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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 
 

 



๖ 

 

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 
 

 

 

 

 

 
 



๗ 

 

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 
 



๘ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

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 
 
 
 



๙ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

มำตรฐำนตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

สำระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มำตรฐำน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

1. สังเกตและอธิบายลักษณะของ
โครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีน
ในนิวเคลียส (ว1.2 ม3/1) 

 เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะ
เห็นเส้นใยเล็กๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียส 
เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ เส้นใยเหล่านี้จะขด
สั้นเข้าจนมีลักษณะเป็นท่อนสั้น เรียกว่า 
โครโมโซม 
 โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและ
โปรตีน 
 ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่
อยู่บนดีเอ็นเอ 

2. อธิบายความส าคัญของสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และ
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม (ว1.2 ม3/2) 

 เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือ
ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะของการ
แสดงออก 
 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีน
จากพ่อและแม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกผ่าน
ทางเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธ ิ

3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิด
จากความผิดปกติของยีนและ
โครโมโซม และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  (ว1.2 ม3/3) 

 

 โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เป็นโรคทาง
พันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 
 กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติของ
ร่างกาย ซึ่งเกิดจากการที่มีจ านวน
โครโมโซมเกินมา 
 ความรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
สามารถน าไปใช้ในการป้องกันโรค ดูแล
ผู้ป่วยและวางแผนครอบครัว 



๑๐ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

4. ส ารวจและอธิบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (ว1.2 ม
3/4) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุลขึ้นอยู่กับความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

5. อธิบายผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่งแวดล้อม (ว1.2 ม3/5) 

 การตัดไม้ท าลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิต 
 การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ 
สัตว์และพืช ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม (ว1.2 ม3/6) 

 

 ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชน์
ต่อมนุษย์ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

 
สำระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำน ว 2.1 เขา้ใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

1. ส ารวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น
และอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ       
(ว2.1 ม3/1) 

 ระบบนิเวศในแต่ละท้องถิ่น
ประกอบด้วยองค์ประกอบทางกายภาพ
และองค์ประกอบทางชีวภาพเฉพาะถิ่น ซึ่ง
มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต

 สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
โดยมีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่



๑๑ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร    

(ว2.1 ม3/2) 

อาหารและสายใยอาหาร 

 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

3. อธิบายวัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน 
และความส าคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ    
(ว2.1 ม3/3) 

 น้ าและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบใน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
 น้ าและคาร์บอนจะมีการหมุนเวียน
เป็นวัฏจักรในระบบนิเวศท าให้สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ (ว2.1 ม3/4) 

 

 อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการ
อพยพเข้า และอัตราการอพยพออกของ
สิ่งมีชีวิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากร 

 
สำระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำน ว 2.2 เขา้ใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทั้งถิ่น 
ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา      
(ว2.2 ม3/1) 

 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเกิดจากการ
กระท าของธรรมชาติและมนุษย์ 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 2. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ (ว2.2 ม3/2) 

 ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการ
ควบคุมจ านวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สลาย
สารอินทรีย์ ให้มีปริมาณ สัดส่วน และการ
กระจายที่เหมาะสม 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็น
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 



๑๒ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 3. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (ว2.2 ม3/3) 

 การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
คุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ าน ากลับมาใช้ใหม่ ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม
ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ เป็นวิธีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 
ว 23101 

4. วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ว2.2 ม3/4) 

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรค านิงถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดย
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

5. อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา      
(ว2.2 ม3/5) 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจเกิดจากมลพิษ
ทางน้ า มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางดิน 
 แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิธี เริ่ม
จากศึกษาแหล่งที่มาของปัญหา เสาะหา
กระบวนการในการแก้ปัญหา และทุกคนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้น 

6. อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแล
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน (ว2.2 ม3/6) 

 การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ควรได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายและต้องเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

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

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

1. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัว
แปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
(ว 8.1 ม 3/1) 

- 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธี (ว 8.1 ม 3/2) 

- 

 
ชั้น/รหสัวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23101 

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

- 

 4. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ม 3/4) 

 

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

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23102 

1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์
ที่ท าต่อวัตถุ (ว4.1 ม3/1) 

 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่
เปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนที่ด้วย



๑๔ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 ความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์
กระท าต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ 

2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม3/2) 

 ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบ
ด้วยขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรง
ข้าม 

 การน าความรู้เราองแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาไปใช้อธิบาย เช่น การชักเย่อ การ
จุดบั้งไฟ 

3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ               
(ว4.1 ม3/3) 

 แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระท าต่อ
วัตถุ มีค่าเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่มี
ปริตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ 

 ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมี
แรงพยุงมาก 
วัตถุท่ีลอยได้ในของเหลวจะมีความ
หนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของ
ของเหลว  

 
 
สำระท่ี 4 แรงและกำรเคลื่อนที่ 
มำตรฐำน ว 4.2 เขา้ใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 
ว 23102 

1. ทดลองและอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียด
ทานจลน์ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  (ว4.2 ม3/1) 

 แรงเสียดทางสถิตเป็นแรงเสียดทานที่
กระท าต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง ส่วนแรงเสียด
ทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่กระท าต่อ
วัตถุขณะเคลื่อนที่ 

 การเพ่ิมแรงเสียดทาน เช่น การ
ออกแบบพ้ืนรองเท้าเพ่ือกันลื่น 
 การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้
น้ ามันหล่อลื่นที่จุดหมุน 



๑๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

2. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของ
แรง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
(ว4.2 ม3/2) 

 เมื่อมีแรงที่กระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้
เกิดโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน วัตถุจะ
เปลี่ยนสภาพการหมุน 

 การวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงใน
สถานการณ์ต่างๆ  

3. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของ
วัตถุท่ีเป็นแนวตรงและแนวโค้ง         
(ว4.2 ม3/3) 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการเคลื่อนที่
ในแนวตรง เช่น การตกแบบเสรี และการ
เคลื่อนที่ในแนวโค้ง เช่น การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ของลูกบาสเกตบอลในอากาศ 
การเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุท่ีผูก
เชือกแล้วแกว่ง เป็นต้น 

 

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

ม.3 
ว 23102 

1. อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์
โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       
(ว5.1 ม3/1) 

 การให้งานแก่วัตถุเป็นการถ่ายโอน
พลังงานให้วัตถุ พลังงานนี้เป็นพลังงานศักย์ 
และพลังงานจลน์ พลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ของวัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที่ ส่วนพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังงานของวัตถุที่
อยู่สูงจากพ้ืนโลก 

 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 
ว 23102 

  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงาน
รวมของวัตถุไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ยน
จากรูปหนึ่งไปเป็นรูปหนึ่งได้ 
 การน ากฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้
ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น 
พลังงานน้ าเหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจาก
พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ 
ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม 



๑๖ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
ความต้านทาน และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  (ว5.1 ม3/2) 

 ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทางมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม 

 การน ากฎของโอห์มไปใช้วิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

3. ค านวณพลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว5.1 ม3/3) 

 การค านวณพลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการคิดค่า
ไฟฟ้า และเป็นแนวทางในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในบ้าน 

4. สังเกตและอภิปรายการต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และประหยัด (ว5.1 ม3/4) 

 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านต้องออกแบบ
วงจร ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างถูกต้อง โดยการต่อสวิตซ์แบบอนุกรม 
ต่อเต้ารับแบบขนาน และเพ่ือความ
ปลอดภัยต้องต่อสายดินและฟิวส์ รวมทั้ง
ต้องค านึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

5. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี
ทรานซิสเตอร์ (ว5.1 ม3/5) 

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติทางไฟฟ้า
แตกต่างกัน ตัวต้านทาน ท าหน้าที่จ ากัด
กระแสไฟฟ้าในวงจร ไดโอดมีสมบัติให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียว และ
ทรานซิสเตอร์ ท าหน้าที่เป็นสวิตซ์ปิด-เปิด
วงจร 

 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ที่มีทรานซิสเตอร์ 1 ตัวท าหน้าที่เป็นสวิตซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

สำระท่ี 7 ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
มำตรฐำน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 
ว 23102 

1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ 
และดาวเคราะห์อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนโลก (ว
7.1 ม3/1) 

 

 ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็น
ระบบได้ภายใต้แรงโน้มถ่วง   

 แรงโน้มถ่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ท า
ให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วง
ระหว่างดวงอาทิตย์กับบริวาร ท าให้บริวาร
เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์กลายเป็นระบบ
สุริยะ 

 แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
กระท าต่อโลกท าให้เกิดปรากฎการณ์น้ าขึ้น 
น้ าลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของ
เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ     
(ว7.1 ม3/2) 

 

 เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีมากมาย
นับแสนล้านแห่ง แต่ละกาแล็กซี
ประกอบด้วยดาวฤกษ์จ านวนมาก ที่อยู่เป็น
ระบบด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซีทาง
ช้างเผือกมีระบบสุริยะอยู่ที่แขนของ
กาแล็กซีด้านกลุ่มดาวนายพราน 

3. ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว7.1 ม3/3) 

 กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบด้วยดาวฤกษ์
หลายดวงที่ปรากฏอยู่ในขอบเขตแคบๆ 
และเรียงเป็นรูปต่างๆ กันบนทรงกลมฟ้า 
โดยดาวฤกษ์ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่
จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กันอย่างที่ตาเห็น แต่มี
ต าแหน่งที่แน่นอนบนทรงกลมฟ้าจึงใช้บอก
ทิศและเวลาได้ 

 
 



๑๘ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

สำระท่ี 7 ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
มำตรฐำน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญชองเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 
ว 23101 

1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจ
อวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และ
การสื่อสาร (ว7.2 ม3/1) 

 มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์ จรวด 
ดาวเทียม ยานอวกาศ ส ารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตร และใช้ในการสื่อสาร 

 

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

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23102 

5. วิเคราะห์และประเมินความ
สอดคล้องของประจักษ์พยานกับ
ข้อสรุป  ทั้งท่ีสนับสนุนหรือขัดแข้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติของ
ข้อมูล จากการส ารวจตรวจสอบ   
(ว 8.1 ม 3/5) 

- 

 6. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิ 
บายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ (ว 8.1 ม 3/6) 

- 

 7. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ (ว 8.1 ม 3/7) 

 



๑๙ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ชั้น/รหัสวิชำ ตัวช้ีวัด สำระกำเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 
ว 23102 

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้ง
จากเดิม (ว 8.1 ม 3/8) 

- 

 9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/
ฝึกหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ                
(ว 8.1 ม 3/9) 

- 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                            รหัสวชิา ว 23101 

เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                       จ านวน  1.5 หนว่ยกิต 

 

 ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับลักษณะของ
โครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  กระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวติในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  วัฏจักรของน้ า  วัฏจักรคาร์บอน  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย  

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

 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.3/6    

ว 2.1       ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4    

ว 2.2       ม.3/1   ม.3/2   ม.3/4   ม.3/4   ม.3/5   ม.3/6   

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

รวม  20  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2                           รหสัวิชา ว 23102 

เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                      จ านวน  1.5  หนว่ยกิต 

 

ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  ค านวณ  ส ารวจ  ตรวจสอบ  ระบุเก่ียวกับความเร่ง  ผลของแรง
ลัพธ์  แรงกิริยา  แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  แรงพยุงของของเหลว  แรงเสียดทานสถิต  แรงเสียดทาน
จลน์  พลังงานศักย์โน้มถ่วงรวมถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานกล  พลังงานไฟฟ้าและความสัมพันธ์ของ
ความต่างศักย์  ความต้านทาน  กระแสไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รวมไปถึงวิวัฒนาการ  และองค์ประกอบของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  เอก
ภพ  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  ดาวเคราะห์อื่นๆ  ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตบนโลก  และต าแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การทดลอง  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย   

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

  

 

ตัวช้ีวัด  

ว 4.1      ม. 3/1   ม. 3/2    ม. 3/3     

ว 4.2      ม. 3/1   ม. 3/2    ม. 3/3     

ว 5.1      ม. 3/1   ม. 3/2    ม. 3/3    ม. 3/4   ม. 3/5 

ว 7.1    ม. 3/1   ม. 3/2    ม. 3/3   
ว 7.2      ม. 3/1 
ว 8.1      ม. 3/5    ม. 3/6    ม. 3/7   ม. 3/8   ม. 3/9 

รวม  20  ตัวชี้วัด 

 

 

 



๒๒ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

โครงสร้ำงรำยวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5                                                               จ านวน  60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำที่ใช้สอน (ชั่วโมง) หมำยเหตุ 

1 พันธุกรรม 15  
2 ระบบนิเวศ 14  
3 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 14  
4 ความหลากหลายทางชีวภาพ 17  

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6                                                               จ านวน  60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำที่ใช้สอน (ชั่วโมง) หมำยเหตุ 

5 แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน 20  
6 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 20  
7 เอกภพ 20  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  พันธุกรรม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    วิทยำศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3                         เวลำเรียน  13 ชั่วโมง 

 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่  1   พันธุกรรม     เวลำ  15  ชั่วโมง     
                                                                                                       

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ม.3/1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนใน
นิวเคลียส 
  ม.3/2 อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  
  ม.3/3 อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ ตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
  ม.1-3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธ ี
  ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ และเครื่องมือที่เหมาะสม 
  ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ม.1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
  ม.1-3/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
  ม.1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
  ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
  ม.1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรอือธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 



๒๔ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

2. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 โครโมโซม ประกอบด้วย ดีเอ็นเอและโปรตีน มียีนหรือหน่วยพันธุกรรม ซึ่งอยู่บนดีเอ็นเอที่ควบคุม
ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานหากมีความผิดปกติอาจ
ท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้ 
 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเส้นใยเล็กๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียส เมื่อเกิดการ
แบ่งเซลล์เส้นใยเหล่านี้จะขดสั้นเข้าจนมีลักษณะเป็นท่อสั้น เรียกว่า โครโมโซม 
  2) โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอและโปรตีน 
  3) ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนดีเอ็นเอ 
  4) เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะของการแสดงออก 
  5) ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนจากพ่อและแม่ สามารถถ่ายทอดสู่ลูกผ่านทาง
เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ 
  6) โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 
  7) กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการที่มีจ านวนโครโมโซมเกิน
มา 
  8) ความรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมสามารถน าไปใช้ในการป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วย และ
วางแผนครอบครัว 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    - 
 

4. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการสังเกต   
  2) ทักษะการส ารวจค้นหา  
  3) ทักษะการสรุปลงความเห็น  
  4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

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



๒๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน (รวบยอด) 
 1. รายงาน เรื่อง พันธุกรรม (ชิ้นงานที่ 1) 
 2. แผ่นพับ เรื่อง โรคทางพันธุกรรม (ชิ้นงานที่ 2) 
7. กำรวัดและกำรประเมินผล 
 7.1 การประเมนิก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม 
  2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความแปรผันทางพันธุกรรม 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะของโครโมโซม 
  4) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง โครโมโซม 
  5) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล 
  6) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
  7) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ตาบอดสี 
  8) ตรวจใบงานที่ 7.1 เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 
  9) ตรวจใบงานที่ 7.2 เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
  10) ตรวจใบงานที่ 8.1 เรื่อง โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีน 
  11) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  12) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  13) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  14) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  15) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  1) ตรวจรายงาน เรื่อง พันธุกรรม (ชิ้นงานที่ 1) 
  2) ตรวจแผ่นพับ เรื่อง โรคทางพันธุกรรม  (ชิ้นงานที่ 2) 
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8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม 
 

เรื่องท่ี 1   พันธุกรรม       เวลำ  1-2  ชั่วโมง                                                                                                  
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ขั้นที่  1   กระตุ้นควำมสนใจ (Engagement) 
 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ออกมายืนหน้าชั้นเรียน แล้วให้เพ่ือนช่วยกันสังเกตลักษณะที่แตกต่าง
ของเพ่ือน 2 คน  
 

ขั้นที่  2   ส ำรวจค้นหำ (Exploration)  
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของ
พันธุกรรมลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และความแปรผันทางพันธุกรรม จากหนังสือเรียน 
  

ขั้นที่  3   อธิบำยควำมรู้ (Explanation) 
 1. นักเรียนแต่ละคนอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษากับสมาชิกในกลุ่ม ผลัดกันซักถามข้อสงสัย จน
สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
 2. นักเรียนแต่ละคนท าใบงำนที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะทำงพันธุกรรม 
 

ขั้นที่  4   ขยำยควำมเข้ำใจ (Elaboration) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงำนที่ 1.2 เรื่อง ควำมแปรผันทำงพันธุกรรม 
 

ขั้นที่  5   ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1-1.2  
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมและลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 

เรื่องท่ี 2   โครโมโซมและยีน       เวลำ  1-2  ชั่วโมง                                                                                   
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ขั้นที่  1   กระตุ้นควำมสนใจ (Engagement) 
 ครูน าภาพลักษณะของยีนบนโครโมโซมมาให้นักเรียนดู แล้วสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ออกมาอธิบาย
ภาพ เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
 

ขัน้ที่  2   ส ำรวจค้นหำ (Exploration)  
 นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง โครโมโซม
และยีน จากหนังสือเรียน โดยให้แต่ละคู่แบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 -   คนที่ 1  ศึกษาความรู้เรื่อง โครโมโซม 
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 -   คนที่ 2  ศึกษาความรู้เรื่อง ยีน 
  

ขั้นที่  3   อธิบำยควำมรู้ (Explanation) 
 1. เมื่อแต่ละคนศึกษาความรู้จนเข้าใจแล้ว ให้ผลัดกันอธิบายความรู้ให้เพ่ือนอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ของ
ตนฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
 2. นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่มละ 4 คน) แล้วผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และซักถามในส่วนที่สงสัย 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงำนที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะของโครโมโซม 
 

ขั้นที่  4   ขยำยควำมเข้ำใจ (Elaboration) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชั้นเรียน แล้วให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนที่แตกต่าง และร่วมกันเฉลยค าตอบ 
 2. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันท าใบงำนที่ 2.2 เรื่อง โครโมโซม 
 
ขั้นที่  5   ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 1. นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่มละ 4 คน) แล้วผลัดกันอธิบายค าตอบในใบงานที่ 2.2 
ให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และซักถามในส่วนที่สงสัย  
 2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 กลุ่ม ออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.2 หน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันเฉลย
ค าตอบในใบงาน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โครโมโซมและยีน 
 

เรื่องท่ี 3   กำรค้นพบของเมนเดล        เวลำ  1-2  ชั่วโมง                                                                            
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
 ครูน าภาพ เมนเดล มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าบุคคลในภาพคือใคร และมี
ความส าคัญทางวิทยาศาสตร์อย่างไร  
 

ขั้นสอน  
 1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การค้นพบของเมนเดล จากหนังสือเรียน และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ เกรกอร์ โยฮันน์ เมนเดล จากห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 2. นักเรียนแต่ละคนท าใบงำนที่ 3.1 เรื่อง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม ตำมกฎของเมน
เดล 
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 3. เมื่อนักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบได้แล้ว ให้จับคู่กับเพ่ือนผลัดกันอภิปรายค าตอบให้คู่ของตน
ฟัง 
 4. ครูสุ่มเรียกตัวแทนแต่ละคู่ออกมาน าเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชั้นเรียน ให้เพ่ือนฟัง แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 
 

ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล 
 

เรื่องท่ี 4   กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม       เวลำ  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ขั้นที่  1   กระตุ้นควำมสนใจ (Engagement) 
 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ออกมาอธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของ
เมนเดล พร้อมเขียนแผนภาพประกอบ  
 

ขั้นที่  2   ส ำรวจค้นหำ (Exploration)  
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจาก
หนังสือเรียน 
 2. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง 
  พันธุกรรม จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
  -  คู่ท่ี 1  ศึกษาความรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ 
  -   คู่ท่ี 2  ศึกษาความรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสองลักษณะ 
  

ขั้นที่  3   อธิบำยควำมรู้ (Explanation) 
 นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม (4 คน) แล้วผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้ศึกษามาให้สมาชิกอีกคู่
หนึ่งฟัง และซักถามในส่วนที่สงสัย 
 

ขั้นที่  4   ขยำยควำมเข้ำใจ (Elaboration) 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะช่วยให้สามารถ

คาดการณ์ได้ว่าลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเกิดลักษณะใดได้บ้าง 
 2. ครูน าแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะและสองลักษณะ มาให้นักเรียน

ดู พร้อมกับอธิบายประกอบภาพ 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงำนที่ 4.1 เรื่อง กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำง

พันธุกรรม 
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ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน าเสนอใบงานที่ 4.1 หน้าชั้นเรียน พร้อมกับร่วมกันเฉลย
ค าตอบ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

เรื่องท่ี 5   วิธีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม     เวลำ  1-2  ชั่วโมง  

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
 ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

ขั้นสอน 
 1. สมาชิกกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วิธีการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากหนังสือเรียน โดยให้แต่ละคู่แบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่
ก าหนดให้ ดังนี้ 
  -   คนที่ 1  ศึกษาความรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่านทางโครโมโซมร่างกาย 
  -   คนที่ 2  ศึกษาความรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่านทางโครโมโซมเพศ 
 2. เมื่อแต่ละคนศึกษาความรู้จนเข้าใจแล้ว ให้ผลัดกันอธิบายความรู้ให้เพ่ือนอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ของ
ตนฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
 3. ครูน าภาพตัวอย่างการถ่ายทอดยีนตาบอดสี ซึ่งอยู่บนโครโมโซม X มาให้นักเรียนดู พร้อม
อธิบายประกอบ 
 4. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันท าใบงำนที่ 5.1 เรื่อง ตำบอดสี   
 5. นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่มละ 4 คน) แล้วผลัดกันอภิปรายค าตอบในใบงานให้
เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟังเพ่ือช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 5.1 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง วิธีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

เรื่องท่ี 6   กำรกลำย           เวลำ  1  ชั่วโมง   
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 
 

ขั้นที่ 1  สังเกต 
 ครูน าภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และภาพนิ้วมือเกินมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอก 
ว่า เพราะเหตุใดมนุษย์บางคนจึงมีลักษณะเช่นนั้น 
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ขั้นที่ 2  วิเครำะห์ 
 1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ช่วยกันพิจารณาสาเหตุที่ท าให้มนุษย์เกิดลักษณะเช่นนี้ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การกลาย จากหนังสือเรียน 
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า การกลายมีผลดีและผลเสียต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อย่างไร 
 4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
 

ขั้นที่ 3  สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การกลาย 
  ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำรำยงำน เรื่อง พันธุกรรม โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามท่ีก าหนด 
 

เรื่องท่ี 7   ควำมผิดปกติของโครโมโซม        เวลำ  1-2  ชั่วโมง                                                                       
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 

ขั้นที่ 1  ทบทวนควำมรู้เดิม 
 ครูตั้งค าถามถามนักเรียนเกี่ยวกับโครโมโซมและยีน เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
 

ขั้นที่ 2  แสวงหำควำมรู้ใหม่ 
 นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง โรคทาง
พันธุกรรม จากหนังสือเรียนดังนี้ 
 -   คู่ท่ี 1  ศึกษาความรู้เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 
 -   คู่ท่ี 2  ศึกษาความรู้เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
 

ขั้นที่ 3  ศึกษำท ำควำมเข้ำใจข้อมูล/ควำมรู้ใหม่ และเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับควำมรู้เดิม 
 นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้ศึกษามาให้เพ่ือนอีกคู่ภายในกลุ่มฟัง และผลัดกันซักถาม
ข้อสงสัย จากนั้น ให้แต่ละคู่ท าใบงาน ดังนี้ 
 -  คู่ท่ี 1  ท าใบงำนที่ 7.1 เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซมร่ำงกำย 
 -   คู่ท่ี 2  ท าใบงำนที่ 7.2 เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
 
ขั้นที่ 4  แลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกลุ่ม 
 สมาชิกแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและค าตอบในใบงานมา
อภิปรายให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน 
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ขั้นที่ 5  สรุปและจัดระเบียบควำมรู้ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและเพศ พร้อมกับ
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบในใบงานที่ 7.1-7.2  
 

ขั้นที่ 6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงำน 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอใบงานที่ 7.1-7.2 หน้าชั้นเรียน 
 

ขั้นที่ 7  ประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับโรคทาง
พันธุกรรมไปประยุกต์ใช้   ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 

เรื่องท่ี 8   ควำมผิดปกติของยีน           เวลำ  1-2  ชั่วโมง                                                                               
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
 ครูน าภาพเด็กเผือกมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า โรคนี้เกิดจากความ 
ผิดปกติของสิ่งใดในร่างกาย 
 

ขั้นสอน 
 1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) มารวมกลุ่มกัน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วก าหนดหมายเลขให้

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ตั้งแต่หมายเลข 1-4 
 2. สมาชิกแต่ละหมายเลขมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่องความผิดปกติของยีน จากหนังสือเรียน ตามหมายเลขท่ีได้รับมอบหมายจนเข้าใจตรงกัน 
 3. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้สมาชิกหมายเลขอ่ืนฟัง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงำนที่ 8.1 เรื่อง โรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีน 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 8.1 หน้าชั้นเรียน และร่วมกันเฉลยค าตอบ 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โรคทางพันธุกรรม 
  ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท ำแผ่นพับ เรื่อง โรคทำงพันธุกรรม กลุ่มละ 1 โรค  
  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 

     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม 
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9. ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 
   2) บัตรภาพ 
   3) แผ่นทดสอบตาบอดสี 
   4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
   5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม 
   6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความแปรผันทางพันธุกรรม 
   7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะของโครโมโซม 
   8) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง โครโมโซม 
   9) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล 
  10) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
  11) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ตาบอดสี 
  12) ใบงานที่ 7.1 เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 
  13) ใบงานที่ 7.2 เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
  14) ใบงานที่ 8.1 เรื่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
   -  http://www.aksorn.com/lib/p/sci_01 (เรื่อง เกรกอร์ เมนเดล) 
   -   http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432209100/01.htm 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/lib/p/sci_01
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กำรประเ มินชิ้นงำน/ภำระงำน (รวบยอด)  
                          แบบประเมินรำยงำน เรื่อง พันธุกรรม   (ชิ้นงานที่ 1) 
 

รำยกำรประเมิน ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. กำรอธิบำย  
    ลักษณะของ 
    โครโมโซม 

อธิบายลักษณะ
ของ 
โครโมโซมได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
และมี
ภาพประกอบ 

อธิบายลักษณะ
ของ 
โครโมโซมได้
ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ และ
มีภาพประกอบ 

อธิบายลักษณะ
ของ 
โครโมโซมได้
ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ แต่
ไม่มีภาพประกอบ  

อธิบายลักษณะ
ของ 
โครโมโซมได้
ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย และไม่มี
ภาพประกอบ 

2. กำรอธิบำย 
    ควำมส ำคัญ 
    ของสำร 
    พันธุกรรม 
    หรือดีเอ็นเอ 

อธิบาย
ความส าคัญของ
สารพันธุกรรม
หรือ 
ดีเอ็นเอได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

อธิบาย
ความส าคัญของ
สารพันธุกรรม
หรือ 
ดีเอ็นเอได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

อธิบาย
ความส าคัญของ
สารพันธุกรรม
หรือ 
ดีเอ็นเอได้ถูกต้อง  
เพียงส่วนน้อย 

อธิบาย
ความส าคัญของ
สารพันธุกรรม
หรือ 
ดีเอ็นเอไม่ถูกต้อง  

3. กำรอธิบำย 
    กระบวนกำร 
    ถ่ำยทอด 
    ลักษณะทำง     
    พันธุกรรม 

อธิบาย
กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
และมี
ภาพประกอบสื่อ
ความหมายชัดเจน 

อธิบาย
กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้
ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ่ และมี
ภาพประกอบสื่อ
ความหมายชัดเจน 

อธิบาย
กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้
ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ่ แต่
ภาพประกอบไม่
ชัดเจน 

อธิบาย
กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้
ถูกต้อง เพียงส่วน
น้อย และ
ภาพประกอบไม่
ชัดเจน 

 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
  11 - 12 ดีมาก 
  9 - 10  ดี 
  6 - 8 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 
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กำรประเ มินชิ้นงำน/ภำระงำน (รวบยอด)  
 
                             แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง โรคทำงพันธุกรรม    (ชิ้นงานที่ 2) 
 

รำยกำรประเมิน ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. กำรอธิบำย 
สำเหตุและ
อำกำรของโรค 
ที่เกิดจำกควำม 
ผิดปกติทำง 
พันธุกรรม 

อธิบายสาเหตุและ
อาการของโรคที่
เกิดจากความ
ผิดปกติทาง
พันธุกรรม 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 
ทั้ง 2 ประเด็น 

อธิบายสาเหตุและ
อาการของโรคที่
เกิดจากความ
ผิดปกติทาง
พันธุกรรมได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่  

อธิบายสาเหตุและ
อาการของโรคที่
เกิดจากความ
ผิดปกติทาง
พันธุกรรมได้
ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย  

อธิบายสาเหตุ
และอาการของ
โรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมได้
ถูกต้องเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. กำรน ำควำมรู้
ไปชีป้ระโยชน์ 

อธิบายการน า
ความรู้เรื่อง โรค
ทางพันธุกรรมไป
ใช้ประโยชน์ใน
การดูแลผู้ป่วย 
หรือวางแผน
ครอบครัวได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

อธิบายการน า
ความรู้เรื่อง โรค
ทางพันธุกรรมไป
ใช้ประโยชน์ใน
การดูแลผู้ป่วย 
หรือวางแผน
ครอบครัวได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายการน า
ความรู้เรื่อง โรค
ทางพันธุกรรมไป
ใช้ประโยชน์ใน
การดูแลผู้ป่วย 
หรือวางแผน
ครอบครัวได้
ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย 

อธิบายการน า
ความรู้เรื่อง โรค
ทางพันธุกรรมไป
ใช้ประโยชน์ใน
การดูแลผู้ป่วย 
หรือวางแผน
ครอบครัว 
ไม่ถูกต้อง  

 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
  8 ดีมาก 
  6 - 7 ดี 
  4 - 5 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 4 ปรับปรุง 

 
 
 
 



๓๕ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 ก.  วินัยมีนิสัยก้าวร้าว   
 ข.  วิรัชมีผมตรงเหมือนปู่ 
 ค.  สมชายมีแผลเป็นเหมือนพ่อ 
 ง.  นกน้อยมีนิ้วมือเกินมา 1 นิ้ว   

  
2. การศึกษาลักษณะของโครโมโซม ควรใช้เครื่องมือใด 
 ก.  ตาเปล่า  ข.  แว่นขยาย 
 ค.  กล้องจุลทรรศน์  ง.  กล้องส่องทางไกล 
 
3. ใครเป็นผู้ตั้งกฎเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
 ก.  ลาวัวซีเย  
 ข.  รัทเทอร์ฟอร์ด 
 ค.  ทอมัส แอลวา เอดิสัน  
 ง.  เกรกอร์ โยฮันน์ เมนเดล 
 
4. ข้อใดเป็นความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง 
 ก.  ติ่งหู   ข.  ลักยิ้ม       

 ค.  ส่วนสูง  ง.  การห่อลิ้น 
 
5. โครโมโซมร่างกายของมนุษย์มีก่ีคู่ 
 ก.  21 คู ่  ข.  22 คู ่
 ค.  23 คู ่   ง.  24 คู ่

   6.  เปิ้ลมียีนสูงปกติ 1 ตัว และมียีนลักษณะแคระ 1 ตัว  
  เปิ้ลจะมีลักษณะแสดงออกอย่างไร 
   ก.  เป็นคนแคระ  ข.  มีความสูงปกติ 
   ค.  มีความสูงมาก            ง.  ยังหาข้อสรุปไม่ได้ 
 
  7.  โรคธาลัสซีเมีย คือโรคที่เก่ียวข้องกับข้อใด 
  ก.  เกล็ดเลือด  ข.  การมองเห็น 
  ค.  เม็ดเลือดขาว  ง.  เม็ดเลือดแดง 
 
  8.  ข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรม 
  ก.  โรคโลหิตไหลไม่หยุด ข.  โรคความดัน 
  ค.  โรคมะเร็ง  ง.  โรคหัวใจ 
 
  9.  ถ้าพ่อมีผิวสีขาว ผมตรง ส่วนแม่มีผิวสีด า ผมหยิก รุ่น
ลูกที่ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร 
  ก.  มีผิวสีขาว ผมตรง ข.  มีผิวสีขาว ผมหยิก 
  ค.  มีผิวสีด า ผมตรง  ง.  มีผิวสีด า ผมหยิก 
 
10.  การศึกษาแผนภาพจากการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมในมนุษย์ท าได้ยากเพราะมีข้อจ ากัดใด 
  ก.  ช่วงอายุมนุษย์แต่ละคนสั้น 
  ข.  มนุษย์มีจ านวนลูกหลานมาก 
  ค.  มนุษย์มีโอกาสเกิดลูกได้ง่าย 
  ง.  ไม่สามารถควบคุมการแต่งงานได้ 
  

เฉลย       
 
 
 

1. ข 2. ค 3. ง 4. ค 5. ข 

6. ข 7. ค 8. ก 9. ก     10.ง 



๓๖ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

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  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนา
ในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   



๓๗ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

 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    



๓๘ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

   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 



๓๙ 

 

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 
 
 



๔๐ 

 

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 ในระดับผ่ าน 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  



๔๑ 

 

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 
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   ๑๐.  การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
   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  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  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  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 
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กำรส ำรวจตรวจสอบ  (Scientific  Investigation) 

 เป็นวิธีการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยผ่านการรวบรวมข้อมูล  ใช้ความคิดที่มีเหตุผลใน
การตั้งสมมติฐาน  อธิบายและแปลความหมายข้อมูล  การส ารวจตรวจสอบท าได้หลายวิธี  เช่น          
การสังเกต  การส ารวจ  การทดลอง  เป็นต้น 

ควำมเข้ำใจ  (Understanding) 

 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  เปรียบเทียบ  แยกประเภท  
ยกตัวอยา่ง  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

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 

 

 


