) 

 เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลาง
หนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
โดยการสะท้อนของแสง หรือการหักเห
ของแสง 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของ
แสง และการหักเหของแสงไปใช้อธิบาย
แว่นตา ทัศนอุปกรณ์ กระจก 
เส้นใยน าแสง 

2. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ (ว5.1 ม2/2) 

 นัยน์ตาของคนเราเป็นอวัยวะใช้มองดู
สิ่งต่างๆ นัยน์ตามีองค์ประกอบส าคัญ
หลายอย่าง 

 ความสว่างมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ จึงมี
การน าความรู้เกี่ยวกับความสว่างมาช่วย
ในการจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการ
ท างาน 
 ออกแบบวิธีการตรวจสอบว่าความ
สว่างมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

3. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสง
สี การมองเห็นสีของวัตถุ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม2/3) 

 

 เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืน
แสงสีบางสีไว้ และสะท้อนแสงสีที่เหลือ
ออกมาท าให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสี 



๑๔ 
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การมองเห็นสีของวัตถุไปใช้ประโยชน์ใน
การถ่ายรูปและในการแสดง 

 

สำระท่ี 6 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มำตรฐำน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22102 

1. ส ารวจ ทดลอง และอธิบายลักษณะ
ของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน (ว6.1 ม2/1) 

 ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
ตามวัตถุต้นก าเนิดดินลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งมีชีวิต 
และระยะเวลาในการเกิดดิน และ
ตรวจสอบสมบัติบางประการของดิน 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 

ม.2 
ว 22102 

  ชั้นหน้าตัดดินแต่ละชั้นและแต่ละพ้ืนที่
ลักษณะ สมบัติ และองค์ประกอบแตกต่าง
กัน 

2. ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน (ว6.1 ม2/2) 

 ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและ
สมบัติต่างกันตามสภาพของดิน จึง
น าไปใช้ประโยชน์ต่างกัน 
 การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยู่กับ
สภาพของดิน เพ่ือท าให้ดินมีความ
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 

3. ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบาย
กระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน (ว6.1 ม2/3) 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาทั้งบนและใต้พ้ืนผิวโลก ท าให้
เกิดหินที่มีลักษณะองค์ประกอบแตกต่าง
กันทั้งทางด้านกายภาพ และทางเคมี 

4. ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบ
และสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนกประเภท
ของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ว6.1 ม2/4) 

 หินแบ่งเป็นหินอัคนี หินแปร และหิน
ตะกอน หินแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์
กัน และน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
การก่อสร้างและอ่ืนๆ 

5. ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทาง  เมื่อสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่



๑๕ 
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กายภาพของแร่และการน าไปใช้
ประโยชน์ (ว6.1 ม2/5) 

ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม 
ธาตุและสารประกอบจะตกผลึกเป็นแร่ที่มี
ลักษณะและสมบัติต่างกัน ซึ่งต้องใช้วิธี
ตรวจสอบสมบัติแต่ละอย่างแตกต่างกันไป 
 แร่ที่ส ารวจพบในประเทศไทยมีหลาย
ชนิด แต่ละชนิดตรวจสอบทางกายภาพได้
จากรูปผลึก ความถ่วงจ าเพาะ ความแข็ง 
ความวาว แนวแตกเรียบ สีและสีผงของแร่ 
และน าไปใช้ประโยชน์ต่างกัน เช่น ใช้ท า
เครื่องประดับ ใช้ในด้านอุตสาหกรรม 

6. สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่าน
หิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้
ประโยชน์ (ว6.1 ม2/6) 

 ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน เป็น
เชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งแต่ละชนิด
จะมีลักษณะ สมบัติและวิธีการน าไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน 

 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 

ม.2 
ว 22102 

7. ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น                              
(ว6.1 ม2/7) 

 แหล่งน้ าบนโลก มีทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม โดย
แหล่งน้ าจืดมีอยู่ทั้งบนดิน ใต้ดิน และใน
บรรยากาศ 
 การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า ต้องมี
การวางแผนการใช้ การอนุรักษ์ การ
ป้องกัน การแก้ไข และผลกระทบ ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

8. ทดลองเลียนแบบและอธิบายการ

เกิดแหล่งน้ าบนดินแหล่งน้ าใต้ดิน     

(ว6.1 ม2/8) 

 แหล่งน้ าบนดินมีหลายลักษณะ ขึ้นอยู่
กับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ า 
และความเร็วของกระแสน้ าในแต่ละ
ฤดูกาล 
 น้ าบนดินบางส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิวดิน 
ถูกกักเก็บไว้ในชั้นดินและหิน เกิดเป็นน้ า
ใต้ดิน ซึ่งส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตามช่องว่าง
ระหว่างเม็ดตะกอน เรียกว่า น้ าในดิน อีก



๑๖ 
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ส่วนหนึ่ง จะไหลซึมลึกลงไป จนถูกกักเก็บ
ไว้ตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน ตามรู
พรุน หรือตามรอยแตกของหิน หรือชั้นหิน 
เรียกว่า น้ าบาดาล  
 สมบัติของน้ าบาดาลขึ้นอยู่กับชนิดของ
ดิน แหล่งแร่ และหิน ที่เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าบาดาล และชั้นหินอุ้มน้ า 

9. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย

กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน 

การพัดพา การทับถม การตกผลึก 

และผลของกระบวนการดังกล่าว      

(ว6.1 ม2/9) 

 การผุพังอยู่กับท่ีการกร่อน การพัดพา 
การทับถม และการตกผลึก เป็น
กระบวนการส าคัญท่ีท าให้พื้นผิวโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆ โดย
มีลม น้ า ธารน้ าแข็ง คลื่น และแรงโน้ม
ถ่วงของโลกเป็นตัวการส าคัญ 

10. สืบค้น สร้างแบบจ าลองและ

อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของ

โลก (ว6.1 ม2/10) 

 โครงสร้างของโลกประกอบด้วยชั้น
เปลือกโลก ชั้นเนื้อโลก และชั้นแก่นโลก 
โครงสร้างแต่ละชั้นจะมีลักษณะและ
ส่วนประกอบแตกต่างกัน 

 
สำระท่ี 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้การ
แก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้มใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22101 

1. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ 
(ว 8.1 ม 2/1) 

- 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
(ว 8.1 ม 2/2) 

- 



๑๗ 
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3. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย  โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่
เหมาะสม 
(ว 8.1 ม 2/3) 

- 

4. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ (ว 8.1 ม 2/4) 

- 

5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป  ทั้งท่ีสนับสนุน
หรือขัดแข้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูล จากการส ารวจตรวจสอบ   
(ว 8.1 ม 2/5) 

- 

ม.1 
ว 22102 

6. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิ บายผล
หรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ (ว 8.1 
ม 2/6) 

- 

7. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม 2/7) 

 

 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.2 
ว 22102 

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อ
มีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือ
โต้แย้งจากเดิม (ว 8.1 ม 2/8) 

- 

9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/ฝึกหรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผล
ของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ                
(ว 8.1 ม 2/9) 

- 

 



๑๘ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  3                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                                      รหัสวิชา ว 22101 

เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                       จ านวน  1.5 หนว่ยกิต 

 

 ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้นมูล วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับโครงสร้างและการ
ท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ในระบบต่างๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายใน หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ สารอาหารในอาหารที่มี
ปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย 
และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด องค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติ
ของธาตุโลหะ อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก 
การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยา
เคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ ผล
ของสารเคมี ปฏิกิริยาต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย วิธีป้องกันและ
แก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย  

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

 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.1     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   

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

ว 3.2       ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4    

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

รวม  18  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2                           รหสัวิชา ว 22102 

เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                      จ านวน  1.5  หนว่ยกิต 

 

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบการหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย
แรงในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุหยุดนิ่ง หรือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
คงตัว การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างของแสงที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน 
การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน 
องค์ประกอบและสมบัติหิน เพ่ือจ าแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิด 
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การ
กร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และผลของกระบวนการดังกล่าว อธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบของโลก 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย   

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

  

 

ตัวช้ีวัด  

ว 4.1      ม. 2/1   ม. 2/2  

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

ว 6.1      ม. 2/1   ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4    ม. 2/5    ม. 2/6    ม. 2/7    ม. 2/8    

              ม. 2/9  ม. 2/10 

ว 8.1      ม.1-3/6   ม.1-3/7   ม.1-3/8   ม.1-3/9 
    

รวม  19  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3                                                               จ านวน  60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำที่ใช้สอน (ชั่วโมง) หมำยเหตุ 

1 ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ 
(ตอนที่ 1) 

15  

2 ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ 
(ตอนที่ 2) 

14  

3 อาหารและสารเสพติด 15  
4 สารและการเปลี่ยนแปลง 16  

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4                                                               จ านวน  60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำที่ใช้สอน (ชั่วโมง) หมำยเหตุ 

1 ปฏิกิริยาเคมี 17  
2 แรง แสงและการเกิดภาพ 20  
3 โลกและการเปลี่ยนแปลง 23  
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  ระบบร่ำงกำยมนุษย์และสัตว์ (ตอนที่ 1) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    วิทยำศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2                         เวลำเรียน  15 ชั่วโมง 

 

1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ว 1.1 ม.2/1 อธิบายโครงสร้าง และการท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 

  ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบ 

  ประสาทของมนุษย์ 

 ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของมนุษย์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ  

หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

 ม.1-3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ 

   หลายๆ วิธ ี

 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล 

เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

 ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ม.1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่ 

   สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการ 

ส ารวจตรวจสอบ 

 ม.1-3/6 สร้างและจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ 

ตรวจสอบ 

 ม.1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่ได้ 

   ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของ 

   โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่ง 

   ความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ 

   เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

 ม.1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 

   และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 



๒๒ 
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2.  สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ และระบบขับถ่าย ในแต่ละระบบ
ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่ท างานอย่างมีระบบ และมีการท างานที่สัมพันธ์กันท าให้มนุษย์สามารถ       
ที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ  
 

 3.  สำระกำรเรียนรู ้

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  1)  ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ในแต่ละระบบ 

       ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่ท างานอย่างเป็นระบบ 

  2)  ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายของสัตว์     

                          ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่ท างานอย่างเป็นระบบ 

  3)  ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ใน  

     แต่ละระบบ  มีการท างานที่สัมพันธ์กันท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ถ้า   

     ระบบใดระบบหนึ่งท างานผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องมี  

     การดูแลรักษาสุขภาพ 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

   -  
 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการคิด 

        1)   ทักษะการคิดวิเคราะห์    

   2)   ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

          -   ทักษะการเชื่อมโยง  

          -   ทักษะการน าความรู้ไปใช้   

          -   ทักษะการสร้างความรู้  

 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

        1)    กระบวนการท างานกลุ่ม    

  2)    กระบวนการทดลอง 
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 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.   มีวินัย      2.   ใฝ่เรียนรู ้

 3.   มุ่งม่ันในการท างาน     4.    มีจิตสาธารณะ 

6.  ชิ้นงำน/ภำระงำน (รวบยอด) 

  1.   สมุดภาพเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ (ชิ้นงานที่ 1.1) 

 2.   สมุดภาพเรื่อง ระบบร่างกายสัตว์ (ชิ้นงานที่ 1.2) 
 

7.  กำรวัดและกำรประเมินผล 

  7.1 การประเมินก่อนเรียน 

        -   แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
(ตอนที่ 1) 

 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1)   ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เซลล์แบบต่างๆ 

  2)   ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

  3)   ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย 

  4)   ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

  5)   ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การย่อยสารอาหาร 

  6)   ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ 

  7)   ใบงานที่ 3.2 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

  8)   ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กระบวนการหายใจ 

  9)   ใบงานที่ 5.1 เรื่อง แก๊สในลมหายใจ 

          10)   ประเมินการน าเสนอผลงาน 

          11)   สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

          12)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 7.3 การประเมินหลังเรียน 

  -   แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (ตอน
ที่ 1) 

 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

  1)    ประเมินสมุดภาพเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ 

  2)    ประเมินสมุดภาพเรื่อง ระบบร่างกายสัตว์ 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

   นักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  

(ตอนที่ 1) 

กิจกรรมที่ 1 
กำรจัดระบบในร่ำงกำย 

เวลำ  4  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบแผนผังความคิด 

 1.  ครูน าบัตรภาพร่างกายของมนุษย์ มาให้นักเรียนดู แล้วตั้งค าถามเก่ียวกับอวัยวะต่างๆ ใน
ภาพโดย ให้นักเรียนช่วยกันตอบ จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ให้นักเรียนฟัง โดยให้
นักเรียนดูภาพประกอบในหนังสือเรียน 

 2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การจัดระบบใน
ร่างกายจากหนังสือเรียน จากนั้นท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง เซลล์แบบต่างๆ โดยให้ดูภาพ และเขียนบอกชื่อ
และหน้าที่ของเซลล์ ตามที่ก าหนดให้ และท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย โดยให้เขียนชื่อ 

และความส าคัญของอวัยวะแต่ละชนิด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน  

 3.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด ตามหัวข้อที่ครู
ก าหนดให้ลงในกระดาษ A4 แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  

 4.  ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนท าใบงานที่ 1.3 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย โดยให้น าภาพอวัยวะ
ต่างๆ มาติดลงบนโครงร่างของมนุษย์ที่ก าหนดให้ พร้อมติดชื่ออวัยวะแต่ละส่วนให้ตรงกับภาพอวัยวะแล้ว
น าผลงานมาเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น เพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง 

กิจกรรมที่ 2 
ระบบย่อยอำหำร 

เวลำ  3  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 1.  ครูน าบัตรภาพแสดงทางเดินอาหารมาให้นักเรียนดู แล้วตั้งค าถามเกี่ยวกับภาพ จากนั้นครู
อธิบายความหมายของการย่อยอาหาร แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์  

จากหนังสือเรียน 

 2.  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ออกมาอธิบายระบบย่อยอาหารของปลาและแมลงที่หน้าชั้นเรียน 
เมื่ออธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์  

 3.  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ จากหนังสือเรียน แล้วท าใบงานที่ 
2.1  เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ โดยให้ปฏิบัติกิจกรรมตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตามค าชี้แจง 

 4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง การย่อยสารอาหาร โดยปฏิบัติการทดลองตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด และบันทึกผล พร้อมตอบค าถามหลังการทดลอง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมา 

น าเสนอผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียน 

 5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ 
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กิจกรรมที่ 3 
ระบบหมุนเวียนเลือด 

เวลำ  2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 1.  ครูทบทวนความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ แล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า 
นอกจากร่างกายมนุษย์และสัตว์จะมีระบบย่อยอาหารแล้ว ร่างกายยังต้องมีระบบใดอีก 

 2.  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ จากหนังสือเรียน แล้วท าใบงาน
ที่ 3.1 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาตอบค าถาม 

 3.  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ จากหนังสือเรียน แล้วท าใบ
งานที่ 3.2  เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  โดยให้น าข้อความท่ีก าหนด เติมลงในช่องว่างให้
ถูกต้อง 

 4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและเรียงล าดับเหตุการณ์การไหลเวียนของเลือดจากบัตรค า 
โดยครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาเรียงล าดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง แล้วบันทึกลงในสมุด 

 5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์และสัตว์ 

 

กิจกรรมที่ 4 
ระบบหำยใจ 

เวลำ  3  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ระบบหายใจทั้งมนุษย์และสัตว์มีเพ่ืออะไร และแก๊ส
ออกซิเจนในกระบวนการหายใจ มีความส าคัญอย่างไร แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมจากค าตอบของนักเรียน 

 2.  ให้นักเรียนศึกษาและสรุปความรู้เรื่อง ระบบหายใจของสัตว์ จากหนังสือเรียน 

 3.  ครูอธิบายเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของคนเราที่ต้องการแก๊สออกซิเจน จากนั้นน าบัตรภาพ
อวัยวะที่ช่วยในการหายใจมาให้นักเรียนดู พร้อมกับอธิบายขั้นตอนการท างานของอวัยวะแต่ละส่วน  

 4.  ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจ จากหนังสือเรียน 
โดยครูอธิบายขั้นตอนการท างานของกะบังลมและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซ่ีโครงในกระบวนการหายใจ ให้
นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนดูภาพประกอบในหนังสือเรียน 

 5.  ให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง กระบวนการหายใจ โดยให้ดูภาพ แล้วอธิบายการ
หายใจเข้าและการหายใจออก 

 6.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเรื่องย่อเกี่ยวกับปอดใน 

หัวข้อเรื่อง เราหายใจได้อย่างไร  จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านเรื่องย่อที่หน้าชั้นเรียน 

 7.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบหายใจของมนุษย์และสัตว์ 
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กิจกรรมที่ 5 
ระบบขับถ่ำย 

เวลำ  3  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 1.  ครูอธิบายเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของสัตว์โดยทั่วไปให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้
 เรื่อง ระบบขับถ่ายของสัตว์ จากหนังสือเรียน เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาให้นักเรียนช่วยกันตอบ 

 2.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่า มนุษย์มีวิธีการก าจัดของเสียในร่างกายด้วยวิธีใดบ้าง 
แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังจากค าตอบของนักเรียน 

 3.  ครูน าบัตรภาพแสดงต าแหน่งของไตในร่างกายมนุษย์มาให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายประกอบ
ภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน แล้วให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน 

 4.  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ผิวหนัง และปอด จากหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม    
ท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง แก๊สในลมหายใจ โดยให้นักเรียนท าการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออก แล้วตอบค าถามหลังการทดลอง 

          5.  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ล าไส้ใหญ่ จากหนังสือเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่อง ระบบขับถ่าย 

 6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาอวัยวะที่ส าคัญในระบบร่างกายมนุษย์ตามที่เรียนมา แล้วให้
นักเรียนท าสมุดภาพเรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ และสมุดภาพเรื่อง ระบบร่างกายของสัตว์ โดยให้
นักเรียนอธิบายโครงสร้างและการท างานของอวัยวะส าคัญในระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ และระบบขับถ่าย 
 

   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ 

(ตอนที่ 1) 
 

9.  ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

  9.1 สื่อการเรียนรู้ 

  1)   หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.2 (เล่ม 1) 

  2)   บัตรภาพร่างกายของมนุษย์ 

  3)   บัตรภาพแสดงทางเดินอาหารของมนุษย์ ปลาและไฮดรา 

  4)   บัตรภาพอวัยวะที่ช่วยในการหายใจ 

  5)   บัตรภาพแสดงต าแหน่งการท างานของไต 

  6)   บัตรค าการไหลเวียนของเลือด 

  7)   อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
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  8)   ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เซลล์แบบต่างๆ 

  9)   ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

      10)   ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย 

  11)   ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์ 

           12)   ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การย่อยสารอาหาร 

           13)   ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ 

           14)   ใบงานที่ 3.2 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

           15)   ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กระบวนการหายใจ 

           16)   ใบงานที่ 5.1 เรื่อง แก๊สในลมหายใจ  
 

 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

  1)   ห้องสมุด 

  2)   ห้องปฏิบัติการทดลอง 

  3)   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

          -    
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กำรประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน (รวบยอด) (ชิ้นงานที่ 1.1) 

แบบประเมินสมุดภำพเรื่อง ระบบร่ำงกำยมนุษย์ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    ย่อยอำหำรของ 
    มนุษย ์

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของมนุษย์ได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของมนุษย์ได้
ถูกต้อง เป็น     ส่วน
ใหญ่ 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของมนุษย ์
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของมนุษย ์
ได้ถูกต้องเป็น 
ส่วนน้อย 

2. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    หมุนเวียนโลหิต 
    ของมนุษย์ 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของมนุษยไ์ด้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของมนุษยไ์ด้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของมนุษยไ์ด้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของมนุษยไ์ด้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

3. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    หำยใจของมนุษย ์

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
มนุษย์ได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
มนุษย์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
มนุษย์ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
มนุษย์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

4. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    ขับถ่ำยของมนุษย ์

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
มนุษย์ได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
มนุษย์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
มนุษย์ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
มนุษย์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

14 - 16 ดีมาก 

11 - 13 ด ี

8 - 10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



๒๙ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 
กำรประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน (รวบยอด) (ชิ้นงานที่ 1.2) 

แบบประเมินสมุดภำพเรื่อง ระบบร่ำงกำยสัตว์ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    ย่อยอำหำรของ   
    สัตว์ 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของสัตวไ์ด้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของสัตวไ์ด้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของสัตว ์
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบ   ย่อย
อาหารของสัตว ์
ได้ถูกต้องเป็น 
ส่วนน้อย 

2. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    หมุนเวียนโลหิต 
    ของสัตว์ 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของสัตวไ์ด้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของสัตวไ์ด้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของสัตวไ์ด้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวยีน
โลหิต  ของสัตวไ์ด้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

3. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    หำยใจของสัตว ์

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
สัตว์ได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
สัตว์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
สัตว์ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบหายใจของ
สัตว์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

4. กำรอธิบำย 
    โครงสร้ำงและ 
    กำรท ำงำนของ 
    อวัยวะในระบบ 
    ขับถ่ำยของสัตว์ 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
สัตว์ได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
สัตว์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
สัตว์ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

อธิบายโครงสร้างและ
การท างานของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของ
สัตว์ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

14 - 16 ดีมาก 

11 - 13 ดี 

8 - 10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



๓๐ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
 

เรื่อง ระบบร่ำงกำยมนุษย์และสัตว์ (ตอนที่ 1) 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
 

 1.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเลือดของคน 
  ก.   น้ าเลือดช่วยล าเลียงอาหาร ฮอร์โมน และแก๊ส 
  ข.   เฮโมโกลบินเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ช่วยล าเลียงออกซิเจน 
  ค.   เกล็ดเลือดจะป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
  ง.   เม็ดเลือดขาวเป็นด่านที่ 2 ช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 
 

 2.  ขณะสูดลมหายใจเข้า กระดูกซี่โครง กะบังลม และความดันอากาศในช่องอกเปลี่ยนแปลง 
  เหมือนข้อใด 

ข้อ กระดูกซ่ีโครง กะบังลม ความดันอากาศในช่องอก 
ก. เลื่อนสูงขึ้น สูงขึ้น สูง 
ข. เลื่อนต่ าลง สูงขึ้น สูง 
ค. เลื่อนต่ าลง ต่ าลง ต่ า 
ง. เลื่อนสูงขึ้น ต่ าลง ต่ า 

  
 3.  แผนภาพแสดงการไหลของเลือดผ่านหัวใจและร่างกาย เส้นเลือดใดมีออกซิเจนต่ าและ 
  คาร์บอนไดออกไซด์สูง 
 
 
       ก.   ข้อ 1. และ 2. 
       ข.   ข้อ 1. และ 3. 
       ค.   ข้อ 2. และ 4. 
       ง.    ข้อ 2. และ 3. 
 
 
 
 
  
 
 

ปอด 

หัวใจ 

ขวา ซ้าย 

ร่างกาย 

1. 2. 

3. 4. 



๓๑ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพ  และตอบค าถามข้อ  4 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 4.  สารในข้อใด พบในหมายเลข 4 
 ก.   ยูเรีย และกลูโคส 
 ข.   กลูโคส และแร่ธาตุ 
 ค.   กลูโคส และเม็ดเลือดแดง 
 ง.    ยูเรีย แร่ธาตุ และน้ า  
  

 5.  ยูเรียที่พบในกระเพาะปัสสาวะเปลี่ยนแปลงมาจากสารใด 
 ก.   กรดอะมิโน ข.   กลูโคส   
 ค.   กรดไขมัน ง.   กรดอะมิโน และกรดไขมัน 
 

 6. จากรูป อวัยวะหมายเลขใดที่เก็บน้ าดีไว้ส่งให้ล าไส้เล็ก 
 
 
 ก.   หมายเลข 1 
 ข.   หมายเลข 2 
 ค.   หมายเลข 3 
 ง.    หมายเลข 4 
 
 
 
\ 
 
  

 

1 

2 3 
4 



๓๒ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 7.  สัตว์ที่มีหัวใจ  2 ห้อง คือสัตว์ในข้อใด 
 ก.   กบ     ข.   ปลา  
 ค.   นก         ง.    จิ้งเหลน 
 
 
 8.  สัตว์ที่ใช้ระบบท่อลมช่วยในการหายใจ  คือข้อใด 
 ก.   ตั๊กแตน  ผีเสื้อ    ข.   หอยทาก   แมลงสาบ   

 ค.   นก  ค้างคาว    ง.    ปลาฉลาม  ปลาโลมา 
 

 9.   กุ้ง  ปู  หายใจโดยใช้อวัยวะอะไรเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส 
 ก.   ผิวหนัง     ข.   ปอด   
 ค.   หลอดลมและท่อลม    ง.    เหงือก 
 

         10.  สว่นใดของไตที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการกรองของเสียออกจากเลือด และก าจัดทิ้งออกไป 
 ทางปัสสาวะ 

 ก.   ท่อไต     ข.   กรวยไต  
 ค.   หน่วยไต     ง.    ขั้วไต 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

  เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง ระบบร่ำงกำยมนุษย์และสัตว์ (ตอนที่ 1) 

 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  

1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเลือดของคน 
  ตอบ ข้อ ค.   เพราะเกล็ดเลือดช่วยท าให้เลือดแข็งตัว 
 

2. ขณะสูดลมหายใจเข้า กระดูกซ่ีโครง กะบังลม และความดันอากาศในช่องอกเปลี่ยนแปลงเหมือนข้อใด 
  ตอบ ข้อ ง.    เมื่อกระดูกซ่ีโครงยกสูงขึ้น และกะบังลมลดต่ าลง ปริมาตรในช่องอกเพ่ิมขึ้น 
  เป็นผลท าให้ความดันอากาศในช่องอกลดลง อากาศภายนอกจึงผ่านเข้าสู่ปอดเป็นจังหวะ 
  หายใจเข้า 
 

3. แผนภาพแสดงการไหลของเลือดผ่านหัวใจและร่างกาย เส้นเลือดใดมีออกซิเจนต่ าและ
คาร์บอนไดออกไซด์สูง 
  ตอบ ข้อ ข.  หมายเลข 3 เป็นเส้นเลือดที่น าเลือดที่ใช้แล้ว (O2 ต่ า CO2 สูง) กลับเข้าสู่หัวใจ 
            ห้องบนขวาและถูกน าไปยังปอด โดยเส้นเลือดหมายเลข 1 เพ่ือแลกเปลี่ยนแก๊ส ดังนั้น เส้น 
            เลือดหมายเลข 1 และหมายเลข 3 จึงเป็นเส้นเลือดที่มี O2 ต่ า และ CO2 สูง 
 

4. สารในข้อใด พบในหมายเลข 4 
 ตอบ ข้อ ง.   กระเพาะปัสสาวะในคนปกติ จะพบยูเรีย แร่ธาตุ และน้ า  

  

5. ยูเรียที่พบในกระเพาะปัสสาวะเปลี่ยนแปลงมาจากสารใด 
 ตอบ ข้อ ก.   กรดอะมิโน 
 

6. จากรูป อวัยวะหมายเลขใดที่เก็บน้ าดีไว้ส่งให้ล าไส้เล็ก 
 ตอบ ข้อ ข.   หมายเลข 2 คือ ถุงน้ าดี เก็บน้ าดีที่ตับ (หมายเลข 1) สร้างก่อนส่งเข้าสู่ล าไส้เล็ก 

7. สัตว์ที่มีหัวใจ  2 ห้อง คือสัตว์ในข้อใด 
 ตอบ ข้อ ข.   ปลามีหัวใจ 2 ห้อง คือ ห้องบน และห้องล่าง เลือดที่ไหลผ่านห้องหัวใจของปลา 
            เป็นเลือดเสียทั้งสิ้น 

8. สัตว์ที่ใช้ระบบท่อลมช่วยในการหายใจ  คือข้อใด 
 ตอบ ข้อ ก.   แมลงที่อยู่บนบกจะหายใจโดยใช้ท่อลม เลือดจึงไม่มีสี 
9. กุ้ง  ปู  หายใจโดยใช้อวัยวะอะไรเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส 
 ตอบ ข้อ ง.   กุ้ง ปู เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ าจะใช้เหงือกในการหายใจ 

10.  ส่วนใดของไตที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการกรองของเสียออกจากเลือด และก าจัดทิ้งออกไปทางปัสสาวะ 
 ตอบ ข้อ ค.   ในไตแต่ละข้างจะประกอบด้วยหน่วยไต ข้างละประมาณล้านอัน ท าหน้าที ่
 กรองของเสียออกจากเลือด 



๓๔ 
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กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด  การพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
                                                                                        
                                                          

๑.  กำรประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน / 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน  
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล           
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   



๓๕ 
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 ๓.  กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการ โดยเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการ
ตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  กำรประเมินระดับชำติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้ารับการประเมิน ผลจาก
การประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่ มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและ
พฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทาง
ร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ป ิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

๑. กำรตัดสิน กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 
      ๑.๑ กำรตัดสินผลกำรเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 

    



๓๖ 
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   ระดับประถมศึกษำ 
            (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
        (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 
          ระดับมัธยมศึกษำ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

          (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด 

          (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
      (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒  กำรให้ระดับผลกำรเรียน 

 ระดับประถมศึกษำ   

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



๓๗ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผ่าน และไม่ผ่าน 

                    ระดับมัธยมศึกษำ  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

๑.๓  กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า   ใน

การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๒.  เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์กำรจบระดับประถมศึกษำ 
           (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
           (๒) ผู้ เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
                     (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

           (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
            (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 



๓๘ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

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

 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย
ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
        ๑.๑ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖) จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือ
เมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกำศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



๓๙ 

 

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 ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรม
อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก  ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควร
ก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง   ภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กำรวัดและประเมินผลจำกสภำพจริง  (Authentic Assessment) 
 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมในชั้นเรียน  กิจกรรมการปฏิบัติ  
กิจกรรมส ารวจภาคสนาม  กิจกรรมการส ารวจตรวจสอบ  การทดลอง  กิจกรรมศึกษาค้นคว้า  กิจกรรม
ศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน  ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม ในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่า ผู้เรียนแต่ละ
คนมีศักยภาพแตกต่างกัน  ผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจท างานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน  และ
ผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย  เมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน  เช่น  
รายงาน  ชิ้นงาน  บันทึก  และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ  เจตคติ  ความรัก  ความซาบซึ้งกิจกรรมที่



๔๐ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ผู้เรียนได้ท าและผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ  และความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของผู้เรียนได้  การวัดและประเมินผลจาก
สภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน  หลากหลายวิธีใน สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนความสามารถ
ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
 ลักษณะส ำคัญของกำรวัดและประเมินผลจำกสภำพจริง 
   ๑.  การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่ส าคัญ  คือ  ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดที่ซับซ้อน  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 
   ๒.  เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน  เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควร
ส่งเสริมและส่วนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล 
   ๓.  เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพ่ือนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ 
   ๔.  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและ
การวางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 
   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 
   ๑๐.  การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
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   ๑๑.  การประเมินกลุ่ม 
   ๑๒.  การประเมินโดยใช้แบบทดสอบท้ังแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
 

 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  ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการ
ปฏิบัติงาน  ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 
   ตัวอย่างงานที่มอบหมายให้ท า  เช่น 

- บทความในเรื่องที่ก าลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีความส าคัญอยู่ในขณะนั้น  
เช่น พายุฝนดาวตก  น้ าจะท่วมประเทศไทยจริงหรือการโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต 

- รายงานสิ่งที่ผู้เรียนสนใจโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันทอง 
- การส ารวจความหลากหลายของพืชในบริเวณโรงเรียน 
- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมที่สนใจ  เช่น  การสร้างระบบนิเวศน์จ าลอง

ในระบบเปิด  อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ควบคุมการปิดเปิดน้ า  ชุดอุปกรณ์ตรวจสภาพดิน  
เครื่องร่อนที่สามารถร่อนได้ไกลและอยู่ในอากาศได้นาน 

   ๒.  การก าหนดชิ้นงาน  หรืออุปกรณ์  หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์        
องค์ประกอบและกระบวนการท างาน  และเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น   เช่น    
กิจกรรมศึกษาการเกิดกระแสอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
    ให้นักเรียนทดลองใช้อุปกรณ์แสดงการเกิดกระแสอากาศ บันทึกผลการทดลอง
พร้อมกับอภิปรายเพื่อตอบปัญหาต่อไปนี้ 

๑) ถ้านักเรียนจุดเทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 

๒) ถ้านักเรียนดับเทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 

๓) อุปกรณ์นี้ท างานได้อย่างไร เพราะเหตุใด 

๔) ถ้านักเรียนจะปรับปรุงอุปกรณ์ชุดนี้ให้ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จะ
ปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด 
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๕) ถ้าต้องปรับปรุงอุปกรณ์ให้ดีขึ้น จะมีวิธีการท าและตรวจสอบได้อย่างไร 

๖) ถ้าจะน าอุปกรณ์ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ประโยชน์ จะใช้ท าประโยชน์อะไรบ้าง 
   ๓.  ก าหนดตัวอย่างชิ้นงานให้  แล้วให้ผู้เรียนศึกษางานนั้น และสร้างชิ้นงานที่มี
ลักษณะของการท างานได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม  เช่น  การประดิษฐ์เครื่องร่อน  การท าสไลด์ถาวรศึกษา
เนื้อเยื่อพืช  การท ากระดาษจากพืชในท้องถิ่น  ฯลฯ 
   ๔.  สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน  โดยก าหนด
สถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
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อภิธำนศัพท์ 
 

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  (Scientific  Process) 

 เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  คือ      
การตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหา  การสร้างสมมติฐานหรือการคาดการณ์ค าตอบ   การออกแบบวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การลงข้อสรุป  และการสื่อสาร 

กำรแก้ปัญหำ  (Problem  Solving) 

 เป็นการหาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน  ทั้งปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตร์โดยตรง  และปัญหาในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้เทคนิค  วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ   

กำรวิเครำะห์  (Analyzing) 

 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลหรือข้อสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 

กำรสังเกต  (Observation) 

 เป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้แก่  การดู  การดม  การฟัง  การชิม  
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  การสืบค้น
ข้อมูล เป็นต้น 

กำรส ำรวจ  (Exploration) 
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 เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  โดยใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น  การสังเกต   การ
สัมภาษณ์  การเก็บตัวอย่าง  เพ่ือน ามาวิเคราะห์  จ าแนก  หรือหาความสัมพันธ์ 

กำรส ำรวจตรวจสอบ  (Scientific  Investigation) 

 เป็นวิธีการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยผ่านการรวบรวมข้อมูล  ใช้ความคิดที่มีเหตุผลในการ
ตั้งสมมติฐาน  อธิบายและแปลความหมายข้อมูล  การส ารวจตรวจสอบท าได้หลายวิธี  เช่น          การ
สังเกต  การส ารวจ  การทดลอง  เป็นต้น 

ควำมเข้ำใจ  (Understanding) 

 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถอธิบาย  เปรียบเทียบ  แยกประเภท  ยกตัวอย่าง  
เขียนแผนภาพ  เลือก ระบุ  เลือกใช้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  

จิตวิทยำศำสตร์  (Scientific  mind / Scientific  attitudes) 

 เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ   ได้แก่  ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  
รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

เจตคติต่อวิทยำศำสตร์  (Attitudes  Toward  Sciences) 

 เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย  ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความส าคัญและคุณค่า 
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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 

 

 


