
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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 สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมี

ชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่

ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวม

ทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
 ๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 ๓. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 
 ๔. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง 
โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ในบริเวณที่อาศัยอยู่

ด้านความรู้
1. ในแต่ละท้องถิ่นมีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ใน
บริเวณต่าง ๆ เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ 
สวนหย่อม แหล่งน้ำ

2. ในบริเวณที่แตกต่างกันจะมีชนิดของพืชและ
สัตว์แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของ
แต่ละบริเวณจะเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบริเวณที่พืช
และสัตว์อาศัยอยู่ โดยอาจใช้วิธีการซักถาม
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ หรือ       
วีดิทัศน์ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
และตั้งคำถามเกี่ยวกับบริเวณต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นและชนิดของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในแต่ละบริเวณ 

2.ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว์และ
สภาพแวดล้อมในเรื่องที่อยู่อาศัย         
ที่หลบภัย และแหล่งอาหารที่เหมาะสม  
ต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้น ๆ เพื่อตอบคำถามที่ตั้งขึ้น 

3.นักเรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้ เช่น สังเกตชนิดของพืชและสัตว์ และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัย
อยู่จากสถานที่จริง วีดิทัศน์ สอบถามจาก 
ผู้ปกครอง ผู้รู้ หรือสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต บันทึกผลโดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น วาดภาพ เขียนข้อความ หรือ ใช้
ตาราง

4.นักเรียนร่วมกันนำเสนอชนิดของพืชและสัตว์
ที่พบในแต่ละบริเวณ รวมทั้งสภาพแวดล้อม

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความ

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามที่

7. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุชี่อของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณต่าง ๆ ที่พบในท้องถิ่น

2.บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตชนิดของพืช
และสัตว์และสภาพแวดล้อมที่พบในบริเวณ
นั้น ๆ 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้น ๆ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนรวบรวม
ข้อมูล บันทึกผล นำเสนอผล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว์ที่

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตชนิดของพืชและสัตว์และ
สภาพแวดล้อมที่พบในบริเวณนั้น ๆ 
ได้ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตและข้อมูลเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการ
ดำรงชีวิตพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้น ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล

 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก



ตัวชี้วัด
๓. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๔. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
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ด้านความรู้
1. มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่   
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรง
ชีวิต เช่น ตามีหน้าที่มองดู โดยมีหนังตา
และขนตาป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้า
ที่รับฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหูเป็นทางผ่าน

2.มนุษย์ ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายร่วมกันใน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลักษณะของร่างกายเพื่อนำ
ไปสู่การสังเกตลักษณะและระบุชื่อส่วน
ต่างๆ ของมนุษย์ โดยอาจใช้วิธีการซักถาม
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของจริง รูปภาพ 
หรือ วีดิทัศน์ 

2.นักเรียนร่วมกันวางแผนรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ตอบคำถามที่ตั้งขึ้นเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ร่วมกัน
วางแผนไว้ โดยสังเกตลักษณะของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายตนเองหรือบุคคลรอบตัว
หรือจากรูปภาพ บันทึกผลการสังเกต
ลักษณะ ระบุชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มนุษย์  และนำเสนอผลการสังเกตในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น ภาพวาด แผนภาพ ปั้นดิน
น้ำมัน หรือแบบจำลองในรูปแบบอื่น ๆ

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามที่
ตั้งขึ้นและลงข้อสรุปว่าร่างกายของมนุษย์
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตา  หู จมูก 
ปาก มือ ขา เท้า สมอง ที่มีลักษณะแตก
ต่างกัน

5.นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับหน้าที่ของ

6.ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนรวบรวม

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ร่วมกัน

8.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

9.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลส่วน

10.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อ

11.นักเรียนฝึกดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุชื่อ  บรรยายลักษณะ และบอก
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มนุษย์  

2.บรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ใน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตและบรรยาย
ลักษณะและการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์  

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต สืบค้น
ข้อมูล บันทึกผล นำเสนอผล และอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลที่

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตลักษณะและการทำหน้าที่
ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มนุษย์ได้ตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล  จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตและข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์  
ได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
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ด้านความรู้
1. สัตว์มีหลายชนิด ร่างกายของสัตว์แต่ละ
ชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตก
ต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว 
มีขา 4 ขาและมีเท้า สำหรับใช้ ในการ
เคลื่อนที่

2.พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตก
ต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมการดำรงชีวิต โดย
ทั่วไปรากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนและเชื่อมโยงจากความรู้เรื่อง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ เพื่อนำไปสู่
การตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับลักษณะ ชื่อ และ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ 
โดยอาจใช้วิธีการซักถามหรือใช้สื่อต่าง ๆ 
เช่น ของจริง รูปภาพ หรือ วีดิทัศน์ 

2.นักเรียนร่วมกันวางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ตอบคำถามที่ตั้งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะ ชื่อและ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ร่วมกัน
วางแผนไว้ โดยสังเกตและสนทนาร่วมกัน
เกี่ยวกับลักษณะและชื่อของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายสัตว์ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ของแต่ละส่วนจากสื่อหรือแหล่งเรียน
รู้ต่าง ๆ เช่น ของจริง รูปภาพ วีดิทัศน์  
อินเทอร์เนต บันทึกผล ลักษณะและระบุชื่อ
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ รวมทั้ง
บรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนของร่างกาย
สัตว์ นำเสนอผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ
วาด แผนภาพ ปั้นดินน้ำมัน แบบจำลอง 
หรือแบบอื่น ๆ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามที่
ตั้งขึ้นและลงข้อสรุปได้ว่าร่างกายของสัตว์
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก 
ปาก ขา เท้า ครีบ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วน

5.ครูทบทวนความรู้เรื่องส่วนต่าง ๆ ของ

6.ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนรวบรวม

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ร่วมกัน

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามที่

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และบอก
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
สัตว์

2. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และบอก
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตและบรรยาย
ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์และ
พืช

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการสร้าง
แบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์หรือ
พืช

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต สืบค้น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช 
ได้ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตและข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์
และพืชได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร  

3.ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 



 สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุ
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 
 ๓. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 
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ด้านความรู้
1. วัสดุที่ ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มี
หลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้  
อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมี
สมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ทึบ ยืดหดได้ 

2.สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ

3. วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกันเพื่อ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวโดย
อาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
ตัวอย่างสิ่งของหรือรูปภาพ และระบุชื่อ
สิ่งของที่นักเรียนสังเกตเห็น

2.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่งของรอบตัวที่นักเรียนระบุและลงข้อสรุป
ว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าวัตถุ

3.ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตสิ่งที่นำมา
ประกอบกันเป็นวัตถุ ครูใช้คำถามเพื่อร่วม
กันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
การสังเกตและลงข้อสรุปว่า สิ่งที่นำมาทำ
เป็นวัตถุ เช่น กระดาษ พลาสติก ยาง ไม้ 
โลหะ  เรียกว่า วัสดุ 

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่าง ๆ ที่ ใช้ทำ
วัตถุแต่ละชิ้น โดยให้นักเรียนสังเกตวัสดุ
ของจริงแต่ละชนิดประกอบการอภิปราย 

5.นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสสังเกตวัตถุ เช่น 
รถของเล่น กระเป๋านักเรียน ตุ๊กตา เก้าอี้ 
ยางลบ เพื่อระบุชนิดของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุ 
บันทึกผล สรุปผล และนำเสนอ

6.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการสังเกต

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

8.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกต

9.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

10.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกต

11.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุชนิดของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุ 
2.อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว
หรือหลายชนิดประกอบกัน

3.จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตสมบัติที่สังเกต
ได้ของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุ และบันทึกสิ่งที่
สังเกตได้

2. ทักษะการจำแนกประเภท โดยจัดกลุ่มวัสดุ
ต่าง ๆ ตามสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุหรือ
ชนิดของวัสดุ

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลจากการสังเกต
มาลงข้อสรุปสมบัติและชนิดของวัสดุที่ ใช้ทำ
วัตถุ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับ
สมบัติและชนิดของวัสดุร่วมกันแสดงความ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผล   

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากข้อมูล
ที่บันทึกเกี่ยวกับสมบัติที่สังเกตได้
ของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุได้ครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากการจัดกลุ่มวัสดุตามเกณฑ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการแสดง
ความเห็นร่วมกัน โดยอ้างอิงข้อมูล
จากการสังเกตมาลงข้อสรุปชนิด
และสมบัติของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก



ตัวชี้วัด
 ๓. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
1. เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทำให้
เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหล่ง
กำเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิด
เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงทุก
ทิศทาง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดเสียง โดยอาจใช้
การซักถาม กิจกรรมสาธิต เช่น ดีด
ไม้บรรทัดที่ขอบโต๊ะ การเคาะระฆัง หรือใช้
สื่อต่าง ๆ เช่น คลิปเสียงจากแหล่งกำเนิด
เสียงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมเพื่อ
สังเกตการเกิดเสียง

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อทำให้วัตถุเกิดเสียง 
เช่น การจับลำคอแล้วออกเสียง หรือสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อทำให้เกิดเสียง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเคาะโต๊ะ การ
เป่าหลอด การเคาะส้อมเสียง บันทึกผล 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม และนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า
เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ

4.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าวัตถุที่สั่นจนเกิด
เสียง เรียกว่า แหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้ง
แหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติ และแหล่ง
กำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น

5.นักเรียนยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงใน
ชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดนตรี ลำโพง
เครื่องขยายเสียง และร่วมกันอภิปรายวิธี

6.ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการ

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

8.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เช่น การทำให้

9.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายการเกิดเสียง
2.บรรยายทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เสียง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อทำให้
เกิดเสียง และบรรยายทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง เมื่อผู้สังเกต
อยู่ที่ตำแหน่งต่าง ๆ

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูลโดยอภิปราย
และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเกิดเสียง
และทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงกับหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้จากการสังเกตมาลง
ความเห็นเกี่ยวกับการเกิดเสียงและทิศทาง
การเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดเสียง
และทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่ง

1.   ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อทำให้เกิด
เสียง และจากการบันทึกราย
ละเอียดของการได้ยินเสียงจาก
แหล่งกำเนิดเสียง เมื่อผู้สังเกตอยู่ที่
ตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้กับ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้จากการ
สังเกตในเรื่องการเกิดเสียงและ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
แหล่งกำเนิดเสียงเพื่อลงความเห็น

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก



 สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ง

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
     ๓. อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต
ได้ 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
1. ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์     
ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ ซึ่งจะมองเห็น  
ดวงอาทิตย์ ในเวลากลางวัน และอาจมอง
เห็นดวงจันทร์และดาวบางดวงบางเวลาใน
บางวัน โดยดวงจันทร์และดาวอื่น ๆ จะมอง
เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน

2. โดยทั่วไปในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นดวง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับดาวที่ปรากฏหรือมองเห็น
บนท้องฟ้า โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อ
ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ รูปภาพ เพื่อนำไปสู่
การสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลาง
คืน

2.นักเรียนสังเกตท้องฟ้าเวลากลางวันและ
กลางคืน รวบรวมข้อมูล บันทึกผล จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายและระบุดาวที่มองเห็นบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน รวม
ทั้งดาวบางดวงที่อาจมองเห็นได้ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน  สร้างแบบจำลอง
ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าโดยเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

3.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อลงข้อสรุปว่า 
ในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ ส่วน
ดวงจันทร์และดาวอื่น ๆ จะมองเห็นได้ ใน
เวลากลางคืน และบางวันในเวลากลางวัน
อาจเห็นดวงจันทร์และดาวในบางเวลา 

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของการมองเห็นดาวที่ปรากฏ
บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน 

5.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้น จาก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและกลางคืน

2.อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วน
ใหญ่ในเวลากลางวัน 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและกลางคืน และบันทึกสิ่งที่สังเกต 

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำ
ข้อมูลจากการสังเกตท้องฟ้ามาอธิบายว่า 
มองเห็นดวงอาทิตย์ ในเวลากลางวัน มอง
เห็นดวงจันทร์และดาวอื่น ๆ ในเวลากลาง
คืน โดยบางวันในเวลากลางวันอาจเห็นดวง
จันทร์บางเวลา

3. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต มาออกแบบและ
เลือกใช้วัสดุแทนท้องฟ้า ดวงอาทิตย์     
ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ เพื่ออธิบายการ
มองเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาว 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่
ปรากฏจริงบนท้องฟ้า ในเวลากลาง
วันและกลางคืน ได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายผลการสังเกต
เกี่ยวกับดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
เวลากลางวันและกลางคืน ได้อย่าง
สมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการมองเห็น

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 



ตัวชี้วัด
     ๓. อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
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ด้านความรู้
หินพบได้ทั่วไปในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัวที่สังเกตได้ เช่น สี รูปทรง และ   
เนื้อหิน 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลักษณะของหิน โดยอาจใช้
วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ตัวอย่าง
หิน รูปภาพ หรือวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับหิน เพื่อ
นำไปสู่การสังเกตลักษณะของหิน 

2.นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของหิน เช่น 
สี รูปทรง และเนื้อหิน รวบรวมข้อมูล และ
บันทึกผล 

3.นักเรียนนำเสนอ และร่วมกันแสดงความคิด
เห็นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อลงข้อ
สรุปว่า หินอาจมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว
ที่สังเกตได้ เช่น รูปทรงและเนื้อหิน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของหินจากลักษณะ
ภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะ
ภายนอกของหิน 

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต 
มาจัดกระทำและนำเสนอ

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำ
ข้อมูลจากการสังเกตหินมาอธิบายและ    
ลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหิน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน   
เป็นทีม โดยนักเรียนร่วมกันสังเกต รวบรวม
ข้อมูลและบรรยายลักษณะภายนอกของหิน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตลักษณะภายนอก
ของหิน

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของหินได้ครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกต มาจัดกระทำ
และนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง   
เหมาะสม และช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลการสังเกต
หินมาลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของหิน ได้อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวม

ทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

    

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการ
เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
 ๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 ๔. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่
รวบรวมได้

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

ด้านความรู้
พืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญ
เติบโตของพืช โดยอาจใช้วิธีการซักถาม เช่น 
หากต้องการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งให้
เจริญเติบโตจะทำได้อย่างไร หรือใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น ของจริง รูป ภาพเคลื่อนไหว 
หรือวีดิทัศน์

2.นักเรียนร่วมกันวางแผนการทดลองเกี่ยวกับ
แสงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ทำการทดลอง บันทึกผล นำเสนอ และ
ร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าแสงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

3.นักเรียนร่วมกันวางแผนการทดลองเกี่ยวกับ
น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ทำการทดลอง บันทึกผล และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าน้ำเป็นสิ่งทีี่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าพืช
ต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต

5.นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับแสงและน้ำเป็น
สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้
ในการปลูกพืชและดูแลพืชให้เจริญเติบโต

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อ 
การเจริญเติบโต

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการทดลอง โดยการออกแบบ     
การทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการ
บันทึกผลการทดลองเกี่ยวกับความจำเป็น
ของแสงและน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช 

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยนำข้อมูลจากการทดลองมาแปลความ
หมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแสงและน้ำเป็น
สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการทดลอง บันทึกผล 
นำเสนอผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แสงและน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญ

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ
ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการ
ทดลอง และการบันทึกผลการ
ทดลองเกี่ยวกับความจำเป็นของแสง
และน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
แสงและน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้อย่างถูกต้อง

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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ด้านความรู้
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี
การสืบพันธุ์ เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลและภายใน
ผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายใน
เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่
จะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพืชดอก 
โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่างๆ เช่น 
ตัวอย่างพืชดอกจริง รูป ภาพเคลื่อนไหว   
วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพืชดอก

2.นักเรียนปลูกพืชที่มีวัฏจักรชีวิตสั้น เช่น พริก 
ข้าวโพด ถั่ว ทานตะวัน มะเขือเทศ หรือ
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ 
รูปภาพ บันทึกผลการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพืชดอกตั้งแต่งอกออกจาก
เมล็ด จนเจริญเติบโตเป็นต้นที่ออกดอก ผล 
และเมล็ดได้ 

3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืช
ดอก สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืช 
และนำเสนอแบบจำลอง

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี
การสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลและ
ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่
อยู่ภายในเมล็ด จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้น
ใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อ
สืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่อง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. การสังเกต โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพืชดอกตั้งแต่งอกออกจากเมล็ด      
จนเจริญเติบโตเป็นต้นที่ออกดอก ผล และ
เมล็ด

2.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพืชดอกตั้งแต่งอกออกจากเมล็ด จน
เจริญเติบโตเป็นต้นที่ออกดอก ผล และ
เมล็ด  มาสร้างเป็นแบบจำลอง เพื่อใช้ ใน
การบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การสร้าง
แบบจำลอง การนำเสนอ และการแสดง

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชดอก
ตั้งแต่งอกออกจากเมล็ด จนเจริญ
เติบโตเป็นต้นที่ออกดอก ผล และ
เมล็ด ได้อย่างครบถ้วน ตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว

2.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
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ด้านความรู้
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
ไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ 
เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดัง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
ไม่มีชีวิต โดยอาจใช้วิธีการซักถามหรือใช้สื่อ
ต่าง ๆ เช่น ของจริง รูป ภาพเคลื่อนไหว 
หรือวีดิทัศน์ 

2.นักเรียนร่วมกันวางแผนเพื่อตอบคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มี
ชีวิต

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ร่วมกัน
วางแผนไว้ โดยสังเกตและบรรยายลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ครูจัดเตรียมให้ เช่น ดิน 
หิน น้ำ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  มนุษย์ 
สัตว์ชนิดต่าง ๆ และพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เป็นของจริงหรือสื่ออื่น ๆ 

4.นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน แล้วร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปลักษณะสำคัญของ
กลุ่มที่จัดไว้ เช่น กินอาหารได้ หายใจได้  
ขับถ่ายได้ เจริญเติบโตได้ หรือ หายใจไม่
ได้ กินอาหารไม่ได้ เจริญเติบโตไม่ได้

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าสิ่ง
ที่ต้องการอาหาร มีการหายใจ เจริญเติบโต 
ขับถ่าย เคลื่อนไหว สืบพันธุ์ และตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า คือสิ่งมีชีวิต และสิ่งที่ ไม่ต้องการ

6.ครูจัดเตรียมตัวอย่างสิ่งของ พืช และสัตว์

7. นักเรียนบันทึกผลและนำเสนอผลการจัด

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามที่

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บอกความแตกต่างระหว่างลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตและบรรยาย
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3. ทักษะการจำแนกประเภท โดยจัดจำแนกสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ   
สิ่งไม่มีชีวิตเป็นเกณฑ์

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การจำแนก 
บันทึกผล นำเสนอผล และแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มี
ชีวิต

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
ไม่มีชีวิตตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการลงความเห็นในผลการ
สังเกตและข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างสม
เหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากผลการจำแนกสิ่งต่าง ๆ ออก
เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๔. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 



 สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
 ๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสม
กัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุใน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ 
โดยการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ 
 ๕. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และ
อธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๖. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอ
แนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ ในบริเวณที่มีแสง
สว่างไม่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการนำสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ ใช้ ในการทำ
วัตถุในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดและสมบัติ
ของวัสดุโดยอาจใช้คำถามหรือสื่อต่าง ๆ

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 
เช่น ครูสร้างสถานการณ์ โดยหยดน้ำบน
โต๊ะและให้นักเรียนอภิปรายว่าควรเลือกใช้
วัสดุที่มีสมบัติอย่างไรในการเช็ดน้ำให้แห้ง

3.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์วิธีการ
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษเยื่อ กระดาษ
หนังสือพิมพ์ ผ้าฝ้าย พลาสติก และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จัดให้แตก
ต่างกันในการทดลอง ได้แก่ ชนิดของวัสดุ 
สิ่งที่จัดให้เหมือนกัน เช่น ขนาดและความ
หนาของวัสดุ ปริมาณน้ำ เวลาที่ ใช้ ในการ
ดูดซับน้ำ ขนาดและรูปร่างของภาชนะ สิ่งที่
สังเกตตลอดการทดลองได้แก่ ปริมาณน้ำที่
วัสดุแต่ละชนิดดูดซับ รวมทั้งระบุ       
จุดประสงค์การทดลอง

  (หมายเหตุ: ครูยังไม่ควรสอนคำว่า ตัวแปร
  ต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม
  ให้คงที่)
4.นักเรียนปฏิบัติตามวิธีการทดลอง บันทึกผล 
และอาจนำผลการทดลองมาแสดงในรูป

5.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมว่า

7. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสดุ

2. ยกตัวอย่างการเลือกวัสดุไปใช้
ประโยชน์ตามสมบัติการดูดซับน้ำ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตปริมาณน้ำที่วัสดุ
แต่ละชนิดดูดซับไว้ และบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย
กำหนดสิ่งที่จัดให้แตกต่างกัน (ตัวแปรต้น) 
สิ่งที่สังเกตตลอดการทดลอง (ตัวแปรตาม) 
และสิ่งที่จัดให้เหมือนกัน (ตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงที่)ในการทดลองเรื่องสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุ

3.ทักษะการทดลองโดยปฏิบัติการทดลองเรื่อง
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ

4.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต 
มานำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ 

5.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำ
ข้อมูลจากการสังเกตมาอธิบายสมบัติการ 

6.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกผลปริมาณน้ำที่วัสดุแต่ละชนิด
ดูดซับไว้ ถูกต้องตามความเป็นจริง 

2.ประเมินทักษะการกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรจากการกำหนดสิ่งที่
จัดให้แตกต่างกัน (ตัวแปรต้น) สิ่งที่
สังเกตตลอดการทดลอง (ตัวแปร
ตาม) และสิ่งที่จัดให้เหมือนกัน 
(ตัวแปรควบคุม)ในการทดลองเรื่อง
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุได้ครบ
ถ้วนถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการทดลองจากการ
ลงมือปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและการ
บันทึกข้อมูลผลการทดลองเรื่อง
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุได้ครบ

4.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

5.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

6.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ ใช้ ในการทำวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน  
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ด้านความรู้
วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้
สมบัติที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ เช่น แป้งผสมน้ำตาลและน้ำกะทิ ใช้
ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้
ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดและสมบัติ
ของวัสดุ

2.ครูอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับวัสดุที่ ใช้ทำ
ส่วนประกอบของวัตถุต่าง ๆ จากสื่อต่าง ๆ 
เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการทำวัตถุจากการนำวัสดุ
มาผสมกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรม 

4.นักเรียนปฏิบัติโดยการออกแบบวิธีการทำ
วัตถุ 1 ชนิดโดยใช้ชนิดปริมาณของวัสดุที่
เป็นส่วนผสมต่างกัน เช่น การทำขนมไทยที่
ทำจากแป้งผสมน้ำตาลทราย ทำจากแป้ง
ผสมน้ำตาลทรายและน้ำกระทิโดยผสม
น้ำตาลทรายและน้ำกะทิในปริมาณที่แตก
ต่างกัน กระปุกออมสินที่ทำจาก
ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษในปริมาณ
แตกต่างกัน กระถางต้นไม้จากเปเปอร์มาเช่ 
หรือครูอาจให้นักเรียนทำกิจกรรมตามวิธี
การที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการเปลี่ยนชนิดวัสดุ 
และปริมาณของส่วนผสม บันทึกผลและนำ
เสนอวิธีการออกแบบและผลการทำกิจกรรม

5.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และลงข้อสรุป

6.ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกัน 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำ
ข้อมูลจากการสังเกตวัสดุที่ผสมกันและ
อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ ได้จาก
การผสม

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายจากการสังเกตเพื่อลง
ข้อสรุปวัสดุที่เป็นส่วนผสมของวัตถุ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยร่วมกันสังเกตและนำเสนอผลการ
สังเกตเรื่องสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ ได้
จากการผสม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตเพื่ออธิบายสมบัติ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

4.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการเลือก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลจากการ
สังเกตวัสดุที่ผสมกันมาระบุและ
อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ทำวัตถุ พร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบ

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและการลงข้อสรุปจากการ
ตีความหมายจากการสังเกตเพื่อลง
ข้อสรุปว่าวัตถุอาจทำจากวัสดุหลาย
ชนิดผสมกัน สมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุที่ ได้จากการผสมอาจแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุ
ที่นำมาผสมกัน 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   
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ด้านความรู้
การเลือกใช้วัสดุมาทำเป็นวัตถุเพื่อใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ และยัง
ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ความ
เหมาะสมกับราคา วัสดุต่าง ๆ ที่ประกอบกัน
เป็นวัตถุ บางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ ใหม่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้ภาพหรือสถานการณ์ข่าวต่าง ๆ เพื่อ
นำไปสู่การสืบค้นเกี่ยวกับแนวทางการเลือก
ใช้วัสดุมาทำเป็นวัตถุต้องพิจารณาจาก
สมบัติของวัสดุ

2.นักเรียนสำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัสดุมาทำเป็นวัตถุตามสมบัติของ
วัสดุ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บันทึกผล
การสืบค้น นำเสนอ

3.ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
แนวทางการเลือกใช้วัสดุมาทำเป็นวัตถุต้อง
พิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้น ๆ

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่มี
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากการใช้วัสดุในชีวิต
ประจำวัน โดยใช้ภาพหรือสถานการณ์ข่าว
ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสืบค้นเกี่ยวกับ
แนวทางการลดปริมาณขยะจากวัสดุที่ ใช้
แล้ว

5.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ลดปริมาณขยะ จากอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ บันทึกผลการสืบค้น นำเสนอ

6.ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า

7. ครูให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบ

8.ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลงานและจัด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ยกตัวอย่างการเลือกใช้วัสดุตาม
สมบัติของวัสดุ

2. ยกตัวอย่างการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับ
มาใช้ ใหม่

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำ
ข้อมูลจากการสังเกตมาอธิบายการเลือกใช้
วัสดุตามสมบัติของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุ

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายจากการสังเกตเพื่อลง
ข้อสรุป การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยร่วมกันสำรวจและนำเสนอผลการ
สำรวจเรื่องการเลือกใช้วัสดุมาใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับ
มาใช้ซ้ำ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการแสดงความ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิด

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลจากการ
สังเกตวัตถุมาระบุและอธิบายสมบัติ
ของวัสดุที่ ใช้ทำวัตถุแต่ละส่วน 
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตีความ
หมายจากการสังเกตเพื่อลงข้อสรุป
ว่าวัตถุอาจมีส่วนประกอบหลายส่วน 
ทำจากวัสดุหลายชนิด แต่ละส่วนใช้
งานแตกต่างกัน  การเลือกใช้วัสดุใน
การทำวัตถุชนิดต่าง ๆ ต้องดูจาก
สมบัติของวัสดุ ลักษณะการใช้งาน 
คุณภาพ ความเหมาะสมกับราคา 
และความปลอดภัย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

5.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่   
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ด้านความรู้
1. แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงในทุก
ทิศทางในลักษณะเป็นแนวตรง

2. การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 
แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วน
การมองเห็นวัตถุที่ ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 

3. การมองวัตถุที่สว่างมากอาจเกิดอันตรายต่อ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
แหล่งกำเนิดแสง โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือ
ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป หรือแหล่งกำเนิดแสง
จริง จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่าวัตถุที่มีแสงในตัวเอง เรียกว่า แหล่ง
กำเนิดแสง

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสง โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือ
ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็น
แหล่งกำเนิดแสงเพื่อนำไปสู่การสังเกตการ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

3.นักเรียนปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ที่มีแหล่ง
กำเนิดแสงที่สามารถมองเห็นลำแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงได้ทุกทิศทาง เช่น หลอด
ไฟฟ้า หรือสังเกตวีดิทัศน์หรือภาพ
เหตุการณ์ที่มองเห็นลำแสงจากแหล่งกำเนิด
แสง เช่น การมองเห็นลำแสงจากดวง
อาทิตย์ลอดผ่านช่อง สังเกตลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 
บันทึกผล สรุปผล และนำเสนอ

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุก

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าลำแสงเล็ก ๆ เรียก

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

7. นักเรียนปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 

8.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลัก

9.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการมองเห็นวัตถุที่

10.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

11.นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

12.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า 

13.นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ ในชีวิต 

14.นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ

15.นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ ในชีวิต

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งกำเนิดแสง

2. อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่ง
กำเนิดแสงและวัตถุที่ ไม่เป็นแหล่ง
กำเนิดแสง

3. บอกอันตรายจากการมองวัตถุที่

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและ
การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิด
แสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อภิปรายเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ 
อันตรายจากการมองวัตถุที่สว่างมาก และ
การจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
และการสืบค้นเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่ง
กำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ อันตรายจาก

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
แสงและการมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ที่
เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็น
แหล่งกำเนิดแสงตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกต ข้อมูลที่ ได้จากการ
ปฏิบัติ และข้อมูลจากการสืบค้น 
เพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
แสง การมองเห็นวัตถุ อันตรายจาก
การมองวัตถุที่สว่างมาก และการจัด

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๕. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๖. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม    



 สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ง

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ 
 ๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
1. ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิด
ของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์ช่องว่างในเนื้อดิน 

2. ดินจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ดินร่วน    
ดินเหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของดิน โดย
อาจใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
ตัวอย่างดิน รูปภาพ วีดิทัศน์ ข่าวหรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับดิน เพื่อนำไปสู่การ
สังเกต

2.นักเรียนสังเกตส่วนประกอบของดินจาก
แหล่งต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล และบันทึกผล

3.นักเรียนนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาจัด
กระทำในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง 
แผนภาพ และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า  
ดินแต่ละแหล่งมีส่วนประกอบเหมือนกัน คือ 
เศษหิน ซากพืชซากสัตว์ น้ำและอากาศ 

5.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และตั้ง
คำถามใหม่เกี่ยวกับลักษณะของเนื้อดินและ
การจับตัวของดิน โดยอาจใช้วิธีซักถาม 
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างดิน หรือ
รูปภาพดินในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสังเกต
ลักษณะเนื้อดิน และการจับตัวของดิน

6.นักเรียนสังเกตลักษณะเนื้อดิน และการจับ
ตัวของดิน จากตัวอย่างดินในท้องถิ่น 
รวบรวมข้อมูล และบันทึกผล

7. นักเรียนนำเสนอผลการสังเกตและร่วมกัน

8.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกดิน

9.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุส่วนประกอบของดินจาก    
หลักฐานเชิงประจักษ์

2. จำแนกชนิดของดินออกเป็น ดินร่วน 
ดินเหนียว และดินทรายโดยใช้
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดิน

3. จำแนกชนิดของดินออกเป็น ดินร่วน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตส่วน
ประกอบของดิน ลักษณะเนื้อดินและการจับ
ตัวของดิน

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยการจำแนก
ประเภทของดินจากการสังเกตลักษณะ    
เนื้อดินและการจับตัวของดินเป็นเกณฑ์

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
อธิบายผลการสังเกตเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของดิน 

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการรวบรวมข้อมูล จากการจำแนกดิน 
นำมาจัดกระทำในรูปแบบของตาราง เพื่อ
เปรียบเทียบผลการสังเกต จากนั้น       
ลงข้อสรุปเพื่อจำแนกประเภทของดิน   

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกการสังเกตเกี่ยวกับส่วน
ประกอบของดิน ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวของดินได้ครบถ้วน     
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท
จากผลการจำแนกชนิดของดิน โดย
ใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของ
ดินเป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลการสังเกต
มาลงความคิดเห็นว่าดินแต่ละแหล่ง

มีส่วนประกอบเหมือนกัน  
ได้อย่างสมเหตุสมผล และจากการ

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์
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ด้านความรู้
ดินแต่ละชนิดนำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 
บางชนิดเหมาะสำหรับเพาะปลูก บางชนิดนำ
มาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งก่อสร้าง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดิน โดย
อาจใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันที่ทำจาก
ดิน รูปภาพ วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับดินเพื่อ
นำไปสู่การสืบค้นข้อมูล 

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากดินแต่ละชนิดจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หนังสือ หรือใบความรู้ รวบรวมข้อมูล และ
บันทึกผล

3.นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้มาจัดกระทำข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง ผังมโน
ทัศน์ และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
ดินแต่ละชนิดนำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 
เช่น ดินบางชนิด เหมาะสำหรับเพาะปลูก 
ดินบางชนิดเหมาะสำหรับนำมาใช้ทำสิ่งของ
เครื่องใช้ ดินบางชนิดเหมาะสำหรับใช้
ก่อสร้าง 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินแต่ละ
ชนิด

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากดิน 
ในด้านต่าง ๆ มาจัดกระทำและนำเสนอ 

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยใช้ข้อมูลจากตารางหรือผังมโนทัศน์   
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดิน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกัน สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเพื่ออธิบายประโยชน์ของจาก
ดิน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากดินในด้าน
ต่าง ๆ มาจัดกระทำและนำเสนอ  
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
ถูกต้อง

2. ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป โดยใช้ข้อมูล
จากตารางหรือผังมโนทัศน์ ลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดิน
ได้อย่างถูกต้อง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวม

ทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

    

ตัวชี้วัด
 ๑. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการ
ดูแลตนเองและสัตว์ ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
 ๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบ
เทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด
 ๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของ
สัตว์เปลี่ยนแปลง

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม

ด้านความรู้
1. มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และ
อากาศ เพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตและเจริญ
เติบโต

2. อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญ
เติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่าง
ปกติ และอากาศใช้ ในการหายใจ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์ โดยอาจใช้
วิธีการซักถามหรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของ
จริง รูปภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ 

2.นักเรียนสำรวจและเปรียบเทียบการเจริญ
เติบโตของตนเอง เช่น น้ำหนัก ส่วนสูงที่
เปลี่ยนแปลงไป บันทึกผล และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าร่างกายมนุษย์มี
การเจริญเติบโต

3.นักเรียนวิเคราะห์ ความจำเป็นของอาหาร 
น้ำและอากาศ ต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์จากสถานการณ์
ต่างๆ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ผังมโนทัศน์ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
มนุษย์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพื่อ
ให้ร่างกายดำรงชีวิตและเจริญเติบโต โดย
อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญ
เติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่าง
ปกติ  และอากาศใช้ ในการหายใจ

5.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

6.นักเรียนวางแผนและเลี้ยงสัตว์ สังเกตและ

7. นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์

2. บรรยายถึงความจำเป็นของอาหาร 
น้ำ และอากาศต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้ จาก
การสำรวจและการวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์

2.ทักษะการวัด โดยการเลือกเครื่องมือและวัด
การเจริญเติบโตของสัตว์ และระบุหน่วยใน
การวัด

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์มาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ  
เพื่อบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์

 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
การสำรวจและการวิเคราะห์
สถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น   
ต่อการเจริญเติบโตและการดำรง
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้อย่าง   
สมเหตุสมผล

2.ประเมินทักษะการวัด จากการเลือก
ใช้เครื่องมือ และวัดการเจริญเติบโต
ของสัตว์ พร้อมระบุหน่วยในการวัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ  
สื่อความหมายข้อมูล จากการนำ
เสนอข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต และ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร   
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ด้านความรู้
สัตว์แต่ละชนิดเมื่อโตเต็มวัยจะมีการสืบพันธุ์ได้
ลูกสัตว์ตัวใหม่ และเมื่อลูกสัตว์เจริญเติบโตเป็น
ตัวเต็มวัยก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่อง
นี้ เรียกว่า วัฏจักรชีวิตสัตว์ สัตว์แต่ละชนิด 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ โดยอาจใช้วิธี
ซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ 
 ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ ขณะที่มี
การเจริญเติบโต

2.นักเรียนเลี้ยงสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตสั้น เช่น 
ผีเสื้อ ปลาหางนกยูง หรือศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ รูปภาพ ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ บันทึกผลการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสัตว์ตั้งแต่เกิดจนสืบพันธุ์มี
ลูกได้ และนำเสนอผล

3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัตว์  
เพื่อลงข้อสรุปว่าสัตว์แต่ละชนิดเมื่อโตเต็ม
วัยจะมีการสืบพันธุ์ได้ลูกสัตว์ตัวใหม่ และ
เมื่อลูกสัตว์เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย ก็จะ
สามารถสืบพันธุ์ได้ การเปลี่ยนแปลงที่มี
แบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องนี้ เรียกว่า
วัฏจักรชีวิตสัตว์  

4.นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้เรียนรู้มาสร้างแบบ
จำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ศึกษา และนำ
เสนอแบบจำลอง

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบ

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการมีส่วน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ ใน
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

2. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บาง
ชนิด

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสัตว์ตั้งแต่เกิดจนสืบพันธุ์มี
ลูกได้ 

2.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสัตว์ มาสร้างเป็นแบบจำลอง เพื่อใช้ ใน
การบรรยายและเปรียบเทียบ วัฏจักรชีวิต
ของสัตว์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การสร้าง
แบบจำลอง การนำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตสัตว์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัตว์
ตั้งแต่เกิดจนสืบพันธุ์ มีลูกได้ ได้
อย่างครบถ้วน ตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการสังเกต 
การสร้างแบบจำลอง การนำเสนอ 

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด
 ๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง     



 สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  ผลของแรง

ที่กระทำต่อวัตถุ   ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ

ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยก
ออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
 ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้
เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๓. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๔. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๕. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลัก
ฐานเชิงประจักษ์  
 ๖. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็ก
เมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๗. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๘. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๙. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถ
แยกออกจากกัน และนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้น
ใหม่ได้อีก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
ใช้ตัวต่อของเล่นเพื่อให้เกิดข้อสงสัยว่า
จำนวนตัวต่อหนึ่งชุดสามารถประกอบเป็น
วัตถุรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้หรือไม่
เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรม

2.นักเรียนออกแบบวัตถุรูปแบบต่าง ๆ โดย
อาจออกแบบอย่างน้อย 3 รูปแบบโดยใช้ตัว
ต่อหนึ่งชุด

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยต่อตัวต่อครั้งละ 
1 รูปแบบ บันทึกภาพวัตถุแต่ละรูปแบบ นำ
เสนอโดยการแสดงผลงาน 

4.ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงาน แล้ว
อาจนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ การแสดงผลงานในวัน
วิทยาศาสตร์ การประกวดในงานโรงเรียน 

5.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิด
เห็นและลงข้อสรุปว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้น
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกัน 
และนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อีก

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและ      
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับวัตถุในชีวิตประจำวันที่
ประกอบจากส่วนประกอบย่อย ๆ         
ซึ่งสามารถแยกออกจากกัน และนำมา
ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อีก เช่น อิฐ    

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ยกตัวอย่างวัตถุที่ประกอบจากชิ้นส่วน
ย่อย ๆ และสามารถแยกออกจากกัน
เพื่อประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำ
ข้อมูลจากการประกอบวัตถุจากชิ้นส่วน
ย่อยๆ และการแยกชิ้นส่วนย่อยๆ ของวัตถุ
มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ 

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายจากการสังเกตเพื่อลง
ข้อสรุป เกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบ
ของวัตถุและการแยกชิ้นส่วนของวัตถุเพื่อ
ประกอบวัตถุชิ้นใหม่ 

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน   
เป็นทีม โดยทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ในการทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำ 
กิจกรรมโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการนำชิ้นส่วน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการแสดงความ

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิด

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการการประกอบวัตถุจาก
ชิ้นส่วนย่อยๆ และการแยกชิ้นส่วน
ย่อยๆ ของวัตถุมาประกอบเป็นวัตถุ
ชิ้นใหม่พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตีความ
หมายจากการสังเกตการประกอบชิ้น
ส่วนย่อย ๆ เพื่อลงข้อสรุปว่าวัตถุ
ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนเล็ก ๆ และ
สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันเพื่อ
ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์      
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ด้านความรู้
เมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลง สมบัติของ
วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของวัสดุเนื่องจากมีแรงกระทำต่อ
วัสดุ โดยอาจใช้คำถามหรือสื่อต่าง ๆ 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้รูปร่างหรือ
สมบัติอื่น ๆ ของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุต่าง ๆ 
เนื่องจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง เช่น 
การทำไข่ดาว การหล่อเทียน การทอดข้าว
เกรียบ การคั่วถั่วลิสง การทำไอศกรีม 
บันทึก สรุปผลและนำเสนอ

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และลงข้อสรุป
ว่าเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลง สมบัติ
ของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุ
เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้น
หรือเย็นลง

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำ
ข้อมูลจากการสังเกตวัสดุมาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้น
หรือเย็นลง

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายจากการสังเกตวัสดุ
เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยการทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการสังเกตวัสดุมาอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุเมื่อ
ทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง พร้อมแสดง
เหตุผลประกอบ

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตีความ
หมายจากการสังเกตวัสดุเพื่อ     
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์      
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ด้านความรู้
การออกแรงโดยการดึงหรือการผลักมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุ
ที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น หรือช้าลง 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการออกแรงและผลของการ
ออกแรงกระทำต่อวัตถุ โดยอาจใช้วิธีซัก
ถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป ภาพ
เคลื่อนไหว วีดิทัศน์ หรือการสาธิต เพื่อนำ
ไปสู่การทำกิจกรรมเพื่ออธิบายผลของแรงที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการออกแรง
กระทำต่อวัตถุต่าง ๆ และรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ โดยสังเกตทิศทางการ
ออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ การเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเมื่อมีแรงมากระทำ บันทึกผล โดยอาจ
บันทึกเป็นภาพวีดิทัศน์ สรุปผล และนำ
เสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 

 - การออกแรงกระทำต่อวัตถุที่มีทิศทาง
  เข้าหาตัวผู้ออกแรงเป็นการดึง ส่วนการ
  ออกแรงกระทำต่อวัตถุที่มีทิศทางออกจาก
  ตัวผู้ออกแรงเป็นการผลัก
 - เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุอาจทำให้
  วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดย  
  เปลี่ยนแปลงจากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่            

4. นักเรียนวิเคราะห์และยกตัวอย่าง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2. ยกตัวอย่างการออกแรงกระทำต่อ
วัตถุโดยระบุว่าเป็นการดึงหรือการ
ผลัก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตทิศทางการ
ออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ การเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเมื่อมีแรงมากระทำ

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ทิศทางการ
ออกแรงกระทำต่อวัตถุเป็นเกณฑ์ เพื่อ
จำแนกเป็นการดึงหรือการผลัก

3.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตมาอธิบายเกี่ยวกับผลของ
การออกแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลง    
การเคลื่อนที่

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทาง
การออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และทิศทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงมา 
กระทำ และบันทึกสิ่งที่สังเกตตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากทิศทางการออกแรงกระทำต่อ
วัตถุเป็นเกณฑ์ เพื่อจำแนกว่า
เป็นการดึงหรือการผลักได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตมาอธิบายเกี่ยวกับผลของการ

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๓. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์       
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ด้านความรู้
1. แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุ
หนึ่งโดยวัตถุทั้งสองต้องสัมผัสกัน จัดเป็น
แรงสัมผัส 

2. แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุ
หนึ่งโดยวัตถุทั้งสองไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน 

3. แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส อาจทำให้วัตถุ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส 
โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
รูป ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมเพื่ออธิบายแรงสัมผัสและ
แรงไม่สัมผัส

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยให้วัตถุหนึ่ง
ออกแรงกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุต้อง
สัมผัสกัน เช่น กลิ้งลูกบอลลูกหนึ่งไปชน
ลูกบอลอีกลูกหนึ่ง สังเกต บันทึกผล สรุป
ผล และนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อลงข้อสรุปว่า แรง
ที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง
โดยวัตถุสัมผัสกัน จัดเป็นแรงสัมผัส ซึ่งอาจ
มีผลทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
ตัวอย่างของแรงสัมผัส เช่น การตีลูก
ปิงปอง การลากโต๊ะ 

4.นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับแรงไม่สัมผัส
เพื่อนำไปสู่การสังเกตแรงไม่สัมผัส และผล
ของแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ 

5.นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยให้วัตถุ
หนึ่งออกแรงกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุ

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส

2. ยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่
สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการสัมผัสและ
การไม่สัมผัสของวัตถุ และผลของแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
การนำข้อมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับการ
สัมผัสและการไม่สัมผัสของวัตถุ และผล
ของแรงที่กระทำกับวัตถุมาอธิบายแรง
สัมผัสและแรงไม่สัมผัส

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จาก
การสังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัส และผลของแรงที่ทำให้
วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมผัสกัน
และการไม่สัมผัสกันของวัตถุ และผล
ของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มี
ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ และบันทึก
สิ่งที่สังเกตตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตมาอธิบายเกี่ยวกับการสัมผัส
และการไม่สัมผัสของวัตถุ และผล
ของแรงที่กระทำกับวัตถุมาอธิบาย
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร โดย

ตัวชี้วัด
 ๔. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์       
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ด้านความรู้
แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ ทำให้
สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ ในการจำแนกวัสดุที่
เป็นสารแม่เหล็กและไม่เป็นสารแม่เหล็ก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแม่เหล็ก โดยการใช้วิธีซัก
ถาม กิจกรรมสาธิต หรือสื่อต่าง ๆ เช่น 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมเพื่ออธิบายผลของแรงแม่เหล็กที่มี
ต่อสารแม่เหล็ก

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการดึงดูด
แม่เหล็กกับวัตถุและจำแนกวัสดุที่เป็นสาร
แม่เหล็กและไม่เป็นสารแม่เหล็กโดยใช้การ
ดึงดูดของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ บันทึกผล 
สรุปผล และนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าแม่
เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็ก ซึ่งได้แก่
เหล็ก 

4.นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารแม่
เหล็กเพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล บันทึกผล

5.นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สารแม่เหล็ก ร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่าสารแม่เหล็กคือสารที่แม่เหล็กดึงดูดได้ 
ซึ่งประกอบด้วย เหล็ก นิกเกิล โคบอลต์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายผลของแรงแม่เหล็ก เมื่อนำ
แม่เหล็กเข้าใกล้วัสดุที่เป็นสารแม่
เหล็ก

2. บอกเกณฑ์ที่ ใช้จำแนกวัสดุที่เป็นสาร
แม่เหล็กและไม่เป็นสารแม่เหล็ก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการเคลื่อนที่
ของวัสดุต่าง ๆ เมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาเข้า
ใกล้ 

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยจำแนกวัสดุที่
เป็นสารแม่เหล็กและไม่เป็นสารแม่เหล็กซึ่ง
ใช้การดึงดูดของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์

3.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตมาอธิบายผลของ   
แรงแม่เหล็กที่มีต่อสารแม่เหล็ก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยทำงานกับผู้อื่นในการสังเกต 
อภิปราย และลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับผล
ของแรงแม่เหล็กที่มีต่อสารแม่เหล็ก

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากบันทึก
ผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัสดุ
ต่าง ๆ เมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาเข้า
ใกล้ตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
เติมความคิดเห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากการจำแนกวัสดุที่เป็นสารแม่
เหล็กและไม่เป็นสารแม่เหล็กโดยใช้
การดึงดูดของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ได้
ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะลงความเห็นจากข้อมูล 
จากการนำข้อมูลจากการสังเกตมา
อธิบายผลของแรงแม่เหล็กที่มีต่อ
สารแม่เหล็กได้ถูกต้อง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๕. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์      
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ด้านความรู้
1. ขั้วแม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ 
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน        
ขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน

2. แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง    
แม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือระหว่างแม่เหล็ก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็ก 
โดยการซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กเพื่อนำไป
สู่การทำกิจกรรมเพื่ออธิบายการระบุขั้วแม่
เหล็ก

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม บันทึกผล สรุปผล 
และนำเสนอ

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า 
แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ 
โดยเมื่อแขวนแท่งแม่เหล็กให้สามารถแกว่ง
ได้อย่างอิสระในแนวราบ ขั้วแม่เหล็กด้านที่
ชี้ ไปทางทิศเหนือเป็นขั้วเหนือ ส่วนขั้วแม่
เหล็กด้านที่ชี้ ไปทางทิศใต้เป็นขั้วใต้ 

5.นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรง
ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็กเพื่อนำไปสู่การ
พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็ก
เมื่อนำมาเข้าใกล้กัน 

6.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม บันทึกผล สรุปผล 
และนำเสนอ

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าขั้ว

8.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุขั้วแม่เหล็ก
2. อธิบายผลของแรงแม่เหล็ก ที่เกิดขึ้น
ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ
ระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการวางตัวของ
แท่งแม่เหล็กเมื่อแขวนนิ่ง และสังเกตการ
เคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กเมื่อนำแม่เหล็กอีก
แท่งเข้าใกล้  

2.ทักษะการพยากรณ์ โดยคาดการณ์และให้
เหตุผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อ
นำมาเข้าใกล้กัน

3.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตมาระบุขั้วแม่เหล็ก และ
อธิบายผลของแรงแม่เหล็กที่มีต่อแม่เหล็ก 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยทำงานกับผู้อื่นในการสังเกต 
อภิปราย และลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับขั้ว

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกผลการสังเกตการวางตัวของ
แท่งแม่เหล็กเมื่อแขวนนิ่ง และจาก
การบันทึกผลการสังเกตการเคลื่อนที่
ของแท่งแม่เหล็กเมื่อนำแม่เหล็กอีก
แท่งเข้าใกล้ ตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการพยากรณ์     
จากการบันทึกการคาดการณ์และให้
เหตุผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่าง     
ขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันได้
อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะลงความเห็นจากข้อมูล 
จากการนำข้อมูลจากการสังเกต
มาระบุขั้วแม่เหล็ก และอธิบายผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร   

ตัวชี้วัด
 ๖. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์    



97

ด้านความรู้
1. พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความ
สามารถในการทำงาน พลังงานสามารถ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน
หนึ่งได้

2. พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ หรือกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับพลังงาน 
เช่น สาธิตการทำให้รถของเล่นเคลื่อนที่หรือ
ใบพัดของพัดลมพกพาหมุนได้โดยใช้ถ่าน
ไฟฉาย จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าถ่านไฟฉายทำให้
รถของเล่นเคลื่อนที่หรือทำให้ ใบพัดหมุนได้ 
เรียกว่า รถของเล่น ทำงานหรือใบพัด
ทำงานได้ซึ่งได้พลังงานมาจากถ่านไฟฉาย

2.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมว่า
พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความ
สามารถในการทำงาน 

3.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าพลังงานที่มีอยู่ ใน
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นพลังงานกล เช่น 
พลังงานที่อยู่ ในรถของเล่นที่กำลังเคลื่อนที่ 
หรือพลังงานที่อยู่ ในใบพัดที่กำลังหมุน จาก
นั้นนักเรียนอภิปรายร่วมกันและยกตัวอย่าง
พลังงานกลอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน

4.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและยก
ตัวอย่างเกี่ยวกับพลังงานต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวันซึ่งลงข้อสรุปได้ว่า พลังงานที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง 
พลังงานกล และพลังงานความร้อน

5.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

6.นักเรียนออกแบบการทำกิจกรรม โดยใช้

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ 

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

9.นักเรียนวิเคราะห์และยกตัวอย่าง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของพลังงาน
2. ระบุและยกตัวอย่างการเปลี่ยน
พลังงานจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่ง

3. ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ ใช้พลังงาน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายการเปลี่ยน
พลังงานที่เกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ 

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำข้อมูล
จากการสังเกตและจากการเชื่อมโยงความรู้
เกี่ยวกับความหมายพลังงานและการเปลี่ยน
พลังงานจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน
หนึ่งได้

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต แลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของพลังงาน
และการเปลี่ยนพลังงานในแบบต่าง ๆ 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนรูป

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ปรากฏจริง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้น
ของสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงโดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
ความหมายของพลังงาน และการ
เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการทำงาน
กับผู้อื่นในการสังเกต และอภิปราย

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๗. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์   
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ด้านความรู้
1. ไฟฟ้าส่วนใหญ่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ซึ่งเกิดจากการหมุนขดลวดทองแดงให้ตัดกับ
สนามแม่เหล็ก 

2. การผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน
ต่าง ๆ เช่น แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน 

3. ไฟฟ้ามีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้นการใช้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการผลิต
ไฟฟ้า โดยใช้การซักถาม หรือสื่อต่าง ๆ 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าโดยอาจใช้วิธี
ซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป       
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยศึกษาการ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับหลอด
ไฟฟ้า สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลอดไฟฟ้าเมื่อ
หมุนให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน บันทึกผล 
นำเสนอ

4.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บันทึกผล วิเคราะห์
ความสอดคล้องของข้อมูลที่สังเกตกับที่
สืบค้นได้ แล้วนำหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่าน
การวิเคราะห์มาสนับสนุนคำอธิบายเกี่ยวกับ
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการ
ผลิตไฟฟ้า นำเสนอ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
เมื่อหมุนขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้ แสดงว่ามี
พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น ภายในเครื่องกำเนิด

6.นักเรียนสร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับแหล่ง

7. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าใน

9.ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับแหล่ง

10.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยนักเรียน

11.นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผล วิเคราะห์

12.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์

13.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อวางแผนเกี่ยว

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า

2. ระบุแหล่งพลังงานที่ ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้า

3. อธิบายประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าเมื่อหมุนขดลวดของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยอภิปราย
และเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
หลอดไฟฟ้าเมื่อต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับการทำงาน
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานที่ ใช้
ในการผลิตไฟฟ้า อันตรายที่เกิดจากการใช้
ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีและวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประหยัด

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
และสืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมา  

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลอดไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า เมื่อหมุนขดลวดของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผล จากการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
หลอดไฟฟ้าเมื่อต่อกับเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากับข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแหล่งพลังงานที่ ใช้ ใน
การผลิตไฟฟ้า อันตรายที่เกิดจาก
การใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีและวิธีการใช้

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๘. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๙. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
  



 สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ง

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยาย
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต
 ๔. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
  ๖. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๗. บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทาง
ขอบฟ้าด้านตะวันออกและตกทางขอบฟ้าด้าน
ตะวันตก โดยมีเส้นทางการขึ้นและตกเป็นแบบ
รูป 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อ
ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว    
เพื่อนำไปสู่การสังเกต

2.นักเรียนสังเกตเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์จากวีดิทัศน์ หรือแบบจำลอง  
โดยบันทึกการเริ่มปรากฏของดวงอาทิตย์
จากขอบฟ้า การผ่านตำแหน่งสูงสุดบน
ท้องฟ้า และการลับขอบฟ้า บันทึกผล  
จากนั้นร่วมกันอภิปราย

3.ครูให้นักเรียนสังเกตเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์ ในแต่ละวัน เป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 วัน บันทึกผลในรูปของตารางหรือ
โดยการวาดภาพ และนำเสนอ 

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ ว่าการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นซ้ำแบบเดิมใน
ทุก ๆ วันจนเป็นแบบรูปหรือไม่ ให้ร่วมกัน
อภิปรายพร้อมบอกเหตุผล

5.นักเรียนนำเสนอผลการอภิปราย        
เพื่อลงข้อสรุปว่า ดวงอาทิตย์มีเส้นทางการ
ขึ้นและตกเป็นแบบรูป โดยดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านตะวันออก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตเส้นทางการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ ด้วยตำแหน่งที่ดวง
อาทิตย์ปรากฏจากขอบฟ้า ตำแหน่งที่ดวง
อาทิตย์อยู่สูงสุดบนท้องฟ้า และตำแหน่งที่
ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
จากการสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
ทางด้านเดิมทุกวันติดต่อกันมากกว่า 3 วัน 
และลงข้อสรุปว่าการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์เป็นแบบรูป

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มา 
จัดกระทำและนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  

 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
เส้นทางการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์  ด้วยตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์
ปรากฏจากขอบฟ้า ตำแหน่งที่ดวง
อาทิตย์อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าและ
ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้
ครบถ้วน  ตามความเป็นจริงโดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป เกี่ยวกับแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร    

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
1. การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้คนบนโลก
มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง
ของขอบฟ้าและเคลื่อนสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า
จนถึงจุดสูงสุด จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนต่ำลง
มาจนลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเสมอ การที่ โลก

2. คนบนโลกกำหนดให้ขอบฟ้าด้านที่มองเห็น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการ
กำหนดทิศ โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อ
ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
สัญลักษณ์ ในแผนที่  เพื่อนำไปสู่การสืบค้น
ข้อมูล

2. นักเรียนรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
การสังเกตและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับ
สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ

3.นักเรียนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลที่
ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับการหมุน
รอบตัวเองของโลกขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย์และเส้นทางการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์มาสร้างแบบจำลองการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ

4.นักเรียนสังเกตว่า ผู้สังเกตในแบบจำลอง
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวง
อาทิตย์อย่างไร ขณะที่ โลกหมุนรอบตัวเอง
อย่างน้อย 3 ครั้ง จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่
ได้จากการสังเกต 

5.นักเรียนร่วมกันอภิปราย ความสัมพันธ์

6.นักเรียนอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า การ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การ
ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการ
กำหนดทิศ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
โดยแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูล
จากการสังเกตและการสืบค้นมาอธิบาย
สาเหตุการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และ
การกำหนดทิศ

2.ทักษะการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย
สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  
เป็นทีม โดยนักเรียนร่วมกัน แสดงความคิด
เห็น วิเคราะห์ข้อมูล และปรึกษาหารือเพื่อ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
สาเหตุการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
และการกำหนดทิศ  ได้อย่างถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ และการ
กำหนดทิศ

ทักษะศตวรรษที่ 21 
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการแสดง

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร   

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต
 แบบรูปการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
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ด้านความรู้
1. การที่ โลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา ทำให้
ด้านหนึ่งของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
เป็นเวลากลางวัน  ส่วนอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับ
แสงเป็นเวลากลางคืน ทำให้การเกิดกลาง
วัน กลางคืนสลับกันไปหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

2. ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดกลางวัน กลางคืน 
โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่การ
อภิปรายร่วมกัน

2. นักเรียนทำกิจกรรมโดยให้โลกหมุนรอบตัว
เองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้แบบ
จำลองและสังเกตพื้นที่ที่ ได้รับแสงและไม่
ได้รับแสงของโลก โดยทำซ้ำอย่างน้อย 3 
ครั้ง รวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายสาเหตุการ
เกิดกลางวัน กลางคืน และนำเสนอ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า   
กลางวัน กลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัว
เองทำให้ด้านหนึ่งของโลกที่ ได้รับแสงจาก
ดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวัน ส่วนอีกด้าน
หนึ่งที่ ไม่ได้รับแสงเป็นเวลากลางคืน เมื่อ
โลกหมุนต่อไปด้านที่เป็นเวลากลางคืนก็จะ
เปลี่ยนเป็นเวลากลางวัน ส่วนด้านที่เป็นก
ลางวันก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืน หมุนเวียน
เช่นนี้เป็นแบบรูป

4. ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมี
ชีวิต โดยใช้รูป วีดิทัศน์ หรือภาพ
เคลื่อนไหว  เพื่อนำไปสู่การสืบค้นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 
เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ

5. นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น จาก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืน 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตพื้นที่ที่ ได้รับ
และไม่ได้รับแสงจากแบบจำลองการเกิด
กลางวัน กลางคืน 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
อธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืน โดยเชื่อม
โยงกับข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการหมุน
รอบตัวเองของโลกจากแบบจำลอง

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญ
ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตมาจัดกระทำ
และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง  โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการเชื่อมโยงความรู้       
มาออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
สร้างแบบจำลอง อธิบายการเกิดกลางวัน 
กลางคืน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

3. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
พื้นที่ที่ ได้รับและไม่ได้รับแสงจาก
แบบจำลองการเกิดกลางวัน    
กลางคืน ได้ครบถ้วน ตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายการเกิด  
กลางวัน กลางคืน โดยเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการหมุน
รอบตัวเองของโลกจากแบบจำลองได้
อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
เกี่ยวกับความสำคัญของดวงอาทิตย์
ต่อสิ่งมีชีวิตมาจัดกระทำและนำเสนอ
ในรูปแบบที่น่าสนใจ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง  

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

3. ทักษะด้านการสื่อสาร จากการนำ

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
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ด้านความรู้
1. อากาศโดยทั่วไป ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบ
ด้วย แก๊สไนโตรเจนเป็นส่วนมาก รองลงมา
คือ แก๊สออกซิเจน ที่เหลือเป็นส่วนน้อยคือ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีไอน้ำและฝุ่นละออง

2. อากาศจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบ

3. ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การเผา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสมบัติและองค์ประกอบของ
อากาศ โดยอาจใช้สถานการณ์หรือใช้
คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว 
รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การสังเกตและ
สืบค้นข้อมูล

2. นักเรียนสำรวจอากาศรอบ ๆ ตัวแล้วร่วม
กันอภิปรายเกี่ยวกับสี กลิ่นและส่วน
ประกอบของอากาศ

3. นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสี 
กลิ่น และส่วนประกอบของอากาศ จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือใบความรู้ และ
บันทึกผล 

4. นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้มาร่วมกันอภิปราย
แล้วเรียงลำดับองค์ประกอบของอากาศมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุดเพื่อลงข้อสรุปว่า อากาศ
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนเป็นส่วนมาก 
รองลงมาคือ แก๊สออกซิเจน ที่เหลือเป็น
ส่วนน้อยคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ
แก๊สอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีไอน้ำและฝุ่น
ละออง

5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และตั้ง
คำถามใหม่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เพื่อ

6. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญ

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและนำเสนอ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ 
2. บรรยายความสำคัญของอากาศและ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อ
สิ่งมีชีวิต

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของ
อากาศ ความสำคัญและผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสิ่งมีชีวิตมาจัดกระทำและนำเสนอ 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุผละผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิด
มลพิษทางอากาศ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกัน สืบค้นข้อมูล จัด
กระทำข้อมูลและการสำรวจเกี่ยวกับความ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลมาจัดกระทำและนำเสนอข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วย
ให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติตนในการลดการเกิด
มลพิษทางอากาศ ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร โดย

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๔. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 
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ด้านความรู้
ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความแตก
ต่างของอุณหภูมิอากาศบริเวณต่าง ๆ ที่อยู่
ใกล้กัน  โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงขึ้น และอากาศจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่ ไปแทนที่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดลม โดยอาจใช้
สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่าง ๆ 
เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือ วีดิทัศน์
ที่เกี่ยวข้องกับลม เพื่อนำไปสู่การสร้างแบบ
จำลองการเกิดลม

2. ครูให้นักเรียนสร้างแบบจำลองการเกิดลม 
ตามวิธีการและวัสดุที่ครูกำหนดให้ โดยอาจ
ใช้แบบจำลอง ดังรูป ให้นักเรียนสังเกตการ
เคลื่อนที่ของควันธูป เมื่อจุดเทียนไขและไม่
จุดเทียนไขในขวดพลาสติก และวัดอุณหภูมิ
บริเวณที่อยู่ ใกล้เคียงกันโดยใช้          
เทอร์มอมิเตอร์

	
3. นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
แบบจำลอง รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และบันทึกผล

4. นักเรียนนำเสนอ และร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ลงข้อสรุปว่า ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิด
จากความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ
บริเวณต่าง ๆ ที่อยู่ ใกล้กัน  โดยอากาศ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดลม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบจำลองการเกิด
ลม

2.ทักษะการวัด โดยการใช้เทอร์มอมิเตอร์  
วัดอุณหภูมิของอากาศ

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบจำลอง 
แล้วลงความเห็นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเกิด
ลม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน   
เป็นทีมโดยนักเรียนร่วมกันลงมือปฏิบัติเพื่อ
สร้างแบบจำลองการเกิดลม และร่วมกัน
อภิปรายเพื่ออธิบายการเกิดลม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แบบจำลองการเกิดลม ได้ถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการวัด จากการใช้เท
อร์มอมิเตอร์ วัดอุณหภูมิของอากาศ 
พร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตแบบจำลองการเกิดลม 
แล้วลงความเห็นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
การเกิดลมได้อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร   

ตัวชี้วัด
 ๖. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
ลม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการนำลมมาใช้เป็น
พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า หากลม
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับผลของลมที่มีต่อมนุษย์ โดย
อาจใช้สถานการณ์ คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ 
เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ ข่าว เพื่อนำไปสู่การ
สืบค้นข้อมูล

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และ
โทษของลม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่า
เชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ หรือ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูล และ
บันทึกผล

3. นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นมาจัด
กระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง 
แผนภาพ และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
ลมมีประโยชน์ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ เช่น การเล่นว่าว การเดินเรือ 
การบิน และการใช้ลมเป็นพลังงานทดแทน
ในการผลิตไฟฟ้า หากลมเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

5. ครูใช้สถานการณ์และร่วมกันอภิปรายเกี่ยว
กับการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนโดย
ลม ในประเด็นเกี่ยวกับข้อดี คือใช้ได้ไม่มีวัน
หมด และกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายประโยชน์และโทษของลม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และ
โทษของลม มาจัดกระทำและนำเสนอ

2.ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป โดย
การนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น มาลงสรุป
เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของลม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล จัด
กระทำข้อมูล และนำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์
และโทษของลม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากสืบค้นเกี่ยวกับประโยชน์และ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ
ลม มาจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน 
และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น มาลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ
ลม ได้อย่างถูกต้อง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๗. บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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x

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวม

ทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่

มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมี

ชีวิต รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์
    

ตัวชี้วัด
 ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๒. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่พืชและ
สัตว์ 
 ๓. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๔. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๕.  บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังใน
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

ด้านความรู้
พืชดอกประกอบด้วยราก ลำต้น ใบ และดอก 
ซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน โดยรากทำ
หน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น  ลำต้น
ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารไปยังส่วน
ต่าง ๆ ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืช
สร้างขึ้นคือน้ำตาลซึ่งบางส่วนจะเปลี่ยนเป็น
แป้ง ดอกมีหน้าที่ ในการสืบพันธุ์  ซึ่งประกอบ

- กลีบเลี้ยง มีหน้าที่ ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ 

- กลีบดอก มีหน้าที่ ล่อแมลงให้มาช่วย    

- เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย มีหน้าที่สร้าง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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1. ครูทบทวนโดยการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของพืชดอก โดยใช้สื่อต่าง ๆ 
เช่น ของจริง รูปภาพ วีดิทัศน์

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละส่วน
ประกอบของพืชดอกจากตัวอย่างจริง เพื่อ
นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของ
แต่ละส่วนประกอบ 

3.นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของ
แต่ละส่วนประกอบ โดย

-  สังเกตการดูดน้ำและธาตุอาหารของราก
ของพืชบางชนิด เช่น เทียน 

- สังเกตการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของ
ลำต้นของพืชบางชนิดที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น 
เทียน

- ทดสอบแป้งในใบของพืชบางชนิด เช่น ใบ
ชบา 

- สังเกตลักษณะของดอกและส่วนประกอบ
ของดอกและนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าที่ของราก 
ลำต้น ใบและดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ได้

5. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อหรือ

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า

- กลีบเลี้ยง มีหน้าที่ ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ 

- กลีบดอก มีหน้าที่ ล่อแมลงให้มาช่วย   

- เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย มีหน้าที่สร้าง

7. ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมว่าพืชดอกจะมีผล 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และ
ดอกของพืชดอก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะของ
ราก ลำต้น ใบ และดอก ของพืชดอก

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
ดอก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล 
การนำเสนอ และการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก
ของพืชดอก 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
ดอก ได้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตเกี่ยวกับหน้าที่ของราก 
ลำต้น ใบ และดอก ของพืชดอกได้
อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม  จากการรวบรวม

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก



ตัวชี้วัด
 ๒. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่พืชและสัตว์ 
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ด้านความรู้
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดซึ่งมีลักษณะบางอย่างที่
เหมือนและแตกต่างกัน ถ้าใช้การสร้างอาหาร
และการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ สามารถจำแนก
และจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ โดย
กลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ สร้างอาหารเองได้แต่
เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่ง
มีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิต

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับชนิดของสิ่ง
มีชีวิตที่พบในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ โดยอาจใช้
วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของจริง 
รูปภาพ วีดิทัศน์  

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับความเหมือนและความแตก
ต่างของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่
การสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  

3.นักเรียนร่วมกันสังเกตและบรรยายลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ ในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ 
และสิ่งมีชีวิตที่ ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มพืช
และกลุ่มสัตว์หลาย ๆ ชนิดที่ครูเตรียมไว้ 
และบันทึกผลการสังเกต

4.นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมระบุ
เกณฑ์ที่ ใช้ ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต  บันทึก
และ   นำเสนอผลการจำแนก และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าถ้าเกณฑ์ ในการ
จำแนกต่างกัน  จะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ต่าง
กัน

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เกณฑ์ที่ ใช้ ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 
กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ และกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่น
ที่ ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์  

6.นักเรียนร่วมกันจำแนกสิ่งมีชีวิตจากตัวอย่าง

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่ม
สัตว์ และกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นที่ ไม่ใช่พืช
และสัตว์พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ ใช้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตและการอภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต มากำหนดเกณฑ์ ใน
การจำแนก และจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 
กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ และกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นที่
ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การ
อภิปราย การนำเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ ใน
กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์  และกลุ่มสิ่งมี
ชีวิตอื่นที่ ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มพืช
และกลุ่มสัตว์ได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น  
กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์  และกลุ่มสิ่งมี
ชีวิตอื่นที่ ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มพืช
และกลุ่มสัตว์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กำหนด

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี



ตัวชี้วัด 
 ๓. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

111

ด้านความรู้
พืชมีหลายชนิด บางชนิดมีส่วนต่าง ๆ เหมือน
กัน บางชนิดมีส่วนต่าง ๆ แตกต่างกัน ถ้าใช้
การมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอก เช่น กุหลาบ มะลิ ทานตะวัน และพืช
ไม่มีดอก เช่น มอส เฟิร์น 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของพืชที่พบในท้องถิ่น และทบทวนความรู้
ที่ ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ
พืชโดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของจริง รูปภาพ 
วีดิทัศน์ 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการจำแนกพืชจากตัวอย่าง
พืชหลาย ๆ ชนิดที่ครูเตรียมไว้เพื่อนำไปสู่
การสังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืช บันทึกผล
การสังเกต

3.นักเรียนสังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืช และร่วม
กันกำหนดเกณฑ์และจำแนกพืชออกเป็นกลุ่ม
ตามลักษณะที่สังเกตได้โดยใช้ความเหมือน
และความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ ของพืช  
บันทึกและนำเสนอผลการจำแนก และร่วม
กันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า ถ้าเกณฑ์ ใน
การจำแนกต่างกัน จะจัดกลุ่มพืชได้ต่างกัน

4.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของ
พืชในข้อ 2 ซึ่งอาจไม่พบจากการสังเกต 
เช่น ดอก เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ ผู้รู้ 
อินเทอร์เน็ต บันทึกผลการสืบค้นข้อมูล

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและกำหนด
เกณฑ์ ในการจำแนกพืชออกเป็นพืชดอก 

6.นักเรียนยกตัวอย่างพืชดอก และพืชไม่มี

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มี
ดอก พร้อมระบุเกณฑ์ที่ ใช้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตส่วนต่าง ๆ 
ของพืชชนิดต่าง ๆ  

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตส่วนประกอบของพืช และ
การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  มากำหนดเกณฑ์
ในการจำแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืช
ไม่มีดอก

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
และการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืช 
และการจำแนกพืช  มาจัดกระทำในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการจำแนกพืช

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต  จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้อย่าง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากการจำแนกพืชออกเป็นพืชดอก
และพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืช 
เพื่อจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและ
พืชไม่มีดอก ได้อย่างถูกต้องและ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



ตัวชี้วัด
 ๔. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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ด้านความรู้
สัตว์มีหลายชนิด บางชนิดมีโครงสร้างเหมือน
กัน  บางชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกัน เมื่อใช้
การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะจำแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา กบ 
นก ลิง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น 
ปะการัง กุ้ง แมงมุม 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของสัตว์ที่พบในท้องถิ่น และตรวจสอบ
ความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์ โดย
ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของจริง รูปภาพ วีดิทัศน์

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์จากภาพ
สัตว์หลาย ๆ ชนิดที่ครูเตรียมไว้เพื่อนำไปสู่
การสังเกตโครงสร้างภายนอก

3.นักเรียนสังเกตโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
และร่วมกันกำหนดเกณฑ์และจำแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่มตามโครงสร้างภายนอกของ
สัตว์ที่สังเกตได้โดยใช้ความเหมือนและ
ความแตกต่างของโครงสร้าง และนำเสนอ
ผลการจำแนก และร่วมกันแสดงความคิด
เห็นเพื่อลงข้อสรุปว่าถ้าเกณฑ์ ในการจำแนก
ต่างกัน จะจัดกลุ่มสัตว์ได้ต่างกัน

4.นักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์
จากตัวอย่างจริงหรือจากสื่อต่าง ๆ ของ
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสัน
หลัง และร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
โครงสร้างภายในของสัตว์บางชนิดมี 
กระดูกสันหลัง บางชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง

5.นักเรียนสังเกตภาพโครงสร้างภายในของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ครู

6.นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพร้อม
ระบุเกณฑ์ที่ ใช้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตโครงสร้าง
ภายนอกและโครงสร้างภายในของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ 

2.  ทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตโครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของสัตว์ มากำหนดเกณฑ์
ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกตโครงสร้าง
ของสัตว์ การนำเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์ออกเป็น    
สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูก

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตโครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของสัตว์แต่ละชนิด 
ได้อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากการจำแนกสัตว์เป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ได้ถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม  จากการสังเกต
โครงสร้างของสัตว์ การนำเสนอ 

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี



ตัวชี้วัด
 ๕. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม   
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ด้านความรู้
สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายชนิด สามารถ
จำแนกได้ออกเป็น 5 กลุ่มโดยใช้ลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้ ได้แก่ 
-  สัตว์กลุ่มปลา ผิวหนังของปลาส่วนใหญ่มี
เกล็ดปกคลุม อาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิต ส่วน
ใหญ่ออกลูกเป็นไข่ บางชนิดออกลูกเป็นตัว  
มีครีบช่วยในการว่ายน้ำ เช่น ปลากัด  

- สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ผิวหนังเปียกชื้น 

- สัตว์เลื้อยคลาน ผิวหนังแห้ง ไม่มีขน แต่มี

- สัตว์ปีก ผิวหนังมีขนลักษณะเป็นแผงปกคลุม

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ผิวหนังมีขนเป็นเส้น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการจัด
กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยการซักถาม
นักเรียนร่วมกับการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของ
จริง รูปภาพ วีดิทัศน์  

2. ครูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการจำแนก
สัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  สัตว์
เลื้อยคลาน สัตว์ปีก  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ำนม โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ของจริง 
รูปภาพ วีดิทัศน์  

3. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ เช่น ลักษณะผิวหนัง ส่วนของ
ร่างกายที่ ใช้ ในการเคลื่อนที่ การออกลูก
เป็นไข่หรือเป็นตัว และการเลี้ยงลูกด้วย
น้ำนมของตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง   
5 กลุ่ม เช่น ปลากัด กบ จระเข้ นกพิราบ 
แมว โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ 
ตัวอย่างจริง วีดิทัศน์ บันทึกผลและนำเสนอ

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มี  
กระดูกสันหลังทั้ง 5 กลุ่ม และยกตัวอย่าง
ชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มเพิ่ม
เติมจากที่ครูเตรียมไว้

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์ ในกลุ่มปลา สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก  สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

2.ยกตัวอย่างสัตว์ ในกลุ่มปลา สัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะเฉพาะ
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การนำ
เสนอ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูก

- สันหลัง กลุ่มปลา สัตว์สะเทินน้ำ
- สะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์มี
กระดูกสันหลังแต่ละชนิด ได้อย่าง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก



สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  ผลของแรง

ที่กระทำต่อวัตถุ   ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ   รวมทั้งนำ

ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น 
การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น 
การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ผ่าน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
 ๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ
ทางกายภาพอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
 ๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร 
 ๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ
ของวัสดุ 
 ๕. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๖. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ 
 ๗. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๘. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุ
ทึบแสง โดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
ทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้น
งาน 
 ๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
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ด้านความรู้
ความแข็งของวัสดุคือความทนทานของวัสดุต่อ
การขูดขีด วัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแตกต่าง
กัน เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่งมาขูดขีดบนวัสดุอีก
ชนิดหนึ่งแล้วเกิดรอย วัสดุที่เกิดรอยมีความ
แข็งน้อยกว่าวัสดุที่ ไม่เกิดรอย วัสดุที่มีความ
แข็งแตกต่างกันจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้แตก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่
ได้เรียนมาแล้ว เช่น  การดูดซับน้ำ ยืดได้ 
ยืดไม่ได้ ลักษณะผิวสัมผัส และอภิปราย
สมบัติอีกประการคือการขูดขีดแล้วเป็นรอย 
โดยอาจใช้คำถามหรือสถานการณ์ เช่น 
วัสดุที่ ใช้ทำหน้าปัดนาฬิกา หน้าจอโทรศัพท์
เคลื่อนที่  เลนส์แว่นตาควรมีสมบัติเป็น
อย่างไรจึงจะขูดขีดแล้วไม่เกิดรอย   

2.ครูสาธิตโดยการนำวัสดุ 2 ชนิด มาขูดขีด
กัน ใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับความหมายของความแข็ง
ของวัสดุ และลงข้อสรุปว่าความแข็งของ
วัสดุคือความทนทานของวัสดุต่อการขูดขีด

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยโดยนำ
วัสดุต่าง ๆ ที่มีความแข็งแตกต่างกัน เช่น 
กระจก เหล็ก อะลูมิเนียม ไม้ และให้
นักเรียนสังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบความแข็งของ
วัสดุเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่การทดลอง

4.นักเรียนออกแบบวิธีการทดลองเพื่อเปรียบ
เทียบความแข็งของวัสดุที่ครูกำหนด เช่น 
กระจก เหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก และ

5.นักเรียนทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้ 

6.นักเรียนนำเสนอผลการทดลองโดยใช้

7. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำ

8.ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความแข็งของวัสดุ
2. เปรียบเทียบความแข็งของวัสดุ 
3.ยกตัวอย่างการนำวัสดุไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้สมบัติความแข็งของ
วัสดุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยการตั้ง
สมมติฐานการทดลองเรื่องความแข็งของ
วัสดุ

2.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย
การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ  
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ในการทดลอง
เรื่องความแข็งของวัสดุ

3.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการโดย
การกำหนดวิธีสังเกตความแข็งของวัสดุ 

4.ทักษะการทดลอง โดยปฏิบัติการทดลอง 
และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง
เรื่องความแข็งของวัสดุเพื่อทดสอบ

5.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย

6.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ

7. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน   

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐาน จาก
ตั้งสมมติฐานได้ว่าวัสดุชนิดใดมีความ
แข็งมากกว่ากัน

2.ประเมินทักษะการกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรจากการระบุได้ว่าสิ่ง
ใดเป็นตัวแปรต้น สิ่งใดเป็นตัวแปร
ตาม และสิ่งใดเป็นตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงที่ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน

3.ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติจากการระบุวิธีสังเกต  ความ
แข็งของวัสดุได้

4.ประเมินทักษะการทดลองจากการ

5.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

6.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

7. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ความแข็งของวัสดุ
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ด้านความรู้
สภาพยืดหยุ่นของวัสดุคือการเปลี่ยนแปลง
สภาพของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำและสามารถ
กลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำ    
วัสดุมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันจึงนำมาใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูถามเกี่ยวกับสมบัติอื่น ๆ โดยทั่วไปของ
วัสดุ นอกจากความแข็ง 

2.ครูใช้คำถามเพื่อสำรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับ
สภาพยืดหยุ่นของวัสดุต่าง ๆ เช่น สปริง  
ยางรัดของ ดินน้ำมัน ฟองน้ำ

3.ครูอาจใช้คำถาม สื่อต่าง ๆ หรือการสาธิต
โดยการออกแรงกระทำต่อวัสดุ เช่น สปริง 
ฟองน้ำ ยางรัดของ และให้นักเรียนสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อหยุดออกแรง 
ครูใช้คำถามในการอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้
ความหมายของสภาพยืดหยุ่นของวัสดุว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุเมื่อมี
แรงมากระทำและสามารถกลับสู่สภาพเดิม
เมื่อหยุดออกแรงกระทำหรือความสามารถ
ในการคืนสู่สภาพเดิมของวัสดุเมื่อมีแรง
กระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

4.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยว่าวัสดุ
แต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นเหมือนหรือแตก
ต่างกันอย่างไร โดยอาจใช้การสาธิต หรือ
สื่ออื่นๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การทดลอง เปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของ
วัสด

5.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดย ระบุจุด
ประสงค์การทดลอง ตั้งสมมติฐานการ
ทดลอง ระบุตัวแปร กำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ และออกแบบตารางบันทึกผล

6.นักเรียนนำเสนอผลการทดลอง ครูใช้ผล

7. นักเรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์และเลือก

8.ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
2. เปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
3.ยกตัวอย่างการนำวัสดุไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยการเลือกใช้เครื่องมือวัด
และระบุหน่วยของการวัด

2.ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยการ         
ตั้งสมมติฐานการทดลองเรื่องสภาพยืดหยุ่น
ของวัสดุ

3.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ    
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ในการทดลอง
เรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ

4.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    
โดยการกำหนดวิธีการสังเกตหรือวัดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพและการกลับสู่สภาพเดิม
ของวัสดุ 

5.ทักษะการทดลอง โดยปฏิบัติการทดลอง 
และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง
เรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเพื่อตรวจสอบ

6.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ

8.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัดจากการเลือกใช้
เครื่องมือในการวัดได้เหมาะสมและ
ระบุหน่วยของการวัดได้ถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานโดย
ระบุได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพ
ยืดหยุ่นแตกต่างกันหรือวัสดุแต่ละ
ชนิดมีสภาพยืดหยุ่นเหมือนกัน

3.ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปรโดยระบุได้ว่าชนิดของวัสดุเป็น
ตัวแปรต้น การเปลี่ยนแปลงความ
ยาวของวัสดุเป็นตัวแปรตาม และน้ำ
หนักที่ ใช้ถ่วงวัสดุ เป็นตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงที่

4.ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการจากการกำหนดวิธีการ
สังเกตหรือวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
และการกลับสู่สภาพเดิมของวัสดุได้

5.ประเมินทักษะการทดลองจากการ

6.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ

7. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

8.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
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ด้านความรู้
การนำความร้อนของวัสดุเป็นการถ่ายโอน
ความร้อนของวัสดุที่เป็นของแข็งจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 
วัสดุแต่ละชนิดมีการนำความร้อนแตกต่างกัน 
วัสดุที่นำความร้อนได้ เรียกว่า ตัวนำความร้อน 
ส่วนวัสดุที่ ไม่นำความร้อนหรือนำความร้อนได้
ไม่ดี เรียกว่าฉนวนความร้อน วัสดุแต่ละชนิด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูอาจใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
สงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของความร้อน 
โดยใช้สื่อต่าง ๆ หรือการสาธิต เช่น การใช้
ช้อนอะลูมิเนียมคนน้ำร้อน นักเรียนสังเกต
การเปลี่ยนแปลงความร้อนบริเวณด้ามช้อน 
เพื่อนำไปสู่การอภิปรายและลงข้อสรุปว่า
ความร้อนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 
เรียกว่า การถ่ายโอนความร้อน โดยการ
ถ่ายโอนความร้อนผ่านวัสดุที่เป็นของแข็ง 
เรียกว่า การนำความร้อนของวัสดุ

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยโดยนำ
วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นทั้งฉนวนความร้อนและ
ตัวนำความร้อน เช่น ทองแดง เหล็ก 
กระจก อะลูมิเนียม ไม้ และให้นักเรียน
สังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจ
สอบและเปรียบเทียบการนำความร้อนของ
วัสดุเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่การทดลอง

3.นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบ
และเปรียบเทียบสมบัติการนำความร้อน
ของวัสดุจากวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้ โดย
กำหนดจุดประสงค์ของการทดลอง      
ตั้งสมมติฐานการทดลอง ระบุตัวแปร 
กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และออกแบบ
ตารางการบันทึกผลลงในรายงานการ
ทดลอง

4.นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธีการทดลองที่

5.นักเรียนนำเสนอผลการทดลองโดยใช้

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าวัสดุที่นำความร้อน

7. นักเรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์และเลือก

8.ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการนำความร้อนของวัสดุ
2. เปรียบเทียบการนำความร้อนของ
วัสดุ 

3.ยกตัวอย่างการนำสมบัติการนำความ
ร้อนไปใช้ประโยชน์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยการตั้ง
สมมติฐานการทดลองเกี่ยวกับการนำความ
ร้อนของวัสดุ

2.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย
กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
ที่ต้องควบคุมให้คงที่ ในการทดลองเรื่อง
การนำความร้อนของวัสดุ

3.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    
โดยการกำหนดวิธีการสังเกตหรือวัดการ
เปลี่ยนแปลงความร้อนหรืออุณหภูมิของวัสดุ

4.ทักษะการทดลอง โดยออกแบบและปฏิบัติ
การทดลอง และออกแบบตารางบันทึกผล
การทดลองเรื่องการนำความร้อนของวัสดุ
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ระบุไว้

5.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตมาอธิบายและเปรียบ

6.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ           

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานจาก
การตั้งสมมติฐานได้ว่าวัสดุใดนำ
ความร้อนได้ดีกว่ากัน

2.ประเมินทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปรจากการระบุว่าสิ่งใดเป็น
ตัวแปรต้น สิ่งใดเป็นตัวแปรตาม 
และสิ่งใดเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมให้
คงที่ ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการจากการกำหนดวิธีการ
สังเกตหรือวัดการเปลี่ยนแปลงความ
ร้อนหรืออุณหภูมิของวัสดุได้ถูกต้อง

4.ประเมินทักษะการทดลองจากการ
ลงมือปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและการ
บันทึกข้อมูลผลการทดลองการ    
นำความร้อนของวัสดุได้ครบถ้วน   

5.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

6.  ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
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ด้านความรู้
การนำไฟฟ้าของวัสดุคือการที่มีกระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่ผ่านวัสดุ วัสดุที่นำไฟฟ้าได้ เรียกว่า
ตัวนำไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่ ไม่นำไฟฟ้าหรือนำ
ไฟฟ้าได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า การนำ
ไฟฟ้าของวัสดุสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
    สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุสามารถนำมา
พิจารณาเพื่อใช้ ในการออกแบบและสร้างชิ้น
งานเพื่อใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุ
โดยอาจใช้คำถาม ใช้การสาธิต หรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การ
ทำกิจกรรมเปรียบเทียบการนำไฟฟ้าของ
วัสดุ

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบการนำ
ไฟฟ้าของวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นทั้งฉนวนไฟฟ้า
และตัวนำไฟฟ้า เช่น แก้ว ทองแดง 
พลาสติก  ไม้ ยาง เหล็ก อะลูมิเนียม โดย
อาจนำวัสดุแต่ละชนิดมาต่อกับวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย สังเกตความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าหรืออาจตรวจสอบการนำไฟฟ้าของ
วัสดุแต่ละชนิดโดยใช้เครื่องวัดค่าการนำ
ไฟฟ้า บันทึกผลและสรุปผลการทำกิจกรรม

3.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ครูใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ซึ่ง ได้แก่ ผลการทำกิจกรรมของ
นักเรียนทั้งชั้น และใช้คำถามเพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า วัสดุบาง
ชนิดนำไฟฟ้า บางชนิดไม่นำไฟฟ้า

4.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไฟฟ้า
ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดนำไฟฟ้าได้ 
เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า และบางชนิดไม่นำ
ไฟฟ้าหรือนำไฟฟ้าได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวน
ไฟฟ้า 

5.นักเรียนสำรวจวัสดุในชีวิตประจำวันที่เป็น

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

7. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเพื่อเลือกวัสดุต่าง ๆ

8.นักเรียนออกแบบชิ้นงาน โดยอาจทำเป็น

9.นักเรียนลงมือทำกิจกรรมเพื่อสร้างชิ้นงาน 

10.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมโดยใช้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการนำไฟฟ้าของวัสดุ
2.ปรียบเทียบการนำไฟฟ้าของวัสดุ
3.ยกตัวอย่างการนำสมบัติการนำไฟฟ้า
ไปใช้ประโยชน์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตความสว่างของ
หลอดไฟฟ้าเมื่อนำวัสดุต่อกับวงจรไฟฟ้า

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางหรือแผนภาพ

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลจากการสังเกตมาอธิบายและ   
เปรียบเทียบการนำไฟฟ้าของวัสดุ

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายจากข้อมูลที่นำเสนอ 
แล้วอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปเปรียบเทียบ
การนำไฟฟ้าของวัสดุ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากการ
สังเกตเมื่อนำวัสดุแต่ละชนิดมา
ทดสอบการนำไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ   
สื่อความหมายข้อมูลจากการแสดง
ข้อมูลในตารางหรือแสดงแผนภาพได้    
ถูกต้องครบถ้วน

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลโดยการนำข้อมูลจากการสังเกต
มาอธิบายและเปรียบเทียบการ    
นำไฟฟ้าของวัสดุพร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบ

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป โดยการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

การนำไฟฟ้าของวัสดุ



ตัวชี้วัด
 ๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร 
 ๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะของวัสดุ 
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ด้านความรู้
สสารเป็นสิ่งที่มีมวลและต้องการที่อยู่ แบ่ง
ออกเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดย
ของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลง
ตามส่วนของภาชนะที่บรรจุ ส่วนแก๊สมี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเพื่อนำข้อมูลที่ ได้มา
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของสสาร สถานะของสสาร 
และสมบัติของสสารแต่ละสถานะ โดยอาจ
ใช้คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพของ
สสารที่มีสถานะแตกต่างกัน 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับมวล การต้องการที่อยู่ 
ปริมาตร และรูปร่างของสสารในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
ตัวอย่างสสาร เช่น ก้อนหิน น้ำ อากาศ 
และใช้คำถามเพื่อนำไปสู่การสังเกต เปรียบ
เทียบมวล การต้องการที่อยู่ ปริมาตรและ
รูปร่างของสสารสถานะต่าง ๆ

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยวัดมวลและ
ปริมาตรของสสารที่เป็นของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส บันทึกผลการวัดพร้อมทั้งระบุ
หน่วยและสังเกตรูปร่างและการต้องการที่
อยู่ของสสารทั้งของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส บันทึกผล และเปรียบเทียบมวล การ
ต้องการที่อยู่ ปริมาตร และรูปร่างของ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊สในรูปแบบ
ตาราง สรุปผล

4.นักเรียนนำเสนอผลการเปรียบเทียบมวล

5.นักเรียนนำเสนอผลการเปรียบเทียบรูปร่าง

6.ครูให้นักเรียนสำรวจสสารในชีวิตประจำวัน

7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายสมบัติของสสารในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

2. เปรียบเทียบ มวล การต้องการที่อยู่ 
ปริมาตร และรูปร่างของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตรูปร่างของ
สสารที่เป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และ
บันทึกสิ่งที่สังเกต

2.ทักษะการวัด โดยใช้เครื่องชั่งมวลชั่งมวล
และระบุหน่วยของมวล ใช้อุปกรณ์ตวงสาร
และระบุหน่วยปริมาตร

3.ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป
ซกับสเปซ โดยการบอกปริมาตรและรูปร่าง
ของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส

4.ทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ ได้จากวัดและการ
สังเกตมานำเสนอในรูปแบบตาราง

5.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้
ข้อมูลจากการสังเกตและการวัดมาเปรียบ

6.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกรูปร่างของสสารที่เป็นของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สตามความเป็นจริง 

2.ประเมินทักษะการวัดจากการใช้  
เครื่องชั่งมวลได้คล่องแคล่ว อ่านค่า
มวลและระบุหน่วยมวลได้ถูกต้อง ใช้
อุปกรณ์ตวงสสารได้ถูกต้อง และ
ระบุหน่วยปริมาตรได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซจากการบอก
ปริมาตรและรูปร่างของของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สเมื่ออยู่ในภาชนะ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

4.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่

5.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

6.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก



ตัวชี้วัด
 ๕. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๖. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ 
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ด้านความรู้
1. แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดที่ โลกกระทำต่อ
วัตถุ โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น ทำให้วัตถุ
มีน้ำหนักและตกสู่พื้นโลก

2. น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน วัตถุที่มีมวลมาก
จะมีน้ำหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อย จะมีน้ำ

3. น้ำหนักของวัตถุวัดได้จากเครื่องชั่งสปริง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการตกของวัตถุและสาเหตุที่
ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก โดยอาจใช้การ  
ซักถาม กิจกรรมสาธิต หรือสื่อต่าง ๆ เช่น   
วีดิทัศน์แสดงการตกอย่างอิสระของวัตถุ 
เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมเพื่อสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อย
วัตถุให้ตกในแนวดิ่งอย่างอิสระตั้งแต่วัตถุ
เริ่มเคลื่อนที่จนหยุด

2.นักเรียนพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อปล่อย
วัตถุให้ตกอย่างอิสระและปฏิบัติโดยการ
สังเกตและบันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุแต่ละชนิด สรุปผลการทำกิจกรรม 
และนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
เมื่อปล่อยวัตถุทุกชนิดให้ตกในแนวดิ่งอย่าง
อิสระ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละ
ชนิดอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกัน แต่วัตถุ
ทุกชนิดจะตกสู่พื้นโลกเสมอ เป็นผลมาจาก
การมีแรงมากระทำต่อวัตถุ

4.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแรง
ที่ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ว่าแรงที่ทำให้วัตถุตกอย่างอิสระคือ แรงที่

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการวัดน้ำ

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ 

7. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ

8.นักเรียนปฏิบัติโดยชั่งน้ำหนักของวัตถุที่มี

9.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระทำต่อวัตถุ

2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลของ
วัตถุกับน้ำหนักของวัตถุ

3. อธิบายการใช้เครื่องชั่งสปริงในการ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายลักษณะและ
เส้นทางการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งอย่าง
อิสระ

2.ทักษะการวัด โดยการใช้เครื่องชั่งสปริง   
ชั่งน้ำหนักของวัตถุต่าง ๆ พร้อมระบุหน่วย
ของน้ำหนัก

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ   
แรงโน้มถ่วงของโลกและมวลของวัตถุ    
ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ

4.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อภิปรายและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแรง
โน้มถ่วงของโลกและมวลของวัตถุ กับข้อมูล
ที่ ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมมาอธิบายการ

5.ทักษะการพยากรณ์ โดยคาดการณ์และให้

6.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการ    

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดลักษณะและเส้น
ทางการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกในแนว
ดิ่งอย่างอิสระตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการวัด จากการใช้
เครื่องชั่งสปริงและการระบุหน่วย
ของน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก
และมวลของวัตถุ ด้วยรูปแบบหรือวิธี
การที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ 

4.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5.ประเมินทักษะการพยากรณ์ จาก

6.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



ตัวชี้วัด
 ๗. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
มวลของวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง      
การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมาก   
จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ได้ยากกว่าวัตถุที่มี
มวลน้อย มวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับวัตถุที่มี
มวลต่างกัน แต่มีขนาดเท่ากัน โดยใช้สื่อ
ประกอบ เช่น ฟองน้ำกับดินน้ำมันที่มีขนาด
เท่ากัน  โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาณ
เนื้อของวัตถุทั้งสอง

2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
มวลเป็นปริมาณเนื้อทั้งหมดที่ประกอบเป็น
วัตถุ มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับมวลที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยอาจใช้วิธี  
ซักถาม กิจกรรมสาธิต หรือใช้สื่อต่าง ๆ 
เช่น วีดิทัศน์แสดงการออกแรงเข็นรถยนต์ 
ที่มีขนาดต่างกันให้เคลื่อนที่ เพื่อนำไปสู่การ
ทำกิจกรรมเพื่อสังเกตมวลของวัตถุที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

4.ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เช่น ออกแรง
กระทำต่อวัตถุที่มีมวลต่างกันที่อยู่นิ่งให้
เคลื่อนที่ หรือที่กำลังเคลื่อนที่ ให้หยุด 
สังเกตความยากง่ายและแรงที่ ใช้ ในการ
ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่     
บันทึกผล

5.นักเรียนนำเสนอและร่วมกันอภิปรายโดยนำ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้

6.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายความยาก
ง่ายในการทำให้วัตถุที่มีมวลต่างกัน
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
การนำข้อมูลจากการสังเกต เชื่อมโยง   
ความรู้เรื่องมวลมาบรรยายมวลของวัตถุที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ 
สังเกตเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับมวลของวัตถุที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดความยากง่ายใน
การทำให้วัตถุที่มีมวลต่างกัน
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ตามความ
เป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต 
เชื่อมโยงความรู้เรื่องมวลมาบรรยาย
มวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้
อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ
ทำความเข้าใจข้อมูลที่ ได้จากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร    

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี



ตัวชี้วัด
 ๘. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง โดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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ด้านความรู้
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้น
ระหว่างตากับสิ่งที่ต้องการสังเกต จะทำให้
ลักษณะการมองเห็นต่างกัน จึงจำแนกวัตถุ
ที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใสซึ่งทำให้มอง
เห็นสิ่งที่ต้องการสังเกตได้ชัดเจน ตัวกลาง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อมี
วัตถุมากั้นระหว่างตากับสิ่งที่ต้องการสังเกต 
โดยอาจใช้การซักถาม ใช้กิจกรรมสาธิต 
หรือให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมเพื่อสังเกตการมองเห็นสิ่งที่
ต้องการสังเกตเมื่อนำวัตถุมากั้น

2.นักเรียนปฏิบัติโดยใช้วัตถุชนิดต่าง ๆ เช่น 
กระดาษไข กระจกฝ้า กระดาษ กระดาษ
แก้ว แผ่นไม้ มากั้นระหว่างตากับสิ่งที่
ต้องการสังเกต เช่น เปลวเทียนไข สังเกต
และเปรียบเทียบการมองเห็นสิ่งที่ต้องการ
สังเกตเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่นำมากั้น 
บันทึกผล

3.นักเรียนร่วมกันจำแนกวัตถุที่นำมากั้นแสง
ตามเกณฑ์ลักษณะการมองเห็นสิ่งที่ต้องการ
สังเกตเมื่อมองผ่านวัตถุที่นำมากั้นโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และนำเสนอผลการ
จำแนก ด้วยการใช้แผนภาพหรือผังกราฟิก 
พร้อมบอกเหตุผล 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า
วัตถุที่นำมากั้นระหว่างตากับสิ่งที่ต้องการ
สังเกตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะ

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าวัตถุที่นำมากั้น

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการจำแนกวัตถุออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบ
แสง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายลักษณะของ
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อมีวัตถุมากั้นแสง

2.ทักษะการจำแนกประเภท  โดยการจัดกลุ่ม
วัตถุที่นำมากั้นแสง ตามเกณฑ์ลักษณะการ
มองเห็นแหล่งกำเนิดแสงเมื่อมองผ่านวัตถุ
นั้น

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตได้ เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจำแนก
วัตถุออกเป็นตัวกลางโปร่งใส        
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  
เป็นทีม โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกข้อมูลการมองเห็นวัตถุต่าง ๆ 
เมื่อมีวัตถุมากั้นแสงตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากการจัดกลุ่มวัตถุที่นำมากั้นแสง
โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ
ทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จาก
การสังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การจำแนกวัตถุออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุ
ทึบแสงได้ครบถ้วน และถูกต้อง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร   

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี



 สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ 
 ๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
 ๓. สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบาย
เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก การหมุน
รอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไป      
ทิศตะวันออกหรือทิศทางทวนเข็มนาฬิกา    
เมื่อมองจากบริเวณขั้วโลกเหนือ จะทำให้มอง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อ
ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ
นำไปสู่การสังเกต

2.นักเรียนสังเกตเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์บนท้องฟ้า จากวีดิทัศน์หรือแบบ
จำลอง โดยบันทึกการเริ่มปรากฏของดวง
อาทิตย์จากขอบฟ้า การผ่านตำแหน่งสูงสุด
บนท้องฟ้า และการลับขอบฟ้า บันทึกผล 
จากนั้นร่วมกันอภิปราย

3.ครูให้นักเรียนสังเกตเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์แต่ละวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 
3 วัน บันทึกผล ในรูปของตารางหรือโดย
การวาดภาพ และนำเสนอ 

4.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทำให้มองเห็นเส้นทางการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์บนท้องฟ้า เพื่อรวบรวม
หลักฐานเชิงประจักษ์และสืบค้นข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 
 และโปรแกรมทางดาราศาสตร์ 

5.นักเรียนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลที่
ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการหมุน
รอบตัวเองของโลกและเส้นทางการขึ้นและ

6.นักเรียนสังเกตว่าผู้สังเกตในแบบจำลองมอง

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตเส้น
ทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์บนท้องฟ้า

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้
ข้อมูลจากการสังเกตมาอธิบายแบบรูปเส้น
ทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นและความรู้เดิมจาก
การสร้างแบบจำลองอธิบายการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์มาใช้ ในการออกแบบและ
สร้างแบบจำลองอธิบายเส้นทางการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันลงมือปฏิบัติเพื่อ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
เกี่ยวกับเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ ได้ครบถ้วน ตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการสังเกตมาอธิบาย 
แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
แบบรูปและเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 



ตัวชี้วัด
 ๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
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ด้านความรู้
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ที่มองเห็นบน
ท้องฟ้าแต่ละวันแตกต่างกัน โดยดวงจันทร์จะ
มีส่วนสว่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสว่างทั้ง
ดวง จากนั้นดวงจันทร์จะมีส่วนสว่างลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถสังเกตเห็น    

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์  โดยอาจใช้
สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่าง ๆ 
 เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่
การวางแผนการสังเกตดวงจันทร์

2.นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ตามที่ ได้วางแผนไว้ 
 บันทึกผล

3.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ       
วีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โปรแกรมทาง
ดาราศาสตร์ จากนั้นร่วมกันอภิปรายการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ที่
ซ้ำ ๆ กันในแต่ละเดือน

4.นักเรียนร่วมกันออกแบบและสร้างแบบ
จำลองแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์แล้วนำเสนอ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
 รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ที่มองเห็นบน
ท้องฟ้าแต่ละวันแตกต่างกัน โดยรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์จะมีส่วนสว่างเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนสว่างทั้งดวง จากนั้นดวง

6.ครูสร้างสถานการณ์ ให้นักเรียนพยากรณ์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูป
ร่างปรากฏของดวงจันทร์

2. พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์

2.ทักษะการพยากรณ์  โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ เพื่อพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ ในเดือนอื่น ๆ

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาออกแบบ
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบ
จำลองแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ  
แบบจำลองเพื่ออธิบายแบบรูปการ

2. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายะเอียดการสังเกต  
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ได้ครบ
ถ้วน ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการพยากรณ์ จาก
การคาดคะเนเกี่ยวกับรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์ ในเดือนอื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยำ

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของ   
ดวงจันทร์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

2. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ



ตัวชี้วัด
 ๓. สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง 
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ด้านความรู้
ระบบสุริยะของเราเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง โดยมีโลกและดาวเคราะห์อื่นๆ 
รวม 8 ดวงเป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบ ซึ่ง
ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและระยะทาง
เฉลี่ยจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน ดาวเคราะห์
ที่อยู่ ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจะมีคาบการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยอาจใช้
สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ 
 เช่น วีดิทัศน์ รูปภาพ เพื่อนำไปสู่การ
สืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับองค์ประกอบ ตำแหน่ง คาบการ
โคจรและลักษณะของดาวต่าง ๆ ในระบบ
สุริยะ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ที่น่าเชื่อถือและใบความรู้

3.นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล
ที่ ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ 
จากนั้นคำนวณเพื่อย่อส่วนขนาดของดวง
อาทิตย์และดาวเคราะห์ และระยะทาง
เฉลี่ยจากดาวเคราะห์ถึงดวงอาทิตย์ ให้
เหมาะสม  เพื่อสร้างแบบจำลองระบบ
สุริยะ

4.นักเรียนออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และสร้างแบบจำลองตามที่ออกแบบไว้

5.นักเรียนนำเสนอองค์ประกอบและลักษณะ
ของระบบสุริยะโดยใชแบบจำลองที่สร้างขึ้น 
พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตำแหน่งของดาวเคราะห์กับคาบการโคจร
หรือระยะเวลาที่ดาวเคราะห์ ใช้ ในการโคจร

6.นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสุริยะ
2. อธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร
ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป
ซกับสเปซและสเปซกับเวลา โดยนำข้อมูลที่
ได้จากการสร้างแบบจำลอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ      
ดาวเคราะห์กับคาบการโคจร

2.ทักษะการใช้จำนวน โดยคำนวณเพื่อย่อส่วน
ขนาดของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์    
และระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับ    
ดวงอาทิตย์

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ              
ลงข้อสรุป โดยการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ตำแหน่งของดาวเคราะห์กับคาบการโคจร
ของดาวเคราะห์

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยออกแบบ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลาจากการสร้างแบบจำลอง    
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตำแหน่งของดาวเคราะห์กับคาบการ
โคจร ได้อย่างถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ
คำนวณย่อส่วนขนาดของดวงอาทิตย์
และดาวเคราะห์ และระยะห่าง
ระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์
ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ

4.ประเมินการสร้างแบบจำลอง    

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

4. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี
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การเรียนรู้ที่สอดคล้องบริบท 
ธรรมชาติ คุณลักษณะของผู้เรียน 
จะเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขและ
เป็นการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า



ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมี

ชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่

ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม แนวทางในการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ ไป

ใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่

มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมี

ชีวิต รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์
    

ตัวชี้วัด
 ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
 ๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
 ๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
 ๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของ   
สิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๕. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 ๖. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามคำถามเกี่ยวกับ
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ ในแต่ละแหล่ง
ที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ 
ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชาย
เลนมีรากค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่
และปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมี
ชีวิต  จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
และตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างและ
ลักษณะที่แตกต่างกันของ  สิ่งมีชีวิตที่อยู่ ใน
แหล่งที่อยู่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน โดย
อาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว  
วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การสังเกตโครงสร้าง
และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
แหล่งที่อยู่

2.นักเรียนสำรวจแหล่งที่อยู่ สังเกตโครงสร้าง
และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
แหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ที่พบในท้อง
ถิ่น หรือสังเกตจากรูป วีดิทัศน์        
ภาพเคลื่อนไหว ที่ครูเตรียมไว้ บันทึกผล
การสังเกตโดยวาดภาพ เขียนบรรยาย 
หรือวิธีอื่น ๆ และนำเสนอ

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกต  เพื่อลงข้อสรุปว่าโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีความเหมาะสมกับ
แหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต เช่น ผักตบชวามี
ช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้น
โกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ำจุน
ทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการ

4.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนว่าการที่สิ่ง

5.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมี

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรง
ชีวิตในแหล่งที่อยู่

2. อธิบายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ที่สิ่งมี
ชีวิตนั้นอาศัยอยู่

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีความ
เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การสืบค้น
ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตโครงสร้างและลักษณะของสิ่ง
มีชีวิต และลักษณะของแหล่งที่อยู่ที่
สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ได้ครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล  จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะ
สมกับแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการสังเกต 

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
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ด้านความรู้
1. ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด
อาศัยอยู่ด้วยกัน และมีความสัมพันธ์กัน 
เช่น นกกินหนอนเป็นอาหาร นกอาศัย หลบ
ภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อนอยู่บนต้นไม้ และสิ่งมี
ชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น 
สิ่งมีชีวิตใช้อากาศในการหายใจ สิ่งมีชีวิตใช้
น้ำหรือดินเป็นที่อยู่อาศัย

2. สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ ในด้านการกินกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ  โดยอาจใช้วิธีซักถาม 
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว  
วีดิทัศน์ สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ
วางแผนการสำรวจสิ่งมีชีวิตและการดำรง
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่
เดียวกัน

2.นักเรียนสำรวจตามแผนที่วางไว้และสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
เช่น วีดิทัศน์ อินเทอร์เน็ต บันทึกผลการ
สำรวจโดยวาดภาพ เขียนบรรยาย หรือวิธี
อื่น ๆ และนำเสนอ 

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ ได้จากการ
สำรวจและการสืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ง
ไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น  ๆ  และร่วมกันลง
ข้อสรุปได้ว่า ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ มีสิ่งมี
ชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่ด้วยกัน และมีความ
สัมพันธ์กัน เช่น นกกินหนอนเป็นอาหาร นก
อาศัยและหลบภัยอยู่บนต้นไม้ และสิ่งมีชีวิต
ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น สิ่งมี
ชีวิตใช้อากาศในการหายใจ สิ่งมีชีวิตใช้น้ำ

4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงความ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนโซ่อาหาร

6.นักเรียนร่วมกันนำเสนอโซ่อาหาร และร่วม

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการดูแล 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี
ชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน

2. เขียนโซ่อาหารแสดงความสัมพันธ์

3. ระบุผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ 
และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลจากผลการ
สำรวจและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ 

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลการดำรงชีวิตของสิ่ง
มีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่ ได้จากการสำรวจ   
การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย มาวาด
ภาพ เขียนบรรยาย หรือวิธีอื่น ๆ เกี่ยวกับ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผลที่

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ และความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตได้ครบถ้วน ตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล  จากการลงความเห็นในผล
การสำรวจและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่
นั้น ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการวาดภาพ 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
 ๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
 ๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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ด้านความรู้
1. สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์เมื่อโตเต็มที่
จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรง
พันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อ แม่ ทำให้มี
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

2. ลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะที่มีการ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฏจักร
ชีวิตของพืชและสัตว์ โดยครูใช้วิธีซักถาม 
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว  
วีดิทัศน์ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
และตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะของลูกว่าจะ
มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากพ่อแม่
อย่างไร

2.นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ที่เป็น
พ่อแม่ ลูก จากรูปที่ครูเตรียมไว้ 

3.นักเรียนจัดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ครอบครัวเดียวกัน
ไว้ด้วยกัน นำเสนอ และร่วมกันอภิปราย
เหตุผลในการจัดสิ่งมีชีวิตให้อยู่ในครอบครัว
เดียวกัน

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
สิ่งมีชีวิตในครอบครัวเดียวกัน จะมีลักษณะ
บางลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
ระหว่างพ่อแม่ และลูก 

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าลักษณะของลูกที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่นี้เป็น
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่สู่ลูก โดยอาจใช้ ใบความรู้หรือสื่อต่าง 
ๆ ประกอบการอธิบาย

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
สัตว์ และมนุษย์ ที่มีการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่ไปสู่ลูก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะทาง
พันธุกรรมที่สังเกตได้ของพ่อแม่กับลูกของ
พืช สัตว์ และมนุษย์

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงผลการสังเกต
เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของลูกว่า

เหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยมีส่วนร่วมในการสังเกต การนำ
เสนอ  และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินการสังเกตจากการบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับการสังเกต
ลักษณะทางพันธุกรรมที่สังเกตได้
ของพ่อแม่กับลูกของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ได้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก 
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
การสังเกตเกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของลูกว่าเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับพ่อแม่ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม  จากการสังเกต 

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๕. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์
 ๖. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่



สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรง

ที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ

ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้น
หรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  
 ๕. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่
กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๖. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในแนวเดียวกัน
และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุุ 
 ๗. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ  
 ๘. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๙. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ ในแนว
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ 
 ๑๐. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์
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 ๑๑. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบาย ลักษณะและการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ำ
 ๑๒. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย
       ๑๓. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง
       ๑๔. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอ
แนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง
  

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
สสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
สามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือ
เย็นลง ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
เรียกว่า การหลอมเหลว ของเหลวเปลี่ยน
สถานะเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอซึ่งมี
ทั้งการเดือดและการระเหย แก๊สเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานะ
ของสสารและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยอาจใช้การ
ซักถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ       
วีดิทัศน์ 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของ
สสารโดยอาจใช้คำถาม ใช้การสาธิต หรือ
สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ หรือ
ตัวอย่างสสาร เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรม
การเปลี่ยนสถานะของสสาร

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตลักษณะ
สสารที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
บันทึกผล และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
สสารที่เป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส เมื่อ
ทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง บันทึกผล 
สรุปผล และนำเสนอ

4.ครูใช้ผลการสังเกตซึ่งเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของนักเรียนทั้งชั้นและใช้คำถาม
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ      
ลงข้อสรุปว่าเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้น สสาร
จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 
จากของเหลวเป็นแก๊ส หรือจากของแข็งเป็น
แก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว และเมื่อ

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุชื่อการ

6.นักเรียนสำรวจเหตุการณ์หรือการ

7. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและออกแบบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะต่าง ๆ 
ของสสาร

2. ระบุชื่อการเปลี่ยนสถานะต่าง ๆ 
ของสสาร

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตลักษณะของ
สสารที่เป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊สและ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อทำให้
ร้อนขึ้นหรือเย็นลง บันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป
ซกับสเปซและสเปซกับเวลาโดยบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของสสาร
เมื่อเปลี่ยนสถานะ

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยนำข้อสรุปการเปลี่ยนสถานะของ
สสารมาเขียนในรูปแบบต่าง ๆ

4.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมาอธิบายการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร

5.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกลักษณะของสสารที่เป็น
ของแข็ง ของเหลวและแก๊สและผล
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสสาร
เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลาจากการบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของ
สสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนสถานะได้ 
ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลจากการนำข้อสรุป
การเปลี่ยนสถานะของสสารมาเขียน

4.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

4.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
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ด้านความรู้
การละลายของสารในน้ำเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่สารอย่างน้อยหนึ่งชนิดผสมเป็นเนื้อเดียวกับ
น้ำ โดยไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นเรียกสารผสมที่ ได้
ว่าสารละลาย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารและตรวจสอบ
ความรู้เดิมเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำ 
โดยอาจใช้การซักถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น 
รูปภาพ วีดิทัศน์

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำ
โดยอาจใช้คำถาม ใช้การสาธิต หรือสื่อ
ต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การ
ทำกิจกรรมการละลายของสารในน้ำ

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้สารทั้งที่
ละลายและไม่ละลายในน้ำ เช่น แป้งมัน 
น้ำตาลทราย เกลือ แอลกอฮอล์ การบูร 
 สังเกตลักษณะของสารก่อนและหลังผสม
น้ำ บันทึกผล สรุปผลและนำเสนอ

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ผลการ
สังเกตของนักเรียนมาสนับสนุนเพื่อให้ได้ 
ข้อสรุปว่าเมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้น
รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วนโดยไม่
เกิดสารใหม่ แสดงว่าเกิดการละลาย แต่ถ้า
สารไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำแสดงว่า
สารนั้นไม่ละลายน้ำ 

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า สารผสมที่ ได้จาก

6.นักเรียนสำรวจการละลายของสารในชีวิต

7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการ  

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการละลายของสารในน้ำ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตลักษณะของสาร
เมื่อใส่สารลงในน้ำ บันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง      
สเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาโดยบรรยาย
การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อใส่ลงในน้ำ

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมาอธิบายการ
ละลายของสารในน้ำ

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลที่นำเสนอแล้ว
อภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเรื่องการ
ละลายของสารในน้ำ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกลักษณะของสารเมื่อใส่ลงในน้ำ 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลาจากการบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสารเมื่อใส่
ลงในน้ำได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตมาอธิบายการละลายของสาร
ในน้ำได้ถูกต้อง

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตีความ
หมายข้อมูลที่นำเสนอแล้วอภิปราย
ร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเรื่องการ

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 



137

ด้านความรู้
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจสังเกตได้จากการที่
สารมีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟอง
แก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของอุณหภูมิ  

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสาร ได้แก่ การละลาย และตรวจสอบ
ความรู้เดิมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสารโดยอาจใช้การซักถาม หรือสื่อ
ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสารโดยอาจใช้คำถาม ใช้การสาธิต 
หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อ
นำไปสู่การทำกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร

3.ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสาร เช่นการเปลี่ยนแปลง
ของกระดาษลิตมัสเมื่อทดสอบกับ
สารละลายต่าง ๆ เช่น น้ำส้มสายชู น้ำปูน
ใส โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษ
ลิตมัส การผสมน้ำส้มสายชูกับผงฟู โดย
สังเกตการเกิดฟองแก๊ส การผสมน้ำปูนใส
กับสารละลายผงฟู โดยสังเกตการเกิด
ตะกอน การผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูน
ขาว โดยสังเกตการเกิดกลิ่นและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บันทึกผลการสังเกต 
สรุปผลและนำเสนอ

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

5.นักเรียนสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน

6.ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สาร
 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตลักษณะของสาร
ก่อนและหลังนำสารมาผสมกัน บันทึกสิ่งที่
สังเกตได้ 

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ            
ลงข้อสรุปโดยการตีความหมายข้อมูลที่นำ
เสนอแล้วอภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  
เป็นทีมโดยนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเรื่อง

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
ทำกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสารเมื่อผสมสาร 2 ชนิดตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตมาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสารได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปโดยการตีความ
หมายข้อมูลที่นำเสนอแล้วอภิปราย
ร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารได้ถูก
ต้องและครบถ้วน 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สารสามารถเปลี่ยนกลับสู่สาร
เดิมได้ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่ซึ่งไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสาร เช่น การละลายของน้ำตาล การ
เปลี่ยนสถานะของน้ำ การเผากระดาษ การ
เกิดสนิมเหล็ก โดยอาจใช้การซักถาม หรือ
สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ และครู
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามว่าการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สาร
สามารถคืนสู่สารเดิมได้ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
สารที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้

2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกต 
อภิปรายและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
สารที่เป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และผันกลับไม่ได้ เช่น การตกผลึกเกลือ 
การต้มไข่ การหลอมช็อกโกแลต การเผา
กระดาษ บันทึกผล สรุปผลและนำเสนอ

3.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนซึ่ง
ได้แก่ผลการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้
ได้ข้อสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงของสารบาง
อย่างสามารถกลับสู่สารเดิมได้ บางอย่าง
ไม่สามารถกลับสู่สารเดิมได้

4.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่กลับเป็นสารเดิมได้ เรียกว่า       

5.นักเรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์การ

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการใช้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิต
ประจำวันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้หรือผันกลับไม่ได้
 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์มาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้และผัน
กลับไม่ได้

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลที่นำเสนอแล้ว
อภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้และผัน
กลับไม่ได้

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  
เป็นทีมโดยร่วมกันทำกิจกรรมเรื่อง
เปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้และผัน

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์มาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของสารที่ผันกลับได้ และผันกลับไม่
ได้ได้ถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปโดยการตีความ
หมายข้อมูลที่นำเสนอแล้วอภิปราย
ร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้และ
ผันกลับไม่ได้ได้ถูกต้องและครบถ้วน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีมจากการทำงานกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ในการทำ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
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ด้านความรู้
1. แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
โดยแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ
วัตถุเดียวกันจะเท่ากับขนาดของแรงทั้งสอง
บวกกันเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน
และมีทิศทางเดียวกัน แต่จะเท่ากับขนาด
ของแรงทั้งสองลบกันเมื่อแรงทั้งสองอยู่ใน
แนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน 

2. การเขียนแผนภาพของแรงและแรงลัพธ์ที่

3. การวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ วัดได้โดยใช้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลของ
แรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยใช้การซักถาม 
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าแรง
ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่อแรงทั้งสองแรงอยู่
ในทิศทางเดียวกัน โดยอาจใช้คำถาม หรือ
สื่อต่าง ๆ เช่น รูป ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำ
ไปสู่การทำกิจกรรมเพื่ออธิบายการหาแรง
ลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน 

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบันทึกผลและสรุป
ผลการทำกิจกรรม 

4.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้
ได้ข้อสรุปว่า เมื่อมีแรงสองแรงที่กระทำต่อ
วัตถุในทิศทางเดียวกัน ผลรวมขนาดของ
แรงสองแรงนั้นบวกกันจะมีค่าเท่ากับขนาด
ของแรงหนึ่งแรง ที่กระทำต่อวัตถุในทิศทาง
เดียวกับทิศของสองแรงนั้น 

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าผลรวมขนาดของ
แรงสองแรงนั้น เรียกว่า แรงลัพธ์และให้
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ

6.นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหา

7. นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล และ

8.ครูสาธิตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ

9.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

10.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สังเกต และบันทึก

11.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์เมื่อแรง
สองแรงกระทำต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน 

2. อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใน
ขณะที่วัตถุอยู่นิ่ง

3. อธิบายแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ใน

4. อธิบายวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริงใน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการวัด โดยการวัดขนาดของแรงที่
กระทำต่อวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริง พร้อม
ระบุหน่วยของแรง

2.ทักษะการใช้จำนวน โดยการนำขนาดของ
แรงต่าง ๆ ที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในแนว
เดียวกันมาคำนวณเพื่อระบุแรงลัพธ์ และ
ระบุหน่วยของแรง

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อภิปรายและเชื่อมโยงความรู้ ในเรื่องแรง
เพื่ออธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงในแนว
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุและอธิบายแรง
ลัพธ์ ในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ            
ลงข้อสรุป โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึก

5.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน   

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการวัด จากการวัด
ขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุด้วย
เครื่องชั่งสปริง พร้อมระบุหน่วยของ
แรงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2.ประเมินทักษะการใช้จำนวน จาก
การนำขนาดของแรงต่าง ๆ ที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในแนวเดียวกันมา
คำนวณเพื่อระบุแรงลัพธ์ และระบุ
หน่วยของแรงได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้ ใน
เรื่องแรงเพื่ออธิบายการหาแรงลัพธ์
ของแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถุและอธิบายแรงลัพธ์ ในกรณีที่
วัตถุอยู่นิ่งได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

5.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๕. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๖. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
 ๗. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
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ด้านความรู้
แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิว
สัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ไปบนผิวสัมผัสนั้น ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่
อยู่นิ่งบนพื้นผิวสัมผัสหนึ่งให้เคลื่อนที่       
แรงเสียดทานจากผิวสัมผัสนั้นก็จะต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ และสำหรับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจะทำให้วัตถุนั้น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัส โดยใช้การซักถาม หรือ
สื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แรงเสียดทานซึ่งเป็น
แรงสัมผัส

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแรงเสียดทาน โดยอาจใช้
การซักถาม ใช้สื่อต่าง ๆ หรือใช้กิจกรรม
สาธิต เช่น การออกแรงผลักวัตถุที่อยู่บน
พื้นฝืดแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ แต่เมื่อเปลี่ยนผิว
สัมผัส แล้วออกแรงกระทำอีกครั้ง วัตถุ
เคลื่อนที่ ได้เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมเพื่อ
สังเกตแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่
นิ่ง

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยออกแรงดึงวัตถุ
ที่อยู่นิ่ง จนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ไปบนพื้น 
สังเกตและอ่านค่าของแรงจากเครื่อง     
ชั่งสปริงในขณะที่วัตถุยังคงอยู่นิ่ง บันทึกผล 
และสรุปผลการทำกิจกรรม

4.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับ
สนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเมื่อออกแรงกระทำ
กับวัตถุที่วางอยู่บนพื้น แล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่ง 
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
แสดงว่ามีแรงต้านในทิศทางตรงกันข้ามกับ

5.ครูให้ความรู้ว่าแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของ

6.ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย 

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับ

8.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม บันทึกผล และสรุป

9.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมเพื่อลง

10.นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ ในชีวิต    

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของแรงเสียด
ทาน

2. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

3. อธิบายแรงเสียดทานและแรงที่อยู่

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตขนาดของแรง
จากค่าที่อ่านได้บนเครื่องชั่งสปริงและสังเกต
ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ

2.ทักษะการวัด โดยการวัดขนาดของแรงที่
กระทำต่อวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง พร้อม
ระบุหน่วยของแรง

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อภิปรายและเชื่อมโยงความรู้ ในเรื่องแรง
ลัพธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ มาระบุผลของแรงเสียดทานกับการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ

5.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของ
แรงจากค่าที่อ่านได้บนเครื่อง      
ชั่งสปริงและผลของแรงเสียดทานที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว 

2.ประเมินทักษะการวัด จากการวัด
ขนาดของแรงที่กระทำต่อกับวัตถุโดย
ใช้เครื่องชั่งสปริงและการระบุหน่วย
ของแรงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอภิปรายและเชื่อม
โยงความรู้ ในเรื่องแรงลัพธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
มาระบุผลของแรงเสียดทานกับการ

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

5.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๘. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
       ๙. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
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ด้านความรู้
1. เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ไปยังหู
ผู้ฟังโดยอาศัยการสั่นของตัวกลางของเสียง
ทำให้ได้ยินเสียง

2. เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางของ
เสียงที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิด
เสียง โดยอาจใช้การซักถาม หรือใช้สื่อ
ต่างๆ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่าเสียงเกิดจาก
การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการได้ยินเสียง โดยอาจใช้
การซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์
การสื่อสารกันของโลมาใต้น้ำ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมาถึงหูผู้ฟัง

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สังเกต บันทึกผล 
และสรุปผลการทำกิจกรรม

4.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับ
สนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเสียงจากแหล่ง
กำเนิดเสียงมาถึงหูผู้ฟังได้โดยอาศัยการสั่น
อย่างต่อเนื่องของวัตถุที่เป็นของเหลวและ
ของแข็ง

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการได้ยินเสียงในชีวิตประจำวันว่า
เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ มาถึงหูได้
อย่างไร เช่น การได้ยินเสียงพูดคุย การ
ได้ยินเสียงเพลง เพื่อลงข้อสรุปว่าเสียง
เคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงมาถึงหูผู้

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าวัตถุที่เสียงเคลื่อนที่

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถามใหม่เกี่ยว

8.นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลโดยการ

9.นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์การได้ยิน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการได้ยินเสียงจากแหล่ง
กำเนิดเสียงจนถึงหูผู้ฟัง

2. ระบุตัวกลางของเสียงจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการบรรยายการได้ยิน
เสียงผ่านตัวกลางของเสียง

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยการเชื่อม
โยงความรู้ ในเรื่องเสียงและการเกิดเสียง
เพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับตัวกลางของเสียง
และการได้ยินเสียง

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตและจากการสืบค้นเพื่อลงข้อสรุป
เกี่ยวกับตัวกลางของเสียงและการได้ยิน
เสียง

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยใช้แบบ
จำลองที่สร้างเพื่ออธิบายส่วนประกอบของหู
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ     

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4.ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกข้อมูลการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางของเสียง ตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้ ใน
เรื่องเสียงและการเกิดเสียงเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับตัวกลางของเสียง
และการได้ยินเสียงได้อย่างมีเหตุผล 

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและ ลงข้อสรุป จากการ
ทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จาก
การสังเกตและจากการสืบค้นเพื่อลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวกลางของเสียง
และการได้ยินเสียงได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๐. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
เสียงสูง เสียงต่ำขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่น
ของแหล่งกำเนิดเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่
สั่นด้วยความถี่มาก จะให้เสียงสูง        
แหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความถี่น้อย      
จะให้เสียงต่ำ ความถี่ของเสียงมีหน่วยเป็นรอบ
ต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับเสียงสูง 
เสียงต่ำ โดยอาจใช้การสาธิตหรือสื่อต่าง ๆ 
เช่น คลิปเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ ให้
เสียงสูง เสียงต่ำต่างกัน เพื่ออภิปรายร่วม
กันและระบุว่าเสียงที่ ได้ยินเป็นเสียงสูงหรือ
เสียงต่ำ

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
โดยอาจใช้วิธีซักถาม หรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
คลิปเสียงแบบต่าง ๆ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การทดลองเพื่ออธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ำ

3.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ว่า
หมายถึงจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ ได้ ใน
หนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที
หรือเฮิรตซ์

4.ครูสาธิตการแกว่งของวัตถุที่ติดกับเส้นเชือก
โดยให้นักเรียนนับจำนวนรอบในการแกว่ง
พร้อมกับจับเวลาที่ ใช้ จากนั้นให้นักเรียน
คำนวณหาค่าความถี่ ในการแกว่งของวัตถุ
นั้นเพื่อเชื่อมโยงความถี่ของการแกว่งของ
วัตถุกับการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง

5.นักเรียนร่วมกันระบุตัวแปร สมมติฐานใน
การทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียง

6.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยทดลองเพื่อ

7. นักเรียนนำเสนอผลการทดลองโดยใช้หลัก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ำ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายเสียงสูง 
เสียงต่ำที่ ได้ยิน และการสั่นของแหล่ง
กำเนิดเสียง

2.ทักษะการใช้จำนวน โดยการนับจำนวนรอบ
ในการแกว่งของวัตถุที่ติดกับเส้นเชือกพร้อม
ทั้งจับเวลาที่ ใช้เพื่อคำนวณหาความถี่ ในการ
แกว่งของวัตถุ

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยออกแบบตารางบันทึกผลการ
ทดลองเสียงสูง เสียงต่ำ ๆ  และการนำ
เสนอข้อมูลด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่  
เหมาะสม

4.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อภิปรายและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับความ

5.ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยคาดการณ์ผล

6.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย

7. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย

8.ทักษะการทดลอง โดยปฏิบัติกิจกรรมการ

9.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ปรากฏจริง
เกี่ยวกับเสียงสูงต่ำที่ ได้ยิน ลักษณะ
ของแหล่งกำเนิดเสียงตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ
นับจำนวนรอบในการแกว่งของวัตถุที่
ติดกับเส้นเชือก พร้อมทั้งจับเวลาที่
ใช้เพื่อคำนวณหาความถี่ ในการแกว่ง
ของวัตถุได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลการทดลองเสียงสูง 
เสียงต่ำ ๆและการนำเสนอข้อมูล
ด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม

4.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5.ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐาน จาก

6.ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง

7. ประเมินทักษะการกำหนดและ

8.ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

9.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๑๑. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
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ด้านความรู้
1. เสียงดัง เสียงค่อย หรือระดับเสียงที่ ได้ยิน
ขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิด
เสียง และระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 
ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมาก
หรือผู้สังเกตอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียง จะ
ได้ยินเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่น
ด้วยพลังงานน้อย หรือผู้สังเกตอยู่ไกลจาก

2. เสียงดัง เสียงค่อย วัดได้ด้วยระดับเสียง มี

3. เสียงดังมาก ๆ ที่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย 
โดยอาจใช้การซักถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น 
คลิปเสียง วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การทำ การ
ทดลองการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

2.นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบ
เกี่ยวกับการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย ที่เกิด
จากพลังงานของแหล่งกำเนิดเสียงแตกต่าง
กัน และระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงที่
แตกต่างกัน  โดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนด เช่น 
กลอง ระฆัง วิทยุ

3.นักเรียนร่วมกันระบุตัวแปร สมมติฐานใน
การทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง เสียง
ค่อย และออกแบบตารางบันทึกผลการ
ทดลอง

4.นักเรียนปฏิบัติการทดลองโดยสังเกตความ
ดังของเสียงที่ ได้ยินซึ่งเป็นผลมาจาก
พลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
และระยะห่างของผู้สังเกตจากแหล่งกำเนิด
เสียง บันทึกผลและสรุปผลการทำกิจกรรม

5.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมและร่วม
กันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อ
ให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่น
ด้วยพลังงานมาก จะเกิดเสียงดัง เมื่อแหล่ง

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าความดังของเสียง

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

8.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เครื่องวัด

9.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลัก

10.นักเรียนสร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับเสียงที่

11.นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

12.นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการสืบค้นข้อมูล

13.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยนำข้อมูลจาก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย

2. อธิบายวิธีการวัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง

3. อธิบายมลพิษทางเสียงและยก

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายความดังของ
เสียงที่ ได้ยินจากการทดลอง

2.ทักษะการวัด จากการวัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องวัดระดับเสียง หรือโปรแกรมประยุกต์ 
(application) และระบุหน่วยของระดับเสียง

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลได้จากการสืบค้น
จากแหล่งต่างๆ มาแยกประเภท และ    
จัดกระทำใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
มลพิษทางเสียง อันตรายและวิธีป้องกัน
อันตราย

4.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อภิปรายและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการ
เกิดเสียงกับข้อมูลที่สังเกตได้มาอธิบายการ

5.ทักษะการตั้งสมมติฐาน โดยคาดการณ์ผล

6.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย

7. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร โดย

8.ทักษะการทดลอง โดยปฏิบัติกิจกรรมการ

9.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บรรยายความดังของเสียงที่ ได้ยิน
จากการทดลองตามความเป็นจริง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการวัด จากการวัด
ระดับเสียงโดยใช้เครื่องวัดระดับ
เสียง หรือโปรแกรมประยุกต์ (appli-
cation) พร้อมทั้งระบุหน่วยของ 
 ระดับเสียงได้อย่างถูกต้อง    
เหมาะสม

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ  
มาแยกประเภท และจัดกระทำใหม่ 
เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทาง
เสียง อันตรายและวิธีป้องกัน

4.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

5.ประเมินทักษะการตั้งสมมติฐาน จาก

6.ประเมินทักษะการกำหนดนิยามเชิง

7. ประเมินทักษะการกำหนดและ

8.ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

9.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๒. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
 ๑๓. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง  
 ๑๔. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง



สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ง

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จาก
แบบจำลอง 
 ๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี  
 ๓. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ำที่
มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๔. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
 ๕. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
 ๖. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และ
น้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง 
 ๗. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงในตัวเองส่วน     
ดาวเคราะห์เป็นดาวที่ ไม่มีแสงในตัวเอง การ
มองเห็นดาวฤกษ์เป็นเพราะแสงของดาวฤกษ์
เข้ามาสู่ตาผู้สังเกตโดยตรง ส่วนการมองเห็น
ดาวเคราะห์ เป็นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์
ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของ
ผู้สังเกต 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการมองเห็นดาวเคราะห์และ
ดาวฤกษ์ โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือ
คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์    
ภาพเคลื่อนไหว

2.นักเรียนรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
การสังเกตและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับ
ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ แสงและการมองเห็น
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ เพื่อออกแบบการ
สร้างแบบจำลอง

3.นักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ และสร้างแบบจำลองอธิบายการ
มองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

4.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นพร้อม
ทั้งอธิบายสิ่งที่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวฤกษ์ 
ดาวเคราะห์ และการมองเห็นดาวฤกษ์และ
ดาวเคราะห์

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
ดาวบนท้องฟ้า จำแนกได้เป็นดาวฤกษ์ซึ่งมี
แสงสว่างในตัวเอง และดาวเคราะห์เป็น
ดาวที่ ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เรามองเห็น
ดาวฤกษ์ได้เนื่องจากแสงของดาวฤกษ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้
แบบจำลองอธิบายเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับ
การมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

2.ทักษะการสร้างแบบจำลอง  โดยออกแบบ
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบ
จำลอง อธิบายการมองเห็นดาวฤกษ์และ
ดาวเคราะห์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน   
เป็นทีม โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล และ
ปรึกษาหารือในการสร้างแบบจำลองการ
มองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอสิ่งที่

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. การประเมินทักษะการลงความเห็น
จากข้อมูล จากการอธิบายผลจาก
การสังเกตแบบจำลอง และอธิบาย
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็น
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผล

2.ประเมินการสร้างแบบจำลอง    
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมองเห็น
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้อย่าง 
ถูกต้อง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม จากการมีส่วน
ร่วมในการสร้างแบบจำลอง ตั้งแต่

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

ตัวชี้วัด
 ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 
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ด้านความรู้
1. กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนท้องฟ้า
แต่ละกลุ่มมีการเรียงตัวของดาวฤกษ์ ใน
ตำแหน่งคงที่จึงมีรูปร่างเหมือนเดิม และมี
เส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุก
คืน

2. แผนที่ดาวเป็นแผนที่ท้องฟ้าที่ ใช้ระบุ
ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับดาวฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์และ
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อ
ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว

2.นักเรียนอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกลุ่ม
ดาวว่า กลุ่มดาว คือดาวฤกษ์ที่สว่างหลาย
ดวงที่มีตำแหน่งปรากฏบนท้องฟ้าใกล้กัน
และมีการเรียงตัวของดาวฤกษ์ ในตำแหน่ง
คงที่ เมื่อลากเส้นสมมติ ระหว่างดาวแต่ละ
ดวง อาจเห็นเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละคน

3.นักเรียนสังเกตและอภิปรายเกี่ยวกับองค์
ประกอบและวิธีการใช้แผนที่ดาว และฝึกหัด
การวัดมุมเงยและหามุมทิศ เพื่อระบุ
ตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้า จากนั้นเลือก
กลุ่มดาวที่ต้องการสังเกต และวางแผนการ
ดูดาว โดยมีเกณฑ์ ในการเลือกคือกลุ่มดาว
นั้นต้องปรากฏขึ้นและตกให้เห็นในเวลากลาง
คืน ในช่วงเวลาที่ต้องการสังเกต

4.นักเรียนสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าตาม
แผนที่วางไว้ บันทึกลักษณะของกลุ่มดาว 
ตำแหน่งของกลุ่มดาวที่เวลาต่าง ๆ พร้อม
ทั้งระบุมุมเงยและมุมทิศของกลุ่มดาวนั้น

5.นักเรียนนำข้อมูลจากการสังเกตมาอภิปราย

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

7. นักเรียนรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์และ

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการมองเห็นกลุ่มดาวแต่ละ
กลุ่มมีรูปร่างคงที่

2. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง 

3. อธิบายการใช้แผนที่ดาว เพื่อระบุ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะและ
ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มบน
ท้องฟ้า

2.ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ 
สเปซและสเปซกับเวลา โดยนำข้อมูลที่ ได้
จากแผนที่ดาว อธิบายตำแหน่งและการ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกลุ่มดาวเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการรวบรวมข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยว
กับเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร  โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การสังเกตลักษณะและระบุตำแหน่ง
ของกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มบนท้องฟ้า 
 ได้อย่างครบถ้วน ตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลา จากการใช้แผนที่ดาว เพื่อ
สังเกตท้องฟ้าและอธิบายตำแหน่ง
และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ
กลุ่มดาวเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยำ

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้าในรอบปี 
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ด้านความรู้
บนผิวโลกของเราปกคลุมด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ 
น้ำของโลกทั้งหมดจะมีน้ำเค็มอยู่ประมาณ 
97.5 ส่วน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรและ
ทะเล และที่เหลืออีกประมาณ 2.5 ส่วน เป็น
น้ำจืดในแหล่งต่าง ๆ น้ำจืดส่วนใหญ่เป็นธาร
น้ำแข็งหรือพืดน้ำแข็งที่อยู่ตามขั้วโลก ส่วนน้ำ
จืดที่มนุษย์นำมาใช้ ได้แก่ น้ำในทะเลสาบ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับแหล่งน้ำของโลก โดยอาจใช้
สถานการณ์ คำถาม หรือสื่อต่างๆ เช่น 
รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว หรือข่าวที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของ
โลกหรือของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การ
สืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำของ
โลก จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือใบความรู้ 
รวบรวมข้อมูล และบันทึกผล

3.นักเรียนนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่
เหมาะสม เช่น ตาราง แผมภูมิแท่ง 
แผนภูมิรูปภาพ และนำเสนอในรูปแบบที่ 
น่าสนใจ

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง เพื่อลงข้อสรุปว่า 
น้ำของโลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ซึ่งเป็น  
น้ำเค็มประมาณ 97.5 ส่วน ส่วนใหญ่อยู่ใน
มหาสมุทรและทะเล ส่วนที่เหลืออีก
ประมาณ 2.5 ส่วน น้ำจืดส่วนใหญ่เป็น  
ธารน้ำแข็งหรือพืดน้ำแข็งที่อยู่ตามขั้วโลก 
ส่วนน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ ได้แก่ น้ำใน
ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำธาร และน้ำใต้ดิน ซึ่ง

5.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    

6.นักเรียนสำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่นและร่วม

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดและน้ำ
เค็ม น้ำในแต่ละแหล่ง

2. ระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำ
มาใช้ประโยชน์ได้

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยการนำข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำใน
แหล่งต่าง ๆ ของโลกมาจัดกระทำและนำ
เสนอ

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่มนุษย์
สามารถนำมาใช้

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
วิเคราะห์และลงความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การประหยัดน้ำในครัวเรือนและการอนุรักษ์
แหล่งน้ำ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำของโลกมาจัด กระทำและ
นำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน 
และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่มนุษย์
สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการวิเคราะห์และ      

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๓. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
 ๔. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
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ด้านความรู้
วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำซ้ำเดิมเป็น
แบบรูปต่อเนื่องระหว่างน้ำในแหล่งต่าง ๆ เช่น 
น้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและน้ำใน
สิ่งมีชีวิต 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ โดยอาจใช้
สถานการณ์ คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฏจักรน้ำ เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ
การหมุนเวียนของน้ำระหว่าง น้ำใน
บรรยากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและ       
น้ำในสิ่งมีชีวิต

3.นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจำลองที่
อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ
ของโลกตามข้อมูลที่ ได้สืบค้น จากนั้น    
นำเสนอ

4.นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หนังสือหรือใบความรู้    
บันทึกผล 

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเชื่อม
โยงสิ่งที่พบในแบบจำลองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยอาจ
ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ หรือ
ภาพคลื่อนไหวเพื่อประกอบคำอธิบาย เพื่อ
ลงข้อสรุปว่า วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียน
ของน้ำซ้ำเดิมเป็นแบบรูปต่อเนื่องระหว่าง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักร
น้ำ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียน
ของน้ำในแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทำและ  
นำเสนอ

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
เกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำแหล่งน้ำต่าง ๆ 
เป็นวัฏจักร

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการ
ออกแบบและสร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ำเป็นวัฏจักร

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการสืบค้น
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
หมุนเวียนของน้ำในแหล่งต่าง ๆ   
มาจัดกระทำและนำเสนอ ได้อย่าง   
ถูกต้อง เหมาะสม และช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมายและ
ลงข้อสรุป จากการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
หมุนเวียนของน้ำแหล่งน้ำต่าง ๆ  
เป็นวัฏจักร ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลองที่
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยว
กับการหมุนเวียนของน้ำเป็นวัฏจักร

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๕. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
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ด้านความรู้
เมฆ เกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็น
ละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ 
ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง 
และละอองน้ำจำนวนมากนั้นเกาะกลุ่มรวมกัน
ลอยอยู่สูงจากพื้นดินมาก แต่หากละอองน้ำที่
เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก 
ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง โดยอาจใช้
สถานการณ์หรือใช้คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ 
เช่น ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ วีดิทัศน์   
เพื่อนำไปสู่การใช้แบบจำลอง

2.ครูให้นักเรียนร่วมกันสังเกตและอธิบาย
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง    
และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง   

3.นักเรียนนำเสนอกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง โดยใช้แบบ
จำลอง นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และ
น้ำค้างแข็งจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ        
ที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือหรือ
ใบความรู้ บันทึกผล

4.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อ     
เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 
แบบจำลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและ
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดของ เมฆ 
หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง เพื่อลงข้อ
สรุปว่า เมฆ เกิดจากไอน้ำในอากาศ
ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละออง

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบจำลอง

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย    
ลงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง         
จากแบบจำลอง

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง 
และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลองและข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้น

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบ
จำลองได้ครบถ้วน ตามความเป็น
จริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการลงความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง 
และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลองโดย
ใช้ประจักษ์พยานที่ ได้จากการสร้าง
แบบจำลอง ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง 
และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลองและ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร   

3.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๖. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง  
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ด้านความรู้
ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นนํ้าที่มีสถานะต่าง ๆ ที่
ตกจากท้องฟ้าถึงพื้นดิน ฝน เกิดจากละอองน้ำ
ในเมฆที่รวมตัวกันมีอนุภาคใหญ่ขึ้นจนอากาศ 
ไม่สามารถพยุงไว้ ได้จึงตกลงมาเป็นหยดน้ำ 
หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานะจากไอน้ำเป็นของแข็งจึงมี
รูปร่างเป็นผลึก รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับการเกิดฝน หิมะ 
ลูกเห็บ โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม 
หรือสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ และ
ภาพเคลื่อนไหวของฝน หิมะ ลูกเห็บ    
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ จากแหล่งข้อมูลที่  
น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือ
ใบความรู้รวบรวมข้อมูล และบันทึกผล

3.นักเรียนนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่
เหมาะสม เช่น ตาราง แผนภาพ และ   
นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างของกระบวนการ
เกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ เพื่อลงข้อสรุปว่า ฝน 
หิมะ ลูกเห็บ เป็นนํ้าที่มีสถานะแตกต่างกัน
ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝน เกิดจากละออง
น้ำในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ
พยุงไว้ ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำใน
อากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัว
กันจนมีน้ำหนักมากขึ้น จนเกินกว่าอากาศจะ
พยุงไว้ จึงตกลงมา  ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำ
ที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัด

5.ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นนํ้าที่มีสถานะต่าง ๆ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ 
ลูกเห็บ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำผลการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลการเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บมาจัดกระทำ
และนำเสนอ

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล     
จัดกระทำข้อมูล นำเสนอ และอภิปราย
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ 
ลูกเห็บ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำผลการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลการเกิดฝน 
หิมะ ลูกเห็บ มาจัดกระทำและนำ
เสนอได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
ถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ ได้
อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร โดย

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๗. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้   
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แนวการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ได้แก่ 

๑) การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

๒) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

๓) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบั ติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวม

ทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

    

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละ
ประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน  
 ๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับ
ประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 ๔. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 
 ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
1. สารอาหารคือสารที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน
อาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายในการ
ดำรงชีวิต ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน  
ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ ในอาหาร
แต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตก
ต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสาร
อาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่าง   

2. สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์     

3. การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน โดย
อาจใช้วิธีซักถามหรือใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
ตัวอย่างอาหารจริง รูป ภาพเคลื่อนไหว   
วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่การสำรวจประเภทและ
ประโยชน์ของสารอาหาร

2.นักเรียนสำรวจอาหารที่รับประทานใน 1 วัน 
และระบุส่วนประกอบที่อยู่ ในอาหาร และ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและประโยชน์
ของสารอาหารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
เชื่อถือได้ เช่น  อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือ
ใบความรู้ที่ครูเตรียมไว้

3.นักเรียนร่วมกันระบุประเภทของสารอาหาร
ในอาหารที่สำรวจ นำเสนอผลในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภาพ  และ
อภิปรายเพื่อเปรียบเทียบสารอาหารที่พบใน
อาหารแต่ละชนิด และบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภท 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า
สารอาหารคือสารที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน
อาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายในการ
ดำรงชีวิต ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน  
ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ ในอาหาร

5.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการ

6.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ

7. นักเรียนนำผลการสำรวจการรับประทาน

8.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบ

9.นักเรียนอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่าการรับ

10.นักเรียนสืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปราย

11.นักเรียนร่วมกันนำเสนอแนวทางในการเลือก

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. บอกความหมายและยกตัวอย่างสาร
อาหาร

2. ระบุประเภทของสารอาหารที่อยู่ ใน
อาหารและบรรยายประโยชน์ของ
สารอาหารประเภท โปรตีน 

3. บอกแนวทางการเลือกรับประทาน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการ
สำรวจอาหาร การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีและ
ปลอดภัย

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยนำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการ
รวบรวมเกี่ยวกับแนวทางการเลือกรับ
ประทานอาหารให้ได้ปริมาณพลังงานเพียง
พอกับความต้องการของร่างกาย และให้ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

3.ทักษะการใช้จำนวน โดยบวกปริมาณ   

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นในผล
จากการสำรวจอาหาร การสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
เพื่อให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย    
ได้อย่างสมเหตุสมผล

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ  
สื่อความหมายข้อมูลจากการ
รวบรวมนำเสนอแนวทางการเลือก
รับประทานอาหารให้ได้ปริมาณ
พลังงานเพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย และให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย และปลอดภัยต่อสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วย

3.ประเมินทักษะการใช้จำนวน จากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
 ๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ   
 ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
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ด้านความรู้
1. ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลำไส้เล็ก ลำไส้ ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และ
ตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและ
ดูดซึมสารอาหาร

2. ภายในปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มี
ขนาดเล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหาร

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเภทของสารอาหารและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาร 

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาหาร
เมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อนำไปสู่การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร

3.นักเรียนสังเกตการทำงานของอวัยวะภายใน
ช่องปากและการกลืนอาหาร โดยสังเกต
จากการเคี้ยวอาหารและการกลืนอาหาร
ของตนเอง เพื่อน หรือสังเกตจากสื่อต่าง ๆ 
และบันทึกผล 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า 
ฟันมีหน้าที่ช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาด
เล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับ
น้ำลาย และอาหารจะเคลื่อนที่จากปากไป
หลอดอาหาร

5.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อย
อาหารจากแหล่งต่าง  ๆ ที่เชื่อถือได้  เช่น 
หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ภาพเคลื่อนไหว 
มัลติมีเดีย บันทึกลักษณะและหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร นักเรียน

6.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองระบบย่อย

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ

- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะ

- ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็ก

- หลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจาก

- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็ก

- ลำไส้ ใหญ่เป็นอวัยวะที่ ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อย

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมว่า 

10.นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการ

11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า

12.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล อภิปรายและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุและบรรยายหน้าที่ของแต่ละ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร

2. อธิบายการย่อยอาหารและการ   
ดูดซึมสารอาหารในระบบย่อย
อาหาร

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะของ
อวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยแสดง
ความคิดเห็นและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อย
อาหาร

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยออกแบบ 
สร้างแบบจำลอง และใช้แบบจำลองเพื่อ
อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ 
ในระบบย่อยอาหาร 

หมายเหตุ:
ไม่จำเป็นต้องอธิบายการย่อยเชิงกล การย่อย
เชิงเคมี และชื่อโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารเมื่อ
สิ้นสุดการย่อย

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต  จากการ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สังเกตลักษณะของแต่ละอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิด
เห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการนำข้อมูลที่ ได้จากการ
รวบรวมเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อย
อาหาร มาเชื่อมโยงเพื่ออธิบาย
หน้าที่ของแต่ละอวัยวะได้อย่าง   
สมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง
จากแบบจำลองระบบย่อยอาหารที่
ออกแบบ สร้าง และใช้ เพื่อแสดงให้

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๔. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
 ๕.     ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ
  



สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความ

สัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  ผลของแรง

ที่กระทำต่อวัตถุ   ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ   รวมทั้งนำ

ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ

การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก 
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยว
กับการแยกสาร  
 ๒. . อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่าน
การขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   
 ๓. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ
ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๔. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
 ๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  
 ๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำวัน  
 ๗. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  
 ๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ ใช้
ในชีวิตประจำวัน
 ๙. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 ๑๐. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
สารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งที่มีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถแยกได้โดย
การหยิบออก ส่วนสารผสมที่มีขนาดแตกต่าง
กันสามารถแยกได้โดยการร่อน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูใช้คำถามทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สารผสม และตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับ
การแยกสารผสมในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ร่อนทรายก่อสร้าง การร่อนแป้งทำขนม 
การแยกเหรียญ จากนั้นครูกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ
การแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่มีลักษณะ
แตกต่างกันโดยอาจใช้คำถาม ใช้การสาธิต 
หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อ
นำไปสู่การทำกิจกรรมการแยกสารโดยการ
หยิบออกและการร่อน

2.นักเรียนออกแบบวิธีการแยกสารผสมที่ครู
กำหนดให้ โดยใช้สารผสมที่สามารถแยกได้
โดยการหยิบออกและการร่อน เช่น กรวด
เม็ดเล็กกับทราย ข้าวเปลือกผสมกับ 
ข้าวสาร ข้าวสารผสมกับรำข้าว ลูกกวาด
หลายสี เม็ดสาคูผสมกับแป้งทำขนม โดย
ระบุจุดประสงค์ วิธีทำกิจกรรม

3.นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธีทำกิจกรรมที่
ออกแบบไว้ บันทึกผล สรุปและนำเสนอ 

4.ครูใช้ข้อมูลของนักเรียนทั้งชั้นเรียน       
ใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่าสารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งที่

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการหยิบออกเป็นวิธี

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม

7. นักเรียนร่วมกันสำรวจการแยกสารผสมใน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการแยกสารผสมโดยการหยิบ
ออกและการร่อน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะ
ของสารผสมและวิธีแยกของแข็งที่มีลักษณะ
แตกต่างกันออกจากกัน บันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
ลักษณะของสารและผลการแยกสารที่มี
ลักษณะแตกต่างกันมานำเสนอในรูปแบบ   
ตาราง

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้
ข้อมูลจากการสังเกตมาอภิปรายวิธีการ  
แยกสารโดยการหยิบออกและการร่อน

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ              
ลงข้อสรุปโดยการตีความหมายข้อมูลที่   

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ โดยการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกลักษณะของสารและวิธีแยก
ของแข็งที่มีลักษณะแตกต่างกันออก
จากกันตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ  
สื่อความหมายข้อมูล จากการ    
นำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตลักษณะ
ของสารและผลการแยกสารที่มี
ลักษณะแตกต่างกันมานำเสนอใน  
รูปแบบตารางอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตมาอภิปรายวิธีการแยกสาร
โดยการหยิบออกและการร่อนซึ่งใช้

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี       

ตัวชี้วัด
 ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร   

การแยกสารผสมโดยการหยิบออกและการร่อน
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ด้านความรู้
สารผสมที่ประกอบด้วยสารแม่เหล็ก สามารถ
แยกได้โดยการใช้แม่เหล็กดึงดูด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนการแยกสารผสมที่เป็นของแข็ง 
ที่มีลักษณะขนาดแตกต่างกัน โดยการหยิบ
ออกและการร่อน จากนั้นครูกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ
การแยกสารผสมด้วยวิธีการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูดโดยอาจใช้คำถาม ใช้การสาธิต หรือ
สื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมการแยกสารโดยการใช้   
แม่เหล็กดึงดูด

2.นักเรียนใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้ เช่น      
แม่เหล็กและสารผสมที่ประกอบด้วย     
ผงเหล็ก ดิน ทราย เป็นต้น เพื่อออกแบบ
วิธีการแยกสารผสมนั้น  

3.นักเรียนปฏิบัติตามวิธีที่ออกแบบไว้ สังเกต 
บันทึกผลการแยกสารผสมโดยใช้แม่เหล็ก 
สรุปผลและนำเสนอ

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อ
ได้ข้อสรุปว่าสารผสมที่ประกอบด้วยสารแม่
เหล็ก สามารถแยกได้โดยการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการแยกสารผสมโดยการใช้แม่
เหล็กดึงดูด

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกตโดยสังเกตลักษณะ     
สารผสมที่เป็นของแข็ง 2 ชนิดขึ้นไปโดยมี
สารชนิดหนึ่งสามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้ 
และผลการแยกสารผสมโดยการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด บันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
สารผสมที่เป็นของแข็ง 2 ชนิดขึ้นไปโดยมี
สารชนิดหนึ่งสามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้
และนำผลการแยกสารผสมโดยการใช้    
แม่เหล็กดึงดูด มาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้
ข้อมูลจากการสังเกตมาอภิปรายการแยก
สารโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูด

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยการตีความหมายข้อมูลที่นำเสนอแล้ว

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกตจากผลการ
บันทึกการสังเกตลักษณะสารผสมที่
เป็นของแข็ง 2 ชนิดขึ้นไปโดยมีสาร
ชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็ก และผล
การแยกสารผสมโดยการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด ตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ  
สื่อความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกตสารผสมที่เป็น
ของแข็ง 2 ชนิดขึ้นไปโดยมีสารชนิด
หนึ่งเป็นสารแม่เหล็ก และผลการ
แยกสารผสมโดยการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด มานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าสนใจ

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลจากการสังเกต

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

การแยกสารผสมโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูด 
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ด้านความรู้
สารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งและของเหลว 
โดยของแข็งไม่ละลายในของเหลวนั้นสามารถ
แยกได้โดยใช้การรินออก การกรอง การตก
ตะกอน 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการแยกสารผสมที่
ประกอบด้วยของแข็งและของเหลว โดย
ของแข็งไม่ละลายในของเหลวนั้นโดยอาจใช้
ตัวอย่างของจริง เช่น ข้าวสารเหนียวผสม
น้ำซาวข้าว กะทิกับกากมะพร้าว น้ำแป้ง 
น้ำส้มคั้น เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมการ
แยกสารโดยการรินออก การกรองและ  
การตกตะกอน

2.นักเรียนใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้ เช่น ผ้าขาว
บาง กระชอน กระดาษกรอง และสารผสม
ที่ประกอบด้วยของแข็งและของเหลว โดย
ของแข็งไม่ละลายในของเหลวนั้น เพื่อ
วางแผนออกแบบวิธีการแยกสารผสม

3.นักเรียนปฏิบัติตามวิธีที่ออกแบบไว้ สังเกต 
บันทึกผลการแยกสารผสมโดยการรินออก 
การกรองและการตกตะกอน สรุปผลและ 
นำเสนอ

4.ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อ
ให้ได้ข้อสรุปว่า สารผสมที่ประกอบด้วย
ของแข็งและของเหลว โดยของแข็งไม่
ละลายในของเหลวนั้นสามารถแยกได้โดย 
ใช้การรินออก การกรองและการตกตะกอน

5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบ
เทียบการแยกสารผสมโดยใช้การรินออก 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการแยกสารผสมโดย       
การรินออก การกรอง และ         
การตกตะกอน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตลักษณะสาร
เนื้อผสมที่เป็นสารแขวนลอยซึ่งประกอบด้วย
ของแข็งแขวนลอยในของเหลวและผลการ
แยกสารเนื้อผสมโดยใช้การรินออก    
การกรอง และการตกตะกอน บันทึกสิ่ง   
ที่สังเกตได้

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต
ลักษณะสารเนื้อผสมที่เป็นสารแขวนลอยซึ่ง
ประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยในของเหลว
และผลการแยกสารเนื้อผสมโดยใช้      
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน
มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้
ข้อมูลจากการสังเกตมาอภิปราย        
การแยกสารโดยการรินออก การกรอง   

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยนำเสนอผลการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผลการ 
บันทึกการสังเกตลักษณะ         
สารเนื้อผสมที่เป็นสารแขวนลอยซึ่ง
ประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยใน
ของเหลวและผลการแยกสารเนื้อ
ผสมโดยใช้การรินออก การกรอง 
และการตกตะกอนตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ   
สื่อความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกตลักษณะ      
สารเนื้อผสมที่เป็นสารแขวนลอยซึ่ง
ประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยใน
ของเหลวและผลการแยก         
สารเนื้อผสมโดยใช้วิธีการรินออก 
การกรอง และการตกตะกอน มานำ
เสนอในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม 

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก

4.ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

การแยกสารผสมโดยการรินออก การกรองและการตกตะกอน
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ด้านความรู้
1. วัตถุบางชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้า
ใกล้วัตถุอื่นที่ ไม่ได้ผ่านการขัดถู จะเกิด
แรงดึงดูด แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าซึ่ง
เป็นแรงไม่สัมผัส

2. วัตถุบางชนิดสองชิ้นที่ผ่านการขัดถู เมื่อนำ
เข้าใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกันซึ่งเกิดจาก
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า โดยประจุไฟฟ้ามี  

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแรงไม่
สัมผัส โดยใช้การซักถาม หรือสื่อต่าง ๆ 
เพื่อนำไปสู่เรื่องแรงไฟฟ้า

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวกับแรงไฟฟ้า โดยอาจใช้   
วิธีซักถาม หรือกิจกรรมสาธิต เช่น การใช้
ลูกโป่งถูกับเส้นผม เพื่อนำไปสู่การสังเกต
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเบา ๆ 
เมื่อนำวัตถุที่ผ่านการขัดถูเข้าใกล้

3.นักเรียนออกแบบกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์ที่
ครูกำหนดให้ เช่น ไม้บรรทัดพลาสติก    
ผ้าสักหลาด เศษกระดาษชิ้นเล็กๆ พร้อมทั้ง
ออกแบบตารางบันทึกผล  

4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ 
โดยนำวัตถุต่างๆ มาขัดถู แล้วนำวัตถุนั้นเข้า
ใกล้วัตถุเบา ๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเบา ๆ นั้น บันทึกผลและ
สรุปผลการทำกิจกรรม

5.นักเรียนนำเสนอ ร่วมกันอภิปราย โดยนำ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มาสนับสนุนเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า เมื่อนำวัตถุบางชนิดมาขัดถู แล้ว
นำไปเข้าใกล้วัตถุที่เบาและมีขนาดเล็ก วัตถุ
นั้นจะเคลื่อนที่ ได้ เนื่องจากเกิดแรงดึงดูด
วัตถุนั้น 

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า แรงที่ทำให้วัตถุเบา

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    

8.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยขัดถูวัตถุชนิด

9.นักเรียนนำเสนอผลการสังเกต ร่วมกัน

10.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ประจุไฟฟ้ามี     

11.นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ ในชีวิต 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า
2. อธิบายผลของการนำวัตถุ 2 ชนิดที่
ผ่านการขัดถูเข้าใกล้กัน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเมื่อนำ
วัตถุที่ผ่านการขัดถูเข้าใกล้วัตถุเบา ๆ  และ
การนำวัตถุที่ผ่านการขัดถูทั้งสองชิ้นเข้าใกล้
กัน

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยอภิปราย
และเชื่อมโยงความรู้ ในเรื่องแรงไม่สัมผัสกับ
ข้อมูลที่สังเกตได้ มาอธิบายการเกิดแรง
ไฟฟ้าและผลของการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า
ชนิดเดียวกันและตรงกันข้ามเข้าใกล้กัน

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้จากการ
สังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดแรง
ไฟฟ้าและผลของการนำวัตถุ 2 ชนิดที่ผ่าน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้น
เมื่อนำวัตถุที่ผ่านการขัดถูเข้าใกล้วัตถุ
เบา ๆ และการนำวัตถุที่ผ่านการขัด
ถูทั้งสองชิ้นเข้าใกล้กันตามความเป็น
จริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้ ใน
เรื่องแรงไม่สัมผัสกับข้อมูลที่สังเกต
ได้เพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับการเกิด
แรงไฟฟ้าและผลของการนำวัตถุที่มี
ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันและตรงกัน
ข้ามเข้าใกล้กันได้อย่างมีเหตุผล

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ด้านความรู้
1. วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย     
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า           
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่ ให้พลังงาน
ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่
เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้า

3. การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า ทำได้โดยใช้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้า โดยใช้การซักถาม หรือสื่อต่าง ๆ 
เพื่อนำไปสู่เรื่องวงจรไฟฟ้า

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดย
อาจใช้การซักถาม กิจกรรมสาธิต หรือใช้
สื่อต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

3.นักเรียนออกแบบกิจกรรมการต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่ครูกำหนดให้ 

4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้  
โดยต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของเครื่องใช้ไฟฟ้า บันทึกผล
และสรุปผลการทำกิจกรรม

5.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกัน
อภิปรายและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้
ได้ข้อสรุปว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบ
ด้วยถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า และเครื่อง   
ใช้ไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้ 

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าถ่านไฟฉายเรียกอีก
อย่างว่าเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว คือ
ขั้วบวกและขั้วลบ เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าให้ครบ
วงจร กระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

7. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ

8.ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับ

9.นักเรียนสืบค้นข้อมูลหน้าที่ของแต่ละส่วน

10.นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล    

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

2. บรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วน
ประกอบในวงจรไฟฟ้า

3. อธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายส่วนประกอบ
และลักษณะของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และ
บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยอภิปราย
และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
กับข้อมูลที่สังเกตได้มาอธิบายเกี่ยวกับการ
ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้า

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ           
ลงข้อสรุป โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึก
ได้ จากการสังเกตและสืบค้นข้อมูล เพื่อ   
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและ
หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้า

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยเขียน

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดของส่วนประกอบ
และลักษณะของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
และบรรยายการเปลี่ยนแปลงของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่ครบวงจรตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้ ใน
เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับข้อมูลที่สังเกต
ได้เพื่อลงความเห็นและอธิบายเกี่ยว
กับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและ
หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบในวงจร
ไฟฟ้าได้อย่างมีเหตุผล

3. ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ

4. ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๓. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ๔. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
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ด้านความรู้
1. เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน 
โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อ
กับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่ง
เป็นการต่อแบบอนุกรม ทำให้มีพลังงาน
ไฟฟ้ามากขึ้น เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม โดยอาจใช้กิจกรรมสาธิต ใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ หรือใช้การซักถาม   
เพื่อนำไปสู่การทดลองวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้า
ที่ทำให้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

2.นักเรียนออกแบบวิธีการทดลองในการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ ระบุตัวแปร และ
สมมติฐานในการทดลอง ออกแบบตาราง
การบันทึกผลการทดลอง 

3.นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามที่ ได้ออกแบบ
ไว้ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สังเกตและ
บันทึกผลลงในตาราง

4.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแปลความ
หมายข้อมูลที่ ได้จากการทำการทดลอง

5.นักเรียนนำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับผล
การวิเคราะห์และแปลความหมายจากการ
ทดลอง และนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาส
นับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การต่อเซลล์
ไฟฟ้า 2 เซลล์ โดยให้ขั้วบวกของเซลล์
ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า
อีกเซลล์หนึ่ง ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

6.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเมื่อนำเซลล์ไฟฟ้า
หลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้ขั้วบวกของ

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับ

8.นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

9.นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล ร่วมกัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการและผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

2. ระบุประโยชน์จากการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม และยกตัวอย่างหรือ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในชีวิต

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายการทำงาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่มีเซลล์
ไฟฟ้าเซลล์เดียวและในวงจรไฟฟ้าที่มีการ  
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการออกแบบตารางบันทึกผลและ
การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ด้วยรูปแบบหรือ  
วิธีการต่าง ๆ

3.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยอภิปราย
และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
กับข้อมูลที่สังเกตได้มาอธิบายการต่อ    
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและประโยชน์ของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

4.ทักษะการตั้งสมมติฐานโดยคาดการณ์ผล

5. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย

6. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดย

7. ทักษะการทดลอง โดยปฏิบัติการทดลอง 

8. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่มีเซลล์
ไฟฟ้าเซลล์เดียวและในวงจรไฟฟ้าที่มี
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความ   
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการออกแบบ
ตารางบันทึกผลและนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่
เข้าใจง่าย น่าสนใจ

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้ ใน
เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับข้อมูลที่สังเกต

4.ทักษะการตั้งสมมติฐานจากการ  

5.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติ

6.ประเมินทักษะการกำหนดและ

7. ประเมินทักษะการทดลอง จากการ

8.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
 ๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำวัน  
  



163

ด้านความรู้
1. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบเรียงกันโดยกระแสไฟฟ้าที่
ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงเป็นกระแสไฟฟ้า
จำนวนเดียวกัน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใด
ดวงหนึ่งออกทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับ
ทั้งหมด

2. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเป็นการต่อ

3. การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถนำไป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน โดยอาจใช้กิจกรรม
สาธิต ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์แสดง
เหตุการณ์ที่มีหลอดไฟฟ้าบางดวงสว่าง 
บางดวงดับ หรือใช้การซักถาม เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน

2.นักเรียนออกแบบวิธีการต่อหลอดไฟฟ้า    
2 ดวง โดยให้ออกแบบ 2 วิธีที่ทำให้หลอด
ไฟฟ้าสว่างเพื่อเปรียบเทียบวงจรไฟฟ้าที่มี
การต่อหลอดไฟฟ้าทั้ง 2 วิธีนั้น บันทึกผล 

3.นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้า 2 วิธี ตามที่ ได้
ออกแบบไว้ จากนั้น ถอดหลอดไฟฟ้าของ
แต่ละวงจรออก 1 ดวง สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าที่เหลือในวงจร 
บันทึกผล

4.นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้
ได้ข้อสรุปว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงกัน
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก
ทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด 
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า
แต่ละดวงเป็นกระแสไฟฟ้าจำนวนเดียวกัน 

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการต่อหลอดไฟฟ้า

6.นักเรียนเขียนแผนภาพการต่อหลอดไฟฟ้า

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถามใหม่เกี่ยว

8.นักเรียนสืบค้นข้อมูล บันทึกผล จากนั้นนำ

9.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายและเปรียบเทียบการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน

2. ระบุประโยชน์จากการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้าที่เหลือในวงจรไฟฟ้า เมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง จากวงจรไฟฟ้า
ที่มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน

2.ทักษะลงความเห็นจากข้อมูล โดยอภิปราย
และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากับ
ข้อมูลที่สังเกตได้มาอธิบายการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ              
ลงข้อสรุป โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่   
บันทึกได้ จากการสังเกตและการสืบค้นเพื่อ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน และประโยชน์ของ

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ

4. ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จาก

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
บันทึกรายละเอียดความสว่างของ
หลอดไฟฟ้าที่เหลือในวงจรไฟฟ้า 
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง 
จากวงจรไฟฟ้าที่มีการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานตาม
ความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความ   
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการเชื่อมโยงความรู้ ใน
เรื่องวงจรไฟฟ้ากับข้อมูลที่สังเกตได้
เพื่อลงความเห็นและอธิบายเกี่ยวกับ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนานได้ถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๗. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
 ๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ ใช้ ในชีวิต
ประจำวัน   
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ด้านความรู้
1. เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ 

2. เงามืดเป็นบริเวณบนฉากที่ ไม่มี         
แสงตกกระทบ ส่วนเงามัวเป็นบริเวณบน
ฉากที่มีแสงตกกระทบบางส่วน

3. การเกิดเงาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ 
ได้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดเงา
ในชีวิตประจำวัน โดยใช้คำถาม หรือ    
สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์

2.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยอาจใช้
การซักถาม ใช้กิจกรรมสาธิต เช่น การใช้
มือทำให้เกิดเงาแบบต่าง ๆ หรือให้นักเรียน
ดูวีดิทัศน์การเชิดหนังตะลุง เพื่อนำไปสู่การ
ทำกิจกรรมการเกิดเงา

3.นักเรียนออกแบบการทำกิจกรรมเพื่อหาคำ
ตอบเกี่ยวกับการเกิดเงาและลักษณะของเงา
โดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนด เช่น ไฟฉาย     
ลูกปิงปอง กระดาษแข็ง และปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ บันทึกผล     
และนำเสนอ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุป
ว่าการเกิดเงาจะต้องมีแหล่งกำเนิดแสง 
วัตถุทึบแสงที่นำมากั้นแสง และฉาก โดย
เมื่อมีวัตถุทึบแสงมากั้นการเคลื่อนที่ของแสง
จะทำให้เกิดเงาบนฉาก โดยพื้นที่บนฉาก
บางบริเวณไม่มีแสงตกกระทบ และพื้นที่บน
ฉากบางบริเวณมีแสงตกกระทบบางส่วน 
โดยเงาอาจมีรูปร่างคล้ายกับวัตถุที่กั้นแสง

5.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าบริเวณบนฉากที่ ไม่มี

6.ครูกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและสร้างคำถาม

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการเกิดเงา
2. อธิบายและบอกความแตกต่าง
ระหว่างเงามืด เงามัว และเขียน
แผนภาพแสดงการเกิดเงามืด เงามัว

3. ยกตัวอย่างการนำความรู้เรื่องการ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยบรรยายลักษณะของ
เงาที่เกิดขึ้นบนฉาก

2.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ
และสเปซกับเวลา โดยบอกความสัมพันธ์
ของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่นำมากั้น
แสงกับรูปร่างของเงาที่ปรากฏบนฉาก

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกได้ เพื่อลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดเงาและลักษณะของ
เงา

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยเขียน
แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืด 
เงามัว

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดลักษณะของ
เงาตามความเป็นจริง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา จาก
การบอกความสัมพันธ์ของรูปร่าง
หรือรูปทรงของวัตถุที่นำมากั้นแสง
กับรูปร่างของเงาที่ปรากฏบนฉากได้
อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการ
ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ผลการ
สังเกต และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เกิดเงาและลักษณะของเงาได้ถูกต้อง
และครบถ้วน

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๙. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 ๑๐. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว    
  



สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด
 ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
 ๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการ
ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง 
 ๔. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิต
ประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
 ๕. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาด
คะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์  
 ๖. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้ง
อธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากแบบจำลอง  
 ๗. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 
 ๘. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ
 ๙. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดย
นำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น
 ๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต
 ๑๑. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนำ
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด
และประเมินการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ด้านความรู้
1. เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์  โดย        
ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก 
ในระยะทางที่เหมาะสม ทำให้ดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์ที่ทอดมายัง
โลกทำให้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดย
ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาของดวงจันทร์จะ

2. เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือ
คำถามหรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ 
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่การสร้างแบบ
จำลอง

2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายและออกแบบสร้าง
แบบจำลอง เพื่ออธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาตามความเข้าใจ
ของตัวเอง

3.นักเรียนนำเสนอ และใช้แบบจำลองที่สร้าง
ขึ้นอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคา 

4.นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการเกิด
สุริยุปราคา

5.นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล
ที่ ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการ
ปรับปรุงแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาก่อน 

6.นักเรียนอภิปรายและเชื่อมโยงความรู้ที่ ได้
จากการสังเกตและการอภิปรายจาก    
แบบจำลองเพื่อลงข้อสรุปว่า เมื่อโลกและ
ดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์  โดยดวงจันทร์อยู่

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง

8.นักเรียนนำข้อมูลจากการสืบค้นและ

9.นักเรียนอภิปรายและเชื่อมโยงความรู้ที่ ได้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตตำแหน่ง
ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์จากแบบ
จำลองการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น และ
จากแบบจำลอง เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เกิดและการเปรียบเทียบปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาออกแบบ
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบ
จำลองการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกการสังเกตตำแหน่งของ 
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์จาก
แบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา ได้ครบถ้วน ตามความ
เป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว 

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การเกิดและการเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา ได้อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิด

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
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ด้านความรู้
1. เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากการที่มนุษย์สังเกต
วัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า จากนั้นได้เริ่ม
พัฒนาทัศนูปกรณ์แบบต่าง ๆ เช่น 
กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
ตลอดจนมีการใช้จรวดและยานขนส่งอวกาศ 
เพื่อเก็บข้อมูลนอกโลกและพัฒนาความรู้
ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ    

2. มนุษย์นำเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ ใช้ ใน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับ พัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ รวมถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม 
หรือสื่อต่าง ๆ เช่น  วีดิทัศน์ รูปภาพ 
โปรแกรมทางดาราศาสตร์

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
เทคโนโลยีอวกาศ และประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ พร้อมยกตัวอย่าง   
ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์ ในชีวิต
ประจำวัน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ จากนั้นรวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล

3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ จากนั้นสำรวจการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศด้านต่าง ๆ ในประเทศ 

4.นักเรียนจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ

5.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากการสังเกตด้วย 
ตาเปล่า แล้วพัฒนาเป็นกล้องโทรทรรศน์
แบบต่าง ๆ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ รวม
ทั้งมีการใช้จรวดและยานอวกาศเพื่อเก็บ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
เริ่มตั้งแต่การพัฒนา
กล้องโทรทรรศน์ จนถึงการส่ง
มนุษย์ออกไปยังอวกาศ

2. ยกตัวอย่างประโยชน์ของเทคโนโลยี

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น  
เรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาจัดกระทำและ
นำเสนอ

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูล 
และจากการอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์   
นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต
ประจำวัน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงาน  

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้น เรื่องประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันมาจัดกระทำและนำ
เสนอได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
ถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่
มนุษย์นำมาใช้เพื่ออำนวยความ
สะดวกในชีวิตประจำวัน ได้อย่าง  
ถูกต้อง

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้   
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ด้านความรู้
1. หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป     
หินจำแนกออกได้ 3 ประเภท โดยใช้
กระบวนการเกิดเป็นเกณฑ์ ได้แก่ หินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร หินอัคนี เกิดจาก
การเย็นตัวหรือแข็งตัวของหินหลอมเหลว 
เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่

2. วัฏจักรหิน คือการเปลี่ยนแปลงของหินจาก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และ   
ตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของ
หิน โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม 
หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพของ         
หินชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสังเกตหิน

2.ครูให้นักเรียนสังเกตหินจากชุดตัวอย่างหิน 
รวบรวมข้อมูล จากนั้นนักเรียนร่วมกัน
จำแนกหินโดยใช้เกณฑ์ของตนเอง     
บันทึกผล

3.นักเรียนสร้างแบบจำลองการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร ตามวิธีการที่
กำหนด และนำเสนอความรู้ที่ ได้จาก   
แบบจำลอง

4.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดของหินและการจำแนกหิน
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หนังสือหรือใบความรู้ 

5.นักเรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากการสร้าง
แบบจำลองและการสืบค้นเพื่อจำแนกหิน
จากชุดตัวอย่างหินอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์จาก
กระบวนการเกิดหิน บันทึกผล และนำเสนอ

6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดหิน เพื่อลงข้อสรุปว่า    
หินจำแนกได้ 3 ประเภท โดยใช้

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และ   

8.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ

9.นักเรียนออกแบบ สร้างแบบจำลอง และนำ

10.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแบบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร

2. อธิบายวัฏจักรหิน

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตลักษณะ
ของหิน

2.ทักษะการจำแนกประเภท โดยการจำแนก
ประเภทหินจากการสังเกตลักษณะของหิน
ตามเกณฑ์ของตนเองและกระบวนการเกิด

3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อธิบายผลของข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น
ข้อมูลและจากแบบจำลองมาลงความเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหิน

4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
เกี่ยวกับวัฏจักรหิน

5. ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยสามารถ
ออกแบบและสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
ลักษณะของหินได้ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
ส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจำแนกประเภท 
จากผลการจำแนกประเภทหินจาก
การสังเกตลักษณะของหินตามเกณฑ์
ของตนเองและกระบวนการเกิดได้
อย่างถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลจากการอธิบายผลของข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นข้อมูล และจากแบบ
จำลองมาลงความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดหิน

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

5.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง
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ด้านความรู้
หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตก
ต่างกัน จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน หิน
แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตาม
ชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบ จึงนำไปใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น การนำหิน
แกรนิตมาปูพื้นเพราะมีแร่ที่มีความแข็งและมี
สีสันต่าง ๆ การนำหินทรายซึ่งประกอบด้วยแร่

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และ   
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของหิน
และแร่ โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม 
หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ 
ตัวอย่างหินและแร่ สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิต
ประจำวันที่ทำจากหินและแร่ เพื่อนำไปสู่
การทำกิจกรรมต่าง ๆ  

2.นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบความ   
แตกต่างระหว่างหินแกรนิตกับหินอ่อน  
และสืบค้นแร่ที่เป็นองค์ประกอบของหินทั้ง 
2 ชนิด แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป
ว่าหินประกอบด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป 

3.นักเรียนสังเกตตัวอย่างหินและสิ่งของที่ทำ
จากหินและแร่ เช่น หินลับมีดที่ทำจาก
หินทราย และการนำแร่ควอตซ์จาก
หินทรายไปทำกระจก เพื่อลงความเห็นว่า
หินและแร่ประกอบหินสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ 

4.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากหินและแร่จากตัวอย่าง
หิน 12 ชนิด จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่า
เชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือใบ
ความรู้ รวบรวมข้อมูล จัดกระทำกับข้อมูล 
และนำเสนอ เพื่อลงข้อสรุปว่าหินและแร่

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายการใช้ประโยชน์จากหินและแร่ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตตัวอย่างหิน
และสิ่งของที่ทำจากหินและแร่

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
อธิบายผลของข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตมา
ลงความเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหิน
และแร่

3.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากหิน
และแร่ในด้านต่าง ๆ มาจัดกระทำและ   
นำเสนอ 

4.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของหินและแร่ 

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอผล

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากการ
สังเกตตัวอย่างหินและสิ่งของที่ทำ
จากหินและแร่ ได้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วน
ตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากอธิบายผลของข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตมาลงความเห็นเกี่ยว
กับการใช้ประโยชน์จากหินและแร่  
ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการนำข้อมูล
ที่ ได้จากการสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากหินและแร่
ในด้านต่าง ๆ มาจัดกระทำและนำ
เสนอ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

4.ประเมินทักษะการตีความหมาย

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสารจาก

3.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๔. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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ด้านความรู้
1. ซากดึกดำบรรพ์ เป็นซากหรือร่องรอยของ
พืชหรือสัตว์ ในอดีตซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ ใน  
หินหรือชั้นหินจากการสะสมและทับถมของ
ตะกอนในแอ่งสะสมตะกอน โดยทั่วไป
ซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากมักอยู่ในชั้นหิน
ด้านล่าง ส่วนที่อายุน้อยกว่าจะอยู่ในชั้นหิน
ด้านบน

2. ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อ
ต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์จำลอง 
รูปภาพ วีดิทัศน์ของซากดึกดำบรรพ์เพื่อนำ
ไปสู่การสืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดซากดึกดำบรรพ์ จากแหล่งข้อมูล     
ที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือ
ใบความรู้ รวบรวมข้อมูล และบันทึกผล

3.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบและเลือก
ใช้วัสดุที่เหมาะสม มาสร้างแบบจำลองการ
เกิดซากดึกดำบรรพ์ 

4.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองเพื่ออธิบาย
กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์และร่วมกัน
อภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า ซากดึกดำบรรพ์
เป็นซากหรือร่องรอยของพืชหรือสัตว์ ใน
อดีตซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ ในหินหรือชั้นหินจาก
การสะสมและทับถมของตะกอนในแอ่ง
สะสมตะกอน โดยทั่วไปซากดึกดำบรรพ์ที่
มีอายุมากมักอยู่ในชั้นหินด้านล่าง ส่วนที่
อายุน้อยกว่าจะอยู่ในชั้นหินด้านบน

5.ครูนำรูปภาพตัวอย่างของซากดึกดำบรรพ์
แบบต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายกระบวนการเกิด
ซากดึกดำบรรพ์

2. คาดคะเนและอธิบายสภาพแวดล้อม
ในอดีตจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบใน
แหล่งนั้น ๆ

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยสังเกตกระบวนการใน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์จากแบบจำลอง

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยใช้
ข้อมูลที่ ได้จากแบบจำลองและการสืบค้น 
มาลงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกิด
ซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อมในอดีต

3.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการนำ
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาออกแบบ
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างแบบ
จำลองกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล 

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
กระบวนการในการเกิด
ซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากแบบจำลองและการ
สืบค้น มาลงความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
สภาพแวดล้อมในอดีต ได้อย่าง    
สมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดที่ถูกต้องกระบวนการเกิด
ซากดึกดำบรรพ์ 

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร จาก

3.ประเมินทักษะการคิดอย่างมี

4.ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

5.ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๕. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ 
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ด้านความรู้
1. ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือ
พื้นดินและพื้นน้ำที่อยู่ ใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
พื้นดินและพื้นน้ำ รับและถ่ายโอนความร้อน
ได้ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไปยัง
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

2. ลมบกเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ 

3. ลมบก ลมทะเล มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถาม เกี่ยวกับการเกิดลมบก ลมทะเล  
และมรสุม โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือ
คำถาม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ        
วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่การทำ
กิจกรรมการถ่ายโอนความร้อน

2.นักเรียนสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากแบบ
จำลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนของ
ทรายและน้ำเปรียบเทียบข้อมูลและ
อภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า ทรายถ่ายโอน
ความร้อนได้เร็วกว่าน้ำ

3.ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยโดยครู  
ตั้งคำถามว่า การถ่ายโอนความร้อนใน
ธรรมชาติเป็นอย่างไร และมีผลอย่างไร 
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม

4.นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
ลมบก ลมทะเล และมรสุม จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันอภิปรายและ     
นำเสนอแบบจำลองอธิบายแสดงการเกิด
ลมบก ลมทะเล และมรสุม  

5.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองการเกิดลมบก 
ลมทะเล  และมรสุม จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบการ

6.ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลของ

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล  และมรสุม

2. อธิบายผลจากลมบก ลมทะเล และ
มรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต โดยการสังเกตแบบจำลอง
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

2.ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการสืบค้นข้อมูลเรื่องลมบก 
ลมทะเล และมรสุมมาจัดกระทำและ     
นำเสนอ

3.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำ
ข้อมูลที่ ได้จากแบบจำลองการถ่ายโอนความ
ร้อนและการสืบค้นข้อมูล มาลงความเห็น
เกี่ยวกับการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันสังเกต รวบรวม

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแบบ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการสังเกต จากผล
การบันทึกรายละเอียดการสังเกต
การทดลองการถ่ายโอนความร้อนได้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง 
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

2.ประเมินทักษะการจัดกระทำและ  
สื่อความหมายข้อมูล จากการสืบค้น
ข้อมูลเรื่องลมบก ลมทะเล และ
มรสุม มาจัดกระทำและนำเสนอได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วยให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

3.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการอธิบายผลจากข้อมูล
ที่ ได้จากแบบจำลองการถ่ายโอน
ความร้อนและการสืบค้นข้อมูล มา

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร    

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๖. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากแบบจำลอง 
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ด้านความรู้
การเกิดฤดูของประเทศไทยเป็นผลจากการที่
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุม 2 ชนิด 
คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำให้ประเทศ 
เข้าสู่ฤดูหนาว และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน โดยช่วงเปลี่ยน
มรสุมจะเป็นฤดูร้อน  

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย และตั้ง
คำถามเกี่ยวกับมรสุมที่มีผลต่อประเทศไทย 
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือ 
สื่อต่าง ๆ เช่น ข่าว รูปภาพ วีดิทัศน์     
ที่เกี่ยวข้องกับมรสุมเพื่อนำไปสู่การสืบค้น
ข้อมูล 

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลและรวบรวมเกี่ยวกับ
มรสุมและผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ       
ที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ  
หรือใบความรู้ และบันทึกผล

3.นักเรียนนำข้อมูลที่ ได้มาจัดกระทำข้อมูลใน
รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ตาราง ผังมโนทัศน์ 
และนำเสนอ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่า 
มรสุมที่มีผลต่อประเทศไทยมีด้วยกัน      
2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่พัดจากพื้นทวีปทางตอนเหนือ
ของประเทศจีนไปสู่พื้นมหาสมุทรผ่าน
ประเทศไทยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ทำให้เกิดความแห้งแล้งและ
หนาวเย็นประเทศไทยจึงเข้าสู่ฤดูหนาว 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลโดยการจัดกระทำและนำเสนอ    
เกี่ยวกับผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย

2.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
โดยการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล     
จัดกระทำข้อมูล นำเสนอ และอภิปราย
เกี่ยวกับผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการจัดกระทำ
และนำเสนอเกี่ยวกับผลของมรสุมต่อ
การเกิดฤดูของประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป โดยการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ
การทำงานเป็นทีม โดยนักเรียนร่วม

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร โดย

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๗. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
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ด้านความรู้
1. ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเป็นปรากฎ
การณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2. แต่ละท้องถิ่นมีโอกาสที่จะประสบภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยได้ จึงต้อง
ติดตามสถานการณ์ และประกาศเตือนภัยที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันหา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยและผลที่เกิดขึ้น โดยอาจ
ใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือสื่อต่างๆ 
เช่น รูปภาพ วีดิทัศน์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
และผลที่เกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือใบความรู้ 
และบันทึกผล

3.นักเรียนนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่
เหมาะสม เช่น ตาราง แผนภูมิรูปภาพ   
ผังมโนทัศน์ และนำเสนอในรูปแบบ       
ที่น่าสนใจ 

4.นักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยมีหลายแบบ 
เช่น น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

5.นักเรียนสืบค้นหรือสำรวจเกี่ยวกับ       
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยและ     
ผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่น และร่วม
กันอภิปรายหาวิธีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตน

6.นักเรียนนำข้อมูลจากการสืบค้นและสำรวจ

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปว่าภัย

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
บรรยายลักษณะและผลกระทบของ  
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม  
แผ่นดินไหว และสึนามิ 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำผลการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลลักษณะและผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย และวิธีปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย มาจัดกระทำและนำเสนอ

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดยการ
ลงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น
ทีม โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูล     
จัดกระทำข้อมูล และอภิปราย เกี่ยวกับ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและ  
สื่อความหมายข้อมูล จากการนำผล
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลลักษณะ
และผลกระทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัยและวิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย มาจัดกระทำและนำเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และ
ช่วยให้ ผู้อื่นเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
ถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการลงความเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น       
ได้อย่างสมเหตุสมผล

1. ประเมินทักษะด้านความร่วมมือและ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร    

3. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๘. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ
 ๙. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น
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ด้านความรู้
1. ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลก กักเก็บ
ความร้อนแล้วถ่ายโอนความร้อนกลับสู่โลก 

2. ปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้อุณหภูมิของ
โลกอบอุ่น เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต 

3. กิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดแก๊สเรือน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้ง
คำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก
โดยอาจใช้สถานการณ์ หรือคำถาม หรือ 
สื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
หรือข่าวสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การ
สืบค้นข้อมูล

2.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก จากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือ
ใบความรู้จากนั้นรวบรวมข้อมูล และ  
บันทึกผล

3.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบและเลือก
ใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อสร้างแบบจำลองที่
อธิบายปรากฏการณ์เรือนกระจก 

4.นักเรียนนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นและ
ร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปว่า 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากแก๊ส
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก    
กักเก็บความร้อนแล้วถ่ายโอนความร้อนกลับ
ออกมา 

5.ครูนำนักเรียนอภิปราย เพื่อเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ จากนั้น
ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและ    

6.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลของ

7. นักเรียนร่วมกันอภิปราย  เพื่อลงข้อสรุปว่า 

8.นักเรียนนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้
อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกและผลของปรากฏการณ์เรือน
กระจกต่อสิ่งมีชีวิต 

แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดและผลของปรากฏการณ์
เรือนกระจกมาจัดกระทำและนำเสนอ

2.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โดย
การนำข้อมูลจากแบบจำลองและการสืบค้น
มาลงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก

3.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ          
ลงข้อสรุป โดยการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือน
กระจก จากข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น

4.ทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยการ     

1. ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอ

3. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ

5. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้านทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ประเมินทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล จากการสืบค้น
ข้อมูล เกี่ยวกับการเกิดและผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกมา      
จัดกระทำและนำเสนอข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และช่วยให้ผู้อื่น
เข้าใจความหมายของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง

2.ประเมินทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล โดยการนำข้อมูลจากแบบ
จำลองและการสืบค้นมาลงความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.ประเมินทักษะการตีความหมายและ
ลงข้อสรุป จากการตีความหมายและ

4.ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลอง 

1. ประเมินด้านความร่วมมือและการ

2. ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร    

3. ประเมินทักษะด้านการคิดอย่างมี

4. ประเมินทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

5. ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
 ๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต
 ๑๑. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
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คณะผู้ประชุมพิจารณา

๑. นางชุติมา   เตมียสถิต   ผู้เชี่ยวชาญ
๒. นางสาวดวงกมล   เหมะรัต   ผู้เชี่ยวชาญ
๓. นางสาววราภรณ์  ถิรสิริ    ผู้เชี่ยวชาญ
๔. นางกิ่งแก้ว    คูอมรพัฒนะ  ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นางปาริฉัตร  พวงมณี   ผู้เชี่ยวชาญ
๖. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสำลี   ผู้ชำนาญ
๗. นางอลิศรา   ชูชาติ    ผู้ชำนาญ
๘. นางสาวภคมน   เนตรไสว   นักวิชาการ
๙. นางสาวสวรรยา   สินกิ่ม   นักวิชาการ
๑๐. นางสาวลักษมี   เปรมชัยพร   นักวิชาการ
๑๑. นางสาวน้ำฝน    คูเจริญไพศาล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๑๒. นายสุเนตร    ศรีบุญเลิศ   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓. นายเดชา     ศุภพิทยาภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๔. นางสาวศิริวรรณ   ฉัตรมณีรุ่งเจริญ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑๕. นายสุทธิกัญจน์   ทิพยเกสร   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๖. นางสาวปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๗. นายจุมพต    พุ่มศรีภานนท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา
๑๘. นายสุรชัย    เมธาอรรถพงศ์  โรงเรียนอนุบาลระยอง 
๑๙. นางพัชรินทร์    รัตตะรมย์   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
๒๐. นางเสาวนีย์   อารีรักษ์   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
๒๑. นางสาววรรณา    ใจกว้าง   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
๒๒. นางหอมหวล    พิมลพันธ์   โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
๒๓. นางพิมพ์ผกา    เมืองไสย   โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
๒๔. นายพงษ์ศักดิ์    แสนชมภู   โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
๒๕. นายพรชัย    มีทอง    โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
๒๖. นางประภาภรณ์    ไพบูลย์มั่นคง  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
๒๗. นางรัตติยา    รัตนอุดม      โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
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๒๘. นางประเนียน    จุลวรรณโณ   โรงเรียนบ้านสดำ
๒๙. นางบุศรา     เตรียมสติ    โรงเรียนเมืองคงวิทยา 
๓๐. นางนิอารีฟา    บินหะยีอารง  โรงเรียนอนุบาลยะรัง
๓๑. นางสาวปนัญา    วัฒนา   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
๓๒. นางศิวพร     ไกรนรา   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
๓๓. นางสาวพรทิพย์   ศิริภัทราชัย   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)
๓๔. นางลาวัลย์   สุขเกษม   โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
๓๕. นายสุรินทร์   สุวิชัย    โรงเรียนชุมชมบ้านสันจำปา 
๓๖. นางรุ่งหฤทัย   ตาไฝ    โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุนานุสานส์)
๓๗. นางไสว     ธราภิชาตบุตร  ข้าราชการบำนาญ

คณะที่ปรึกษา 

๑. นางพรพรรณ   ไวทยางกูร   ผู้อำนวยการ สสวท.
๒. นางสาวกุศลิน   มุสิกุล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
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คณะบรรณาธิการกิจ 
           
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๑. ผศ.ดร. นฤมล   ยุตาคม   ข้าราชการบำนาญ
๒. ผศ.ดร. ณัฐวิทย์   พจนตันติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
๓. ผศ.ดร. ชุมพล   คุณวาส   ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ
๑. รศ.ดร. ทัศนีย์   บุญเติม   ข้าราชการบำนาญ
๒. ผศ.ดร. ขวัญ    อารยะธนิตกุล  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. รศ.ดร. วีระพงษ์   แสง-ชูโต   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔. รศ.ดร. พลังพล    คงเสรี   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                        
๕. ผศ.ดร. ไพศาล    สุวรรณน้อย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๖. ผศ.ดร. เทียนทอง  ทองพันชั่ง              ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
๑. นายนิพนธ์   ทรายเพชร   ราชบัณฑิตด้านดาราศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน (ข้าราชการบำนาญ)              
๒. ดร.ปริญญา   พุทธาภิบาล   สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี       
๓. ดร.ภาณุ      ตรัยเวท   ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Big Data

เป็นข้อมูลที่หลากหลาย ซับซ้อน มีปริมาณมาก และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณลักษณะ 4 
อย่างคือ
1. Volume —  size ของข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลแบบ 
offline หรือ online
2. Variety — ข้อมูลมีความหลากหลาย สามารถเป็นได้ทั้งที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่สามารถจับ 
pattern ได้
3. Velocity — ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว มีการส่งผ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะ streaming ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ manual มีข้อจำกัด
4. Veracity — ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน (untrusted, uncleaned)

อ้างอิงจาก Good Factory Team https://blog.goodfactory.co
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การแก้ปัญหา (Problem Solving)

การแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือปัญหาใหม่ได้ โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ที่
เคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการใหม่มาใช้แก้ปัญหาก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ซักถามเพื่อทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง หลากหลายเพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่ดีมากขึ้น

Related Glossary Terms

Index

Chapter 2 - ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Drag related terms here
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์
และประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลาย  สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัด
ทำข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้
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การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (Work Creatively with Others)

การพัฒนาและการนำผลงานไปใช้ แล้วสื่อสารแนวคิดใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้อื่นเข้าใจ 
การเปิดใจยอมรับและตอบสนองต่อทัศนคติใหม่และหลากหลาย การนำแนวคิดและข้อสะท้อน
กลับของกลุ่มมาใช้ในการทำงาน  การแสดงให้เห็นถึงการนำแนวคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์มาใช้
ในการทำงาน และการนำความเข้าใจถึงข้อจำกัดต่างๆ มาปรับใช้เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ 
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การริเริ่มและการกำกับดูแลตัวเอง (Initiative and Self-Direction)

ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้ด้วยตนเองและมองเห็นโอกาส
ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและขยายความเชี่ยวชาญของตนเองได้ ความสามารถในการ
กำหนดเป้าหมาย จัดการเวลาและภาระงานของตนเอง  และความสามารถในการชี้นำตนเองและ
พัฒนาตนเองโดยการทบทวนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา  (วิจารณ์, ๒๕๕๕; เบลลันกา และแบรนต์, 
๒๐๑๐ / ๒๕๕๖)
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การสร้างสรรค์ (Creativity)

การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น การระดมพลังสมอง รวมถึงความ
สามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิม หรือได้แนวคิดใหม่ และความสามารถในการกลั่นกรอง 
ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพื่อปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้ความพยายามอย่าง
สร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด
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ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)

เพื่อให้เข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงภาวะที่มีทรัพยากรจำกัดในยุคปัจจุบันซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อแผนการทำงานที่วางไว้ พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้เข้ากับบริบทและเงื่อนไขของการทำงานที่เปลี่ยนแปลง และ
สามารถนำความเห็นที่แตกต่างมาทำความเข้าใจและสร้างดุลยภาพเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้
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