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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “มาตรฐานครูวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 
 

 
มาตรฐานครูวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ทั้ง  10  มาตรฐานดังนี ้
มาตรฐานที ่1   ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีประกอบดว้ยโครงสร้างเน้ือหาตามหลกัสูตรและ
สาระการเรียนรู้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแนวคิดดา้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแกไ้ข
ปัญหา รวมทั้งสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท าใหเ้น้ือหาวชิามีความหมาย
ต่อผูเ้รียน 

 
มาตรฐานที ่2   การน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้อย่างมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝ่พฒันาวชิาชีพ 
                            ของตนเอง 

ใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวติ
โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นผูท่ี้ใฝ่หาโอกาสในการพฒันาวชิาชีพของตนเอง 
 
มาตรฐานที ่3   การจัดโอกาสในการเรียนรู้ตามระดับการเรียนรู้และพฒันาการของผู้เรียน 

เขา้ใจถึงระดบัการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียน จดัโอกาสในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาสติปัญญา สังคม และบุคลิกภาพ 
 
มาตรฐานที ่4   การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน 

เขา้ใจถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและใชค้วามแตกต่างดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาโอกาสในการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

 
มาตรฐานที ่5 การใช้วธีิการสอนทีเ่หมาะสมเพือ่ช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เขา้ใจวธีิการสอนอยา่งหลากหลาย เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดดา้นการคิดวเิคราะห์
วจิารณ์ การแกไ้ขปัญหาและทกัษะปฏิบติั 
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มาตรฐานที ่6  การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงบันดาลใจ 
เขา้ใจถึงแรงกระตุน้และพฤติกรรมของผูเ้รียนหรือกลุ่มผูเ้รียน และสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มของ

การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์กนัทางบวกเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และแรงบนัดาลใจ 
 

มาตรฐานที ่7  การพฒันาการส่ือสารเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยวธีิสืบเสาะหาความรู้  
มีทกัษะในการส่ือสารและสามารถใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งทั้งการพดู การเขียนและการแสดงออก ใช้

วธีิการส่ือสารเพื่อกระตุน้ใหมี้การสืบเสาะหาความรู้ การมีปฏิสัมพนัธ์ และการท างานร่วมกนั 
 

มาตรฐานที ่8 การพฒันาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้และการวางแผนการสอน 
พฒันาหลกัสูตรท่ีอยูบ่นพื้นฐานของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของชุมชนและพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
 

มาตรฐานที ่9  การประเมินผลเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
ใชว้ธีิการประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปใชเ้พื่อยนืยนัถึงการพฒันาการของ

ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทั้งทางสติปัญญา สังคม ร่างกาย 
 

มาตรฐานที ่10  การน าชุมชนมาร่วมจัดการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบั ผูร่้วมงานในสถานศึกษา ผูป้กครอง และองคก์รในชุมชนเพื่อสนบัสนุน

การเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์” 
 

 
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  ทั้ง 7 ข้อ ได้แก่   
1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ   ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในวทิยาศาสตร์ 
2.  เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขต   ธรรมชาติ และ ขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร์ 
3.  เพื่อใหมี้ทกัษะท่ีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4.  เพื่อพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปั้ญหาและการจดัการทกัษะใน   
     การส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจ 
5.  เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม 
     ในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  
6.  เพื่อนาํความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและ  
     การดาํรงชีวติ  
7.  เพื่อใหเ้ป็นคนมีจิตวทิยาศาสตร์   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใชว้ทิยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.3 

เร่ือง “สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วทิยาศาสตร์” 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนดา้นความรู้ 
ความคิด ทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาผูเ้รียน ให้
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ประกอบดว้ยมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนกัเรียนทุก คน  
เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น   ส าหรับนกัเรียนทุกคนเม่ือ 
จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น 
 
สาระที ่1 : ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1 : เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่างๆ  
ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 
มาตรฐาน  ว 1.2 : เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม   ววิฒันาการ
ของส่ิงมีชีวติ   ความหลากหลายทางชีวภาพ   การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   มี 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
สาระที ่2 : ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบนิเวศ   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ี 
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.2 : เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช ้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน  
ประเทศและโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป 
ใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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สาระที ่3 : สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียว 
ระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช ้
ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย  การเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช ้
ประโยชน ์
 
สาระที ่4 : แรงและการเคลือ่นที ่
มาตรฐาน ว 4.1 :  เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า   แรงโนม้ถ่วง   และแรงนิวเคลียร์มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2 :  เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ   มีกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
สาระที ่5 : พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1 : เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวติ  การเปล่ียนรูปพลงังาน   ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
สาระที ่6 : กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1  : เขา้ใจกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก   ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการ ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
สาระที ่7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1  : เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี   ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ  และผล
ต่อส่ิงมีชีวติบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 7.2 : เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ      ท่ีน ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศและทรัพยากร 
ธรรมชาติ   ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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สาระที ่8 : ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1  : ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้การ
แกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ  เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์   เทคโนโลยี   สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.4 

เร่ือง “ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์” 
 

 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชใ้นการแสวงหาความรู้

ใหม่ หรือใชใ้นการแกปั้ญหา  เป็นทกัษะทางความคิดท่ีมีขั้นตอน   เป็นเหตุเป็นผลท่ีจะน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ  
หรือเพื่อแกปั้ญหาหน่ึงๆ  มีขั้นตอนและขอ้ก าหนดในการใชก้ระบวนการใดบา้งนั้น  ไม่มีขอ้ก าหนดหรือ
รูปแบบท่ีแน่นอน   ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของปัญหา หรือวธีิการหาความรู้ในแต่ละเร่ือง 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นทกัษะท่ีพึงประสงคท่ี์จะตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนในผูเ้รียน   จน
เป็นนิสัย เพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้คิดอยา่งมีระบบ มีเหตุผล และตดัสินปัญหาดว้ยขอ้มูล มีการจ าแนกทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ๆ ไวห้ลายประการดงัน้ี 

1. การสังเกต (observation) 
      เป็นการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน และ

ผวิกาย เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือเหตุการณ์ โดยมีจุดประสงคท่ี์จะหาขอ้มูลซ่ึงเป็นรายละเอียดของส่ิง
นั้น ๆโดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผูส้ังเกตลงไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตแบ่งไดเ้ป็น 3 อยา่ง คือ ขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะ ขอ้มูลเชิงปริมาณ และ ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 

ความปลอดภัยทีต้่องค านึงถึงในการสังเกต 
1. การชิม การดม ส่ิงท่ีไม่แน่ใจ หรือ สารอนัตราย 
2. การสัมผสัสารอนัตราย 
3. การสัมผสัส่ิงของร้อน 
4. การตะโกนกรอกหู ฟังเสียงดงั 
5. การจอ้งมองดวงอาทิตย  ์
6. อ่ืน ๆ 
ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
1. ช้ีบ่ง และบรรยายสมบติัของวตัถุได ้โดยการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่ง 
2. บรรยายสมบติัเชิงปริมาณของวตัถุไดโ้ดยการกะประมาณ 
3. บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสังเกตได ้
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2. การวดั (measurement) 
          เป็นการเลือกและใชเ้คร่ืองมือท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง โดยมีหน่วยก ากบัเสมอ 
ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
1. เลือกเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัส่ิงท่ีจะวดั 
2. บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดั 
3. บอกวธีิวดัและวธีิการใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4. ท าการวดัความกวา้ง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น ้าหนกั และอ่ืน ๆ ได้

ถูกตอ้ง 
3. การจ าแนกประเภท (classification) 

  เป็นการแบ่งพวกหรือเรียงล าดบั วตัถุ ส่ิงของท่ีปรากฏอยู ่โดยมีเกณฑ ์เกณฑด์งักล่าวอาจจะใช ้
ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้

ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
1. เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่าง ๆ จากเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นก าหนดให้ 
2. เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได้ 
3. บอกเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัหรือแบ่งพวกได้ 

4. การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส  และ สเปสกบัเวลา  
(space/space relationship and space/time relationship) 

          สเปสของวตัถุเป็นท่ีวา่งท่ีวตัถุนั้นครองท่ีอยู ่ซ่ึงจะมีรูปร่างลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุนั้น 
โดยทัว่ไปแลว้สเปสของวตัถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวา้ง ความยาว และ ความสูง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสของวตัถุไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 3 มิติ กบั 2 มิติ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอีกวตัถุหน่ึง 

 วาดรูป 2 มิติจากวตัถุ 3 มิติ 
 บอกช่ือของรูปทรง 
 บอกและวาดเงาของวตัถุ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถุกบัเวลา ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงท่ี
อยูข่องวตัถุกบัเวลา หรือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถุท่ีเปล่ียนไปกบัเวลา 
       ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 

1. ช้ีบ่งรูป 2 มิติ และวตัถุ 3 มิติ ท่ีก าหนดให้ 
2. วาดรูป 2 มิติ จากวตัถุหรือรูป 3 มิติท่ีก าหนดให้ 
3. บอกช่ือของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได้ 
4. บอกความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 มิติ กบั 3 มิติได ้เช่น 
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 ระบุรูป 3 มิติท่ีเห็น เน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ 
 เม่ือเห็นเงา ( 2 มิติ ) ของวตัถุ สามารถบอกรูปทรงของวตัถุ ( 3 มิติ ) ท่ีเป็นตน้ก าเนิด

เงา 
 บอกรูปของรอยตดั ( 2 มิติ ) ท่ีเกิดจากการตดัวตัถุ ( 3 มิติ ) ออกเป็น 2 ส่วน 

5. การค านวณ (using number) 
         เป็นการนบัจ านวนของวตัถุ  และการน าตวัเลขแสดงจ านวนท่ีนบัไดม้าคิดค านวณโดย การ
บวก การลบ การคูณ การหาร หรือการหาค่าเฉล่ีย 
       ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 

1. การนบั ไดแ้ก่ 
 นบัจ านวนส่ิงของไดถู้กตอ้ง 
 ใชต้วัเลขแสดงจ านวนท่ีนบัได้ 
 ตดัสินวา่ส่ิงของในแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากนัหรือต่างกนั 

2. การค านวณ ( บวก ลบ คูณ หาร ) ไดแ้ก่ 
 คิดค านวณไดถู้กตอ้ง 
 บอกวธีิคิดค านวณได ้
 แสดงวธีิการค านวณได ้

3. การหาค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
 หาค่าเฉล่ีย 
 แสดงวธีิการหาค่าเฉล่ีย 

6. การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (organizing data and communication) 
  เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนๆ มาจดักระท า
เสียใหม่ โดยการหา ความถ่ี เรียงล าดบั จดัแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ความหมายของขอ้มูลชุดนั้นดีข้ึน โดยน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร 
กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เป็นตน้ 
        ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 

1. เลือกรูปแบบท่ีจะใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลไดเ้หมาะสม 
2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบท่ีจะใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล  
3. ออกแบบการน าเสนอขอ้มูลตามรูปแบบท่ีเลือกไวไ้ด้ 
4. เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ท่ีเขา้ใจดีข้ึน 
5. บรรยายลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยขอ้ความท่ีเหมาะสมกะทดัรัดจนส่ือความหมายให้

ผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ 
      6.    บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงต าแหน่งของสถานท่ีจนส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
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7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล (inferring) 
  เป็นการเพิ่มความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้
หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 

ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
  อธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตโดยใชค้วามรู้ หรือ
ประสบการณ์เดิมมาช่วย 

               8.  การพยากรณ์ (prediction) 
  เป็นการสรุปค าตอบล่วงหนา้ก่อนจะทดลอง  โดยอาศยัปรากฏการณ์ท่ีเกิดซ ้ า หลกัการ กฎ 
ทฤษฎี ท่ีมีอยูแ่ลว้ในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยในการสรุป การพยากรณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลข  ไดแ้ก่  ขอ้มูล
ท่ีเป็นตารางหรือกราฟ  ท าได ้ 2 แบบ 
   การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
   การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
       ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
   ท  านายผลท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีเป็นหลกัการ  กฎ  หรือ ทฤษฎี  ท่ีมีอยูไ่ด้ 
   ท  านายผลท่ีจะเกิดข้ึนภายในขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด้ 
   ท  านายผลท่ีจะเกิดข้ึนภายนอกขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด้ 
9.  การตั้งสมมติฐาน (formulated hypothesis) 
 เป็นการคิดหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนจะท าการทดลองโดยอาศยัการสังเกต  ความรู้  
ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน  ค าตอบท่ีคิดหาล่วงหนา้น้ียงัไม่ทราบหรือยงัไม่เป็นหลกัการ  กฎ  
หรือ ทฤษฎี  สมมติฐานหรือค าตอบท่ีคิดไวล่้วงหนา้  มกักล่าวไวเ้ป็นขอ้ความท่ีบอกความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ) กบัตวัแปรตาม  
 ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว  
 หาค าตอบล่วงหนา้ก่อนการทดลอง  โดยอาศยัการสังเกต  และประสบการณ์เดิม  
10.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (definding operationally) 
           เป็นการก าหนดความหมาย และขอบเขตของค าต่างๆ (ท่ีอยูใ่นสมมติฐานท่ีตอ้งการทดลอง) 
ใหเ้ขา้ใจตรงกนัและสามารถวดัได ้

ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
 ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตวัแปรต่างๆใหส้ังเกตได ้และวดัได้  
11.  ก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 
 ในการก าหนดตวัแปรจะตอ้งบ่งบอก  ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ) ตวัแปรตาม และตวัแปร
ควบคุม ในสมมติฐานหน่ึง 
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 1.  ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ) เป็นตวัแปรท่ีเป็นตน้เหตุ ไม่อยูใ่นความควบคุมของตวัแปร
ใดๆ ทั้งส้ิน ตวัแปรน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลต่างๆ หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการทดลองดูวา่ เป็นเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดผลนั้นจริงหรือไม่ 
 2.  ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีควบคุมโดยตวัแปรตวัแปรตน้ ไม่มีความเป็นอิสระในตวัเอง  
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากตวัแปรตน้  เม่ือตวัแปรตน้หรือส่ิงท่ีเป็นสาเหตุเปล่ียนไป  ตวัแปรตามหรือ
ส่ิงท่ีเป็นผลจะเปล่ียนไป 
 3.  ตวัแปรควบคุม เป็นตวัแปรท่ีควบคุมใหค้งท่ีตลอดการทดลอง นอกเหนือจากตวัแปรตน้
ท่ีมีผลต่อการทดลองดว้ย ซ่ึงตอ้งควบคุมใหเ้หมือนกนั มิเช่นนั้นอาจท าใหเ้กิดผลการทดลอง
ผดิพลาด 

ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแล้ว 
ช้ีบ่งและก าหนดตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม  และตวัแปรควบคุม 

12.  การทดลอง (experimenting) 
 การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบติัการเพื่อหาค าตอบ  หรือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ใน
การทดลองจะประกอบดว้ยกิจกรรม  3 ขั้นตอน คือ 
 1.  การออกแบบการทดลอง เป็นการวางแผนการทดลองวา่ มีวธีิการทดลองอยา่งไร ส่ิงใด
จะด าเนินการก่อนและหลงัเป็นล าดบัขั้นตอนอยา่งไร ควรใชว้สัดุอุปกรณ์/ สารเคมีอะไรบา้ง มีการ
ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุมอยา่งไร 
 2.  ปฏิบติัการทดลอง เป็นการลงมือปฏิบติัการทดลองจริง  
 3.การบนัทึกผล เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง ซ่ึงอาจจะเป็นผลการสังเกต  
การวดั และอ่ืนๆ ผลท่ีไดจ้ากในการบนัทึกน้ีจะเป็นขอ้มูลของตวัแปรตาม  

ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะ 
 1.การออกแบบการทดลอง ก าหนดวธีิการทดลอง อุปกรณ์สารเคมีไดถู้กตอ้งเหมาะสม โดย
ค านึงถึงตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม 
 2.ปฏิบติัการทดลอง ท าการทดลองและใชเ้คร่ืองมือไดค้ล่องแคล่วและถูกตอ้งเหมาะสม 
 3.การบนัทึกผลการทดลอง ออกแบบตารางการบนัทึกผลไดเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 
13.  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (interpreting data and conclusion) 
 การตีความหมายของขอ้มูล เป็นการแปรความหมายหรือการบรรยายลกัษณะและสมบติั
ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่การตีความหมายในบางคร้ังอาจตอ้งใชท้กัษะอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การสังเกต การ
ค านวณ เป็นตน้ การลงขอ้สรุป เป็นการสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด 

  ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะ 
1. แปรความหมาย หรือ บรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด้ 
2. บอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่
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14. การสร้างแบบจ าลอง (making model) 
การสร้างแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์เป็นการสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อใชใ้นการอธิบาย 

กระบวนการความสัมพนัธ์ สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นระบบหรือมีความสลบัซบัซอ้น แบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึน  อาจเป็นแบบจ าลองอยา่งง่าย เช่น แบบจ าลองทางกายภาพ ไปจนถึงแบบจ าลองท่ีมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน เช่น แบบจ าลองแนวคิด หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

แนวทางในการสร้างแบบจ าลองเป็นการใชก้ารเปรียบเทียบ อุปลกัษณ์ และอุปมาอุปไมย 
ซ่ึงการเรียนการสอนโดยการใชแ้บบจ าลองจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิด โดยการ
เปรียบเทียบส่ิงท่ีคุน้เคยกบัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ 

การเปรียบเทียบ (Analogy) จะเป็นการเปรียบเทียบของระบบสองระบบ ซ่ึงจะเนน้ไปท่ีการ
เทียบเคียงกระบวนการหรือความสัมพนัธ์ภายในระบบหน่ึงกบักระบวนการหรือความสัมพนัธ์
ภายในระบบท่ีสอง เช่น 

อุปมาอุปไมย (Simile) เป็นการน าส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัมาเปรียบเทียบกนั เพื่อช่วยให้
เขา้ใจส่ิงท่ีพดูถึงไดช้ดัเจนแจ่มแจง้ข้ึน โดยมีค าวา่ เหมือน คลา้ย เป็นตน้ 

อุปลกัษณ์ (Metaphor) เป็นการเปรียบเทียบท่ีมิใช่การเปรียบเทียบโดยตรงแต่เป็นการน า
ลกัษณะเด่นหรือน าช่ือของส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบเทียบมากล่าว   ซ่ึงตอ้งอาศยัการตีความ    ยกตวัอยา่ง
เช่น การเปรียบการเปล่ียนแปลงระดบัชั้นพลงังานของอิเล็กตรอนกบับนัได จะไดข้อ้ความ
ดงัต่อไปน้ี 
 การเปรียบเทยีบ: อิเล็กตรอนในแต่ละระดบัชั้นพลงังานในอะตอมเหมือนกบัการยนืบน
ขั้นบนัได โดยเราไม่สามารถจะยนือยูร่ะหวา่งขั้นบนัไดได ้เหมือนท่ีอิเล็กตรอนไม่สามารถอยู่
ระหวา่งชั้นพลงังานได ้

  อุปลกัษณ์: ระดบัชั้นพลงังานเป็นขั้นบนัได 
  อุปมาอุปไมย: อิเล็กตรอนในระดบัชั้นพลงังานเหมือนกบัยนืบนขั้นบนัได 
  ถา้อะตอมเปรียบเป็นสนามกีฬา นิวเคลียสจะเปรียบเป็น…….. 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ การเปรียบเทยีบ อุปลกัษณ์ และอุปมาอุปไมย มีข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดเน้ือหาหรือแนวคิดหลกั 
2. น าเสนอส่ิงท่ีจะเปรียบเทียบซ่ึงอาจจะมีมากกวา่ 1 ส่ิง 
3. ระบุลกัษณะส าคญัของส่ิงท่ีใชเ้ปรียบเทียบท่ีท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบกบัแนวคิด

เป้าหมาย 
4. อภิปรายลกัษณะร่วมของระบบทั้งสอง 
5. บอกความแตกต่างของส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบกบัแนวคิดเป้าหมาย 
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6. ประเมินส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบวา่ถูกตอ้งหรือเป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจมาก
นอ้ยเพียงใด 

* หมายเหตุ   ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ทกัษะท่ี 14 อา้งอิงจากเอกสารคู่มือการใชห้ลกัสูตรการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ฉบบัอนาคต (ฉบบัร่าง)  สาขาวทิยาศาสตร์มธัยมศึกษา  
สสวท. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “ขั้นตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้” 
 

 
ข้ันตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หา (K) 
กจิกรรมทีน่ักเรียนปฏิบัตไิด้ (P) 
คุณลกัษณะทีต้่องการให้เกดิกบั
ผู้เรียน (A) 

คาํอธิบาย 
รายวชิา 

1.2 1.1 1

. 

วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

โครงสร้าง 
รายวชิา 

สาระการเรียนรู้แต่ละช้ัน 
(ผงัมโนทศัน์) 

วเิคราะห์ขอบข่าย/ตวัช้ีวดั/ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2.2 2.1 2

. 

โครงสร้างรายวชิา 3

. 
-  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 
- มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 
-  หัวข้อของสาระการเรียนรู้  ในแต่ละ   
   หน่วยการเรียนรู้ 
-  จ านวนช่ัวโมงในแต่ละหน่วย 
    การเรียนรู้  
- น า้หนักคะแนน 

4.1 

4.2 
จดัท าหน่วยการเรียนรู้ 

แต่ละระดบัช้ัน 
4

. 4.3 

4.4 

5.1 

ก าหนดหัวข้อเพือ่จดัท าแผน 

การเรียนรู้  ในแต่ละหน่วย 

การเรียนรู้ 

-  จ านวนแผนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
-  ช่ือแผนการเรียนรู้ 
-  จ านวนช่ัวโมงของแต่ละแผนการเรียนรู้  

5

. 

4.5 



รหสั UTQ-2114: กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ ฟิสกิส ์ส าหรับผูส้อนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย                                   37 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.2 

เร่ือง “ตัวอย่างการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
เพือ่จัดท าค าอธิบายรายวชิา” 

 
 

(ตวัอยา่ง) 
    แบบวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัเพือ่จัดท าค าอธิบายรายวชิา 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ : ฟิสิกส์    
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  

สาระที ่5 พลงังาน 
มาตรฐาน  ว 5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
ม.4-6/1 ทดลองและ
อธิบายสมบติัของคล่ืน
กล และอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อตัราเร็ว ความถ่ี และ
ความยาวคล่ืน     

สมบติัของคล่ืนกล และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อตัราเร็ว ความถ่ี และ
ความยาวคล่ืน     
 

ทดลองและอธิบาย -ใฝ่เรียนรู้ ความอยากรู้
อยากเห็น(1) 
-ชอบทดลอง คน้ควา้  
-เสาะแสวงหาความรู้ใน
สถานการณ์และปัญหา
ใหม่ๆอยูเ่สมอ 
-ชอบสนทนา ซกัถาม 
ฟัง อ่าน เพื่อใหไ้ดรั้บ
ความรู้เพิ่มข้ึน 

ม.4-6/2  อธิบายการเกิด
คล่ืนเสียง บีตส์ของเสียง 
ความเขม้เสียง ระดบั
ความเขม้เสียง การไดย้นิ
เสียง คุณภาพเสียง และ

การเกิดคล่ืนเสียง บีตส์
ของเสียง ความเขม้เสียง 
ระดบัความเขม้เสียง การ
ไดย้นิเสียง คุณภาพเสียง 

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
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ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 
 

ม.4-6/3 อภิปรายผลการ
สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
มลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละ
การเสนอวธีิป้องกนั  

-มลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละ
การเสนอวธีิป้องกนั 

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/4 อธิบายคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สเปคตรัม
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและ
นาํเสนอผลการสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์
และการป้องกนัอนัตราย
จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า    

-คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สเปคตรัม 
-ประโยชน์และการ
ป้องกนัอนัตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า    

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/5 อธิบายปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั 
และความสัมพนัธ์
ระหวา่งมวลกบัพลงังาน    

-ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิช
ชนั ฟิวชนั และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มวลกบัพลงังาน    

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/6  สืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัพลงังานท่ีไดจ้าก
ปฏิกริยานิวเคลียร์และผล
ต่อส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-พลงังานท่ีไดจ้าก
ปฏิกริยานิวเคลียร์และผล
ต่อส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

มีเจตคติท่ีดีต่อ
วทิยาศาสตร์(4) 
-เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์ 
-ตระหนกัในคุณและ
โทษของการใช้
เทคโนโลยี 
-คิดรอบคอบก่อน
ตดัสินใจ 

ม.4-6/7 อภิปรายผลการ -โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ -การสืบคน้ขอ้มูลsearch มีเจตคติท่ีดีต่อ
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ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

-การอภิปราย วทิยาศาสตร์(4) 
-เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์ 
-คิดรอบคอบก่อน
ตดัสินใจ 

ม.4-6/8 อธิบายชนิดและ
สมบติัของรังสีจากธาตุ
กมัมนัตรังสี   

-ชนิดและสมบติัของรังสี
จากธาตุกมัมนัตรังสี   

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/9 อธิบายการเกิด
กมัมนัตภาพรังสีและ
บอกวธีิการตรวจสอบ
รังสีในส่ิงแวดลอ้ม การ
ใชป้ระโยชน์ผลกระทบ
ต่อส่ิงมีชีวติและสิง
แวดลอ้ม 

-การเกิดกมัมนัตภาพรังสี
และวธีิการตรวจสอบ
รังสีในส่ิงแวดลอ้ม  
-การใชป้ระโยชน์
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติ
และสิงแวดลอ้ม 

-การสืบคน้ขอ้มูลsearch 
-การอภิปราย 

มีเจตคติท่ีดีต่อ
วทิยาศาสตร์(4) 
-เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์ 
-ตระหนกัในคุณและ
โทษของการใช้
เทคโนโลยี 
-คิดรอบคอบก่อน
ตดัสินใจ 
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สาระที ่8   ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา 
รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
ม.4-6/1 ตั้งคาํถามท่ีอยูบ่น
พื้นฐานของความรู้และ
ความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร์ หรือความ
สนใจหรือจากประเด็นท่ี
เกิดข้ึนในขณะนั้นท่ี
สามารถทาํการสาํรวจ
ตรวจสอบหรือศึกษา
คน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม
และเช่ือถือได ้  

-ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูล
และเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
ช่วงเวลานั้นๆ 
-วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มี
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ 

-กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
จิตวทิยาศาสตร์ 
-การตั้งคาํถาม 
-การสาํรวจ
ตรวจสอบ 
-การศึกษาคน้ควา้ 

-ใฝ่เรียนรู้ ความอยากรู้
อยากเห็น(1) 
-ชอบทดลอง คน้ควา้  
-เสาะแสวงหาความรู้ใน
สถานการณ์และปัญหา
ใหม่ๆอยูเ่สมอ 
-ชอบสนทนา ซกัถาม 
ฟัง อ่าน เพื่อใหไ้ดรั้บ
ความรู้เพิ่มข้ึน 

ม.4-6/2  สร้างสมมติฐานท่ี
มีทฤษฎีรองรับหรือ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบหรือ
สร้างแบบจาํลอง หรือ
สร้างรูปแบบเพื่อนาํไปสู่
การสาํรวจตรวจสอบ  

 -การสร้างสมมติฐาน
(9) 
-การพยากรณ์(8) 
-การสร้าง
แบบจาํลอง 
-การสาํรวจ
ตรวจสอบ 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/3 คน้ควา้รวบรวม
ขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยั
หรือตวัแปรสาํคญั ปัจจยัท่ี
มีผลต่อปัจจยัอ่ืน ปัจจยัท่ี
ควบคุมไม่ได ้และจาํนวน
คร้ังของการสาํรวจ
ตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ี

 -การกาํหนดและ
ควบคุมตวัแปร(11) 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
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ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
มีความเช่ือมัน่อยา่ง
เพียงพอ   
ม.4-6/4  เลือกวสัดุ เทคนิค
วธีิ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
สังเกต การวดั การสาํรวจ
ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทั้ง
ทางกวา้งและลึกในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   

 -การสังเกต(1) 
-การวดั(2) 
-การหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเปส
กบัสเปสและสเปส
กบัเวลา(4) 
-การคาํนวณ(5) 
 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/5 รวบรวมขอ้มูล
และบนัทึกผลการสาํรวจ
ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ
ถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยตรวจสอบความ
เป็นไปได ้ความเหมาะสม 
หรือความผดิพลาดของ
ขอ้มูล   

 -การลงความคิดเห็น
จากขอ้มูล(7) 
-การนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม   

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/6  จดักระทาํขอ้มูล 
โดยคาํนึงถึงการรายงาน
ผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบั
ความถูกตอ้ง และนาํเสนอ
ขอ้มูลดว้ยเทคนิควธีิท่ี
เหมาะสม 

 -การจาํแนกประเภท
(3) 
-การจดักระทาํและ
ส่ือความหมายขอ้มูล
(6) 
 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/7  วเิคราะห์ขอ้มูล 
แปลความหมายขอ้มูล 
และประเมินความ
สอดคลอ้งของขอ้สรุป 
หรือสาระสาํคญัเพื่อ

 -การวเิคราะห์ 
-การลงความคิดเห็น
จากขอ้มูล(7) 
 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
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ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
ตรวจสอบกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ 
ม.4-6/8  พิจารณาความ
น่าเช่ือถือของวธีิการและ
ผลการสาํรวจตรวจสอบ
โดยใชห้ลกัความ
คลาดเคล่ือนของการวดั
และการสังเกต เสนอแนะ
การปรับปรุงวธีิการสาํรวจ
ตรวจสอบ 

 -การลงความคิดเห็น
จากขอ้มูล(7) 
-การตีความหมาย
ขอ้มูลและลงขอ้สรุป
(13) 

ความมีเหตุผล(3) 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

ม.4-6/9  นาํผลของการ
สาํรวจตรวจสอบท่ีไดไ้ป
สร้างคาํถามใหม่ นาํไปใช้
แกปั้ญหาในสถานการณ์
ใหม่และในชีวติจริง   
 

 -การนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม   

มีเจตคติท่ีดีต่อ
วทิยาศาสตร์(4) 
-เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์ 
-ตระหนกัในคุณและ
โทษของการใช้
เทคโนโลยี 

ม.4-6/10  ตระหนกัถึง
ความสาํคญัในการท่ี
จะตอ้งมีส่วนร่วม
รับผดิชอบ การอธิบาย การ
ลงความเห็นและการ
สรุปผลการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ท่ีนาํเสนอต่อ
สาธารณชนดว้ยความ
ถูกตอ้ง  

 -การนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม   

ยอมรับผลการกระทาํ
ของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดี
และผลเสีย 
 

ม.4-6/11  บนัทึกและ
อธิบายผลการสาํรวจ
ตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล 

 วธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ 
-กาํหนดปัญหา  

ความมีเหตุผล(3) 
-ยอมรับในคาํอธิบาย
เม่ือมีหลกัฐานหรือ
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ตัวช้ีวดั(รายวชิาพืน้ฐาน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิง
หรือคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อหา
หลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได้
และยอมรับวา่ความรู้เดิม
อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
เม่ือมีขอ้มูลและประจกัษ์
พยานใหม่เพิ่มเติม หรือ
โตแ้ยง้จากเดิม ซ่ึงทา้ทาย
ใหมี้การตรวจสอบอยา่ง
ระมดัระวงัอนัจะนาํมาสู่
การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

-ตั้งสมมติฐาน  
-รวบรวมขอ้มูล 
-ทดลอง 
-สรุป 
-การวเิคราะห์ 
-การลงความคิดเห็น
จากขอ้มูล(7) 

ขอ้มูลมาสนบัสนุนอยา่ง
เพียงพอ 
-อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
-หาความสัมพนัธ์ของ
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
-รวบรวมขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอเสมอก่อนจะลง
สรุปเร่ืองราวต่างๆ 

ม.4-6/12  จดัแสดงผลงาน 
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกบัแนวคิด 
กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือช้ินงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

 -การจดักระทาํและ
ส่ือความหมายขอ้มูล
(6) 

-ยอมรับผลการกระทาํ
ของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดี
และผลเสีย 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.3 

เร่ือง “ตัวอย่างค าอธิบายรายวชิา” 
 

 
(ตวัอยา่ง)  

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ว 34102                       วชิา ฟิสิกส์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
จาํนวน 1 หน่วยกิต                      เวลา 40 ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                ปีการศึกษา 2554      ภาคเรียนท่ี 2 
.......................................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วเิคราะห์ ทดลอง เก่ียวกบัคล่ืน ชนิดของคล่ืน คล่ืนเสียง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังาน
นิวเคลียร์ และกมัมนัตภาพรังสี โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจ
ตรวจสอบ การสืบคน้ขอมูลและอภิปราย เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสินใจ ออกแบบการบนัทึกขอ้มูล การวเิคราะห์แปลผลขอ้มูล และวธีิการนาํเสนอ
ขอ้มูล เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
สรุป สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวดั 
สาระท่ี 5  พลงังาน ว 5.1 

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

สาระท่ี 8  ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ว 8.1 
 

ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
ม.4-6/7   ม.4-6/8   ม.4-6/9   ม.4-6/10   ม.4-6/11   ม.4-
6/12 

รวม   21   ตวัช้ีวดั 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.4 

เร่ือง “ตัวอย่างโครงสร้างรายวชิา/หน่วยการเรียนรู้” 
 

 
(ตวัอยา่ง) 

 โครงสร้างรายวชิา/หน่วยการเรียนรู้ 
วชิา ฟิสิกส์              รหัสวชิา ว 34102                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4      ภาคเรียนที ่2           
จ านวน 1 หน่วยกติ                               เวลา 40 ช่ัวโมง 
 

ล าดับ
ที ่

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

หน่วยการเรียนรู้/สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

ภาระงาน 

1 ว5.1 
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 

 
 
 
 

ว8.1 
ม.4-6/1-12 

คลืน่ 
การศึกษาสมบติัของคล่ืนกลและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็ว 
ความถ่ี และความยาวคล่ืน การ
เกิดคล่ืนเสียง บีตส์ของเสียง ยอ่ม
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้
นอกจากนั้น การสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัมลพิษทางเสียงและคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ท าใหส้ามารถ
ป้องกนัอนัตรายต่อร่างกายได ้

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

2 ว5.1 
ม.4-6/5 
ม.4-6/6 
ม.4-6/7 
ม.4-6/8 
ม.4-6/9 

ว8.1 

พลงังานนิวเคลยีร์และ
กมัมันตภาพรังสี 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั 
กมัมนัตรังสี มีผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น
จึงควรรู้จกัใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 

19 40 รายงาน
เก่ียวกบั
พลงังาน
นิวเคลียร์
และ
กมัมนัตภาพ
รังสี 
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ล าดับ
ที ่

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

หน่วยการเรียนรู้/สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

ภาระงาน 

ม.4-6/1-12  
รวม 40 100  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.5 

เร่ือง “ความส าคญัของแผนการจัดการเรียนรู้” 
 

 
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ หรือแผนการสอน  หมายถึง  ล าดบัขั้นตอนหรือกิจกรรมทั้งหมดของผูส้อน
และผูเ้รียน  ท่ีผูส้อนก าหนดไวเ้ป็นแนวทางในการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงคโ์ดยผูส้อนเป็นผูว้างแผนการสอน  ก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอน(ภพ เลาไพบูลย์
,2537)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้ก่อนสอน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา
ของบทเรียน ผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน แผนการจดัการเรียนรู้จึงจะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 
 

ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ช่วยใหผู้ส้อนเกิดความมัน่ใจในการสอน เน่ืองจากมีการคิดไวล่้วงหนา้ ทาํใหส้ามารถสอนได้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2. ช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน ผูส้อนเขา้ใจเก่ียวกบั
เน้ือหาวชิาท่ีสอน ตลอดจนมีการเตรียมส่ือการสอนล่วงหนา้ มีการทดลองใช ้ช่วยใหมี้การวดัและ
ประเมินผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ช่วยใหผู้ส้อนสามารถวเิคราะห์การสอนท่ีผา่นไปวา่ประสบความสาํเร็จ หรือมีจุดท่ีควรแกไ้ข
ปรับปรุง อยา่งไร 
 4. ในกรณีท่ีผูส้อนไม่สามารถเขา้ทาํการสอนได ้อาจมอบหมายใหผู้อ่ื้นสอนแทน โดยดาํเนินการ
สอนตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5. ทาํใหผู้บ้ริหารและผูป้ระเมินสามารถตรวจสอบ ติดตามคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
สะดวก 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.6 

เร่ือง “ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้” 
 

 

 

 

                                       

 

 

                 

 

 

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 

วเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา/โครงสร้างรายวชิา 
และหน่วยการเรียนรู้ 

 

วเิคราะห์ 
ตวัช้ีวดั/จุดประสงค์ 

 

วเิคราะห์ตวัช้ีวดัว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ใด
จะอยู่ในแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้งนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการ
เรียนรู้ ต้องครบทั้งด้านความรู้/ด้านทกัษะ/
กระบวนการและด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม 
 

วเิคราะห์ 
สาระทีเ่รียนรู้ 

 
 

- เลอืกและขยายสาระทีเ่รียนรู้ให้สอดคล้องกบั
ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
-สาระทีเ่รียนรู้ต้องมคีวามเทีย่งตรง ปฏิบัตไิด้จริง 
ทนัสมยัและเป็นตวัแทนของความรู้ 
-มคีวามส าคญัทั้งในแนวกว้างและแนวลกึ 
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วเิคราะห์กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ 

 

- มคีวามน่าสนใจส าหรับผู้เรียน 
- สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 
- จดัสาระทีเ่รียนรู้ให้เรียงล าดบัจากง่ายไปหายากและมคีวามต่อเนื่อง 
- จดัสาระทีเ่รียนรู้ให้สัมพนัธ์กบักลุ่มวชิาอืน่ๆ 
- เลอืกวธีิการน าเข้าสู่การเรียน 
- เลอืกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ว่ามุ่งไปในทศิทางใด 
- ให้ผู้เรียนท ากจิกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ผู้เรียนทีม่ี
ความสามารถแตกต่างกนัไม่จ าเป็นต้องท ากจิกรรมเหมอืนกนั 
- ควรเน้นกจิกรรมทีท่ างานเป็นทมีมากกว่ารายบุคคล 
- กจิกรรมทีใ่ห้ผู้เรียนปฏิบัตต้ิองน าเทคนิคและวธีิการต่างๆมาเป็น
เคร่ืองมอืให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- กจิกรรมทีป่ฏิบัตคิวรสอดคล้องกบัชีวติประจ าวนัและชีวติจริง 
- กจิกรรมทีป่ฏิบัตมิทีั้งในและนอกห้องเรียน 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนและถ่ายทอดการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์
ใหม่ๆพร้อมทั้งท าให้เกดิความจ าระยะยาว 
- ตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้ผู้เรียนสรุปรวมทั้งส่งเสริมให้เช่ือมโยง
ส่ิงทีเ่รียนรู้และทีจ่ะเรียนต่อไป 

 

วเิคราะห์กระบวนการ 

ประเมนิผลผลติ 
 

-  วธีิการวดัและประเมนิผลต้องสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

-   ใช้วธีิการวดัทีห่ลากหลาย 
-   เลอืกใช้เคร่ืองมอืวดัทีม่คีวามเช่ือมัน่ 
-   แปลผลการวดัและการประเมนิเพือ่น าไปสู่การพฒันา
และปรับปรุง 
 

วเิคราะห์ 
แหล่งการเรียนรู้ 

 

ให้เรียนรู้จากแหล่งความรู้หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน เช่น จากธรรมชาต ิความ
งาม ความจริง ความด ีจนิตนาการ เครือข่าย
ต่างๆ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.7 

เร่ือง “แผนการจัดการเรียนรู้ทีด่ี” 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ทีด่ี 
     1. มีความละเอียด ชดัเจน มีหวัขอ้และส่วนประกอบต่างๆครอบคลุมตามศาสตร์ของการสอน โดย 
สามารถตอบค าถามต่อไปน้ี 

   สอนอะไร (หน่วย หวัเร่ือง ความคิดรวบยอดหรือสาระส าคญั) 
 เพื่อจุดประสงคอ์ะไร (จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงควรเขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 

   ดว้ยสาระอะไร (เน้ือหา/โครงร่างเน้ือหา) 
   ใชว้ธีิการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั) 
   ใชเ้คร่ืองมืออะไร (วสัดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้) 
   ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ประสบความส าเร็จ (การวดัและประเมินผล) 
     2. แผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
     3. ส่วนประกอบต่างๆของแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั เช่น 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครอบคลุมสาระ/เน้ือหา และเป็นจุดพฒันาท่ีพฒันาผูเ้รียนในดา้น 

ความรู้ ทกัษะ กระบวนการและเจตคติ 

  กิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ 
  วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ ควรสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนรู้ 
  การวดัและประเมินผล ควรสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.8 

เร่ือง “องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้” 
 

 
องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ 

ส่วนที ่1  รายละเอยีดทัว่ไป   ประกอบดว้ย ล าดบัท่ีของแผน   ช่ือวชิา  ช่ือหน่วยการเรียนรู้   เร่ืองท่ี
สอน เวลา วนั/เดือน/ปี   ภาคเรียนท่ี  ปีการศึกษา   

ส่วนที ่2  รายละเอยีดของแผนการสอน  ประกอบด้วย 

1.  สาระส าคัญ   การเขียนสาระส าคญัจะเขียนเป็น ความคิดรวบยอด  หรือมโนมติ (Concept) ของ
เน้ือหาท่ีจะสอนในแผนน้ี  มีรายละเอียดท่ีส าคญัหลกัๆเท่านั้น 

2.   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   การเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ควรเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาทั้ง 3 

ดา้นคือ  ความรู้ (K-Knowledge)  ทกัษะกระบวนการ ( P-Process) และเจตคติ ( A-Attitude) โดยก าหนด
พฤติกรรมท่ีผูส้อนตอ้งการใหเ้กิดในผูเ้รียนหลงัจากท่ีสอนจบแลว้ 

3.  สาระการเรียนรู้    ระบุเน้ือหาท่ีจะสอนในชัว่โมงนั้นๆ   การเขียนในหวัขอ้น้ีจะตอ้งเขียนให้
ครอบคลุมมโนมติท่ีส าคญัและวตัถุประสงค ์รวมทั้งเวลาท่ีใชส้อนดว้ย มีรายละเอียดมากกวา่สาระส าคญั 
อยา่ลอกในหนงัสือมาทั้งหมด  อยา่เขียนเฉพาะหวัขอ้  ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4. กจิกรรมการเรียนรู้ เป็นการก าหนดวธีิสอนหรือนวตักรรมท่ีจะใช ้   ใหเ้หมาะสมกบัเวลา เน้ือหา
วยัของผูเ้รียน   ประกอบดว้ย 
       -  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นตอนกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะเรียน และตอ้งการติดตาม
กิจกรรมขั้นสอนต่อไป โดยใชก้ระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนดว้ยค าถาม ทบทวนความรู้เดิม ใชภ้าพปริศนา
หรือใชกิ้จกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะสอน 

      -  ขั้นสอน  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมส าหรับผูเ้รียน  กิจกรรมการสอนตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวยัของผูเ้รียน  เน้ือหาและเวลา  ในการสอนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-3  นกัเรียนมีช่วงความสนใจสั้น  
กิจกรรมการสอนควรหลากหลายและใชเ้วลาไม่นานมาก  เพื่อไม่ใหน้กัเรียนเบ่ือ  แต่ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  
นกัเรียนสามารถนัง่ฟังครูสอนไดม้ากข้ึน  กิจกรรมอาจใหน้กัเรียนฟังการบรรยายได ้ หรือเป็นกิจกรรมให้
นกัเรียนมีเวลาในการคิดวเิคราะห์  อภิปรายภายในกลุ่ม  ท างานกลุ่ม  เป็นตน้  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  และใหน้กัเรียนสามารถสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
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      -  ขั้นสรุป   เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนสรุปประเด็น ส าคญัท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ในขั้นสรุป 

ผูส้อนอาจใชค้  าถามช่วย หรือใชกิ้จกรรมอ่ืนๆ ในขั้นน้ีผูส้อนสามารถเติมเตม็ดา้นเน้ือหาใหก้บัผูเ้รียนให้
สมบูรณ์ 
              -  ขั้นวดัผล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูส้อนจะดูวา่มีพฤติกรรมเป็นไปตาม 

วตัถุประสงคห์รือไม่   หรือมีความรู้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่    การวดัผลอาจใชแ้บบฝึกหดั   
แบบทดสอบสั้นๆ  ผูส้อนสามารถน าผลประเมินน้ีไปใชใ้นการประเมินการสอนของตน  และน าไป
ปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไปได ้
            5. วสัดุอุปกรณ์ ประกอบการสอน    ไดแ้ก่ เอกสาร อุปกรณ์การทดลอง เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ การ
ระบุอุปกรณ์ท่ีจะใชส้อน จะช่วยในการเตรียมอุปกรณ์ล่วงหนา้ 
                6. หมายเหตุ    ผูส้อนสามารถบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนหรือระบุทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีใชใ้นการสอน 
            7. บันทกึหลงัสอน   ผูส้อนสามารถเขียนผลของการประเมินและผลการสอนในภาพรวม  หลงัจากท่ี
สอนเสร็จแลว้  การเขียนบนัทึกหลงัสอนน้ีเป็นการระบุวา่ ในการสอนคร้ังน้ี มีขอ้ดีหรือจุดเด่นอะไรบา้ง  
เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการน าไปใชค้ร้ังต่อไป  และมีขอ้ท่ี ควรปรับปรุงหรือท่ีตอ้งการพฒันาอะไรบา้ง  เพื่อ
จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการท าวจิยัในชั้นเรียน  ซ่ึงจะช่วยในการจดัการเรียนรู้ของครูใหดี้ข้ึน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.9 

เร่ือง “ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้” 
 

 
(ตวัอยา่ง) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1   
วชิา  ฟิสิกส์                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 เร่ืองคลืน่      หน่วยการเรียนรู้ย่อย เร่ืองสมบัติของคลืน่                       จ านวน 2   คาบ 
วนัที ่ ……   เดือน…….… …พ.ศ.…2554…                      เวลา  ……………….. น. 
 

สาระส าคัญ 
 คล่ืนเป็นปรากฏการณ์การถ่ายทอดพลงังาน  มี 2 ประเภทคือคล่ืนกล และ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   

คล่ืนมีสมบติั 4 ประการคือ สะทอ้น หกัเห แทรกสอด และเล้ียวเบน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและระบุสมบติัของคล่ืนได ้
2. สืบคน้ อภิปราย และอธิบายสมบติัของคล่ืนได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
คล่ืนทุกประเภทมีสมบติั 4 ประการคือ  
1. การสะทอ้น 
2. การหกัเห 
3. การแทรกสอด  
4. การเล้ียวเบน 
การสะทอ้น  เกิดข้ึนขณะคล่ืนเดินทางส้ินสุดผวิของตวักลาง หรือขณะตกกระทบผวิระหวา่ง

ตวักลาง  ซ่ึงการสะทอ้นเป็นไปตามกฎการสะทอ้นเสมอ 
การหกัเห เกิดข้ึนขณะคล่ืนเดินทางผา่นจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง ท าให ้ความเร็ว 

ทิศทาง และความยาวคล่ืน เปล่ียนไป 
การแทรกสอด  เกิดข้ึนขณะคล่ืนตั้งแต่ 2 ขบวนข้ึนไปแผม่าซอ้นทบักนั ผลท าใหเ้กิดการรวมกนัได้

ของคล่ืน 
การเล้ียวเบน เป็นปรากฏการณ์ท่ีคล่ืนสามารถเดินทางออ้มส่ิงกีดขวาง  
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  5Es 
ขั้นที ่1  สร้างความสนใจ (Engagement ) ใชเ้วลาประมาณ  5 -10 นาที 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูทบทวนสถานการณ์ความรู้เดิม  นกัเรียนสังเกตเห็นหรือไม่วา่เม่ือคล่ืน
ในสปริงเคล่ือนท่ีไปถึงปลายท่ีถูกตรึง คล่ืนในสปริงจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร  (สะทอ้นกลบั)   
แลว้ถามต่อไปวา่  ถา้คล่ืนชนิดอ่ืนๆ เม่ือเคล่ือนท่ีเขา้กระทบส่ิงกีดขวางอ่ืน คล่ืนจะมีการ
เคล่ือนท่ีในลกัษณะอยา่งไร 

2. นกัเรียนอภิปรายและบอกไดว้า่ การเคล่ือนท่ีของคล่ืนเม่ือตกกระทบส่ิงกีดขวางจะตอ้งเกิดการ
สะทอ้นของคล่ืนเสมอ 

3. ครูใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ดงัน้ี   นอกจากคล่ืนมีสมบติัการสะทอ้นแลว้  คล่ืนมีคุณสมบติัอ่ืนๆ อีก
หรือไม่ อยา่งไร 

 
ขั้นที ่2  ส ารวจและค้นหา (Exploration ) ใชเ้วลาประมาณ  30-40 นาที 

1. ครูใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของคล่ืน จากเอกสารต่าง ๆ เช่น     ใบความรู้
ท่ี 1 สมบติัของคล่ืน  ,หนงัสือเรียน , อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมท่ี 1 เร่ือง สมบติัของคล่ืน   
จากนั้นครูใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด ดว้ยตวัอยา่งค าถามต่อไปน้ี 

- คล่ืนผวิน ้า เกิดการสะทอ้น หกัเห แทรกสอด และเล้ียวเบนไดอ้ยา่งไร 
- นกัเรียนคิดวา่ คล่ืนชนิดอ่ืน ๆ จะมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัคล่ืนผวิน ้า หรือไม่ เพราะเหตุ

ใด 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย และสรุปผลการท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง สมบติั

ของคล่ืน   
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ ผลการท ากิจกรรม หนา้ชั้นเรียน 

 
ขั้นที ่3  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป ( Explanation ) ใชเ้วลาประมาณ   10-15 นาที 

1. ครูอธิบายและใหค้วามรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบัการสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการ
เล้ียวเบน ตามรายละเอียดในหนงัสือเรียน และใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองสมบติัของคล่ืน 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปลกัษณะส าคญัของคล่ืน คุณสมบติัของคล่ืน พร้อมทั้งสามารถ
ยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ และการใชป้ระโยชน์ของคล่ืนในชีวติประจ าวนัได้  เช่น 
นกัเรียนเห็นนกเกาะบนสายไฟฟ้า นกัเรียนสามารถไล่นกไดก่ี้วธีิ อะไรบา้งและเราตอ้งใช้
พลงังานหรือไม่ อยา่งไร  (ใชเ้สียง เคาะสายไฟ  ขวา้งกอ้นหิน ...พลงังานท่ีใชคื้อ คล่ืนเสียง 
คล่ืนบนสายไฟ …) 
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ขั้นที ่4  ขยายความรู้ (Elaboration ) ใชเ้วลาประมาณ   25-30 นาที  
1. ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ท าใบงานท่ี 1 เร่ือง สมบติัของคล่ืน 
2. ผูเ้รียนส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1 เร่ือง สมบติัของคล่ืน 

 
ขั้นที ่5  ประเมิน (Evaluation)  ใชเ้วลาประมาณ  10-15 นาที 

1. เฉลยแบบฝึกหดั พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเขา้ใจของการท าแบบฝึกหดั  
2. ตรวจสอบจาการตอบค าถาม การอภิปราย หนา้ชั้นเรียน 
3. สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

 
 ส่ือการเรียนรู้ 
 1. ชุดถาดคล่ืน 
 2. หมอ้แปลงโวลตต์ ่า  
 3. กระดาษขาว  
 4. ใบความรู้ ท่ี 1 เร่ือง สมบติัของคล่ืน 
 5. ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองสมบติัของคล่ืน  
 6. ใบงานท่ี 1  เร่ืองสมบติัของคล่ืน 
 7. แบบฝึกหดัท่ี 1 เร่ือง สมบติัของคล่ืน  
 
 กระประเมินผล 

กจิกรรม/พฤติกรรม/ 
ผลงานทีต้่องการประเมิน 

วธีิการ เคร่ืองมือ 

1. ความรับผดิชอบ สนใจใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์ การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหค้วาม
ร่วมมือกบักลุ่ม 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. การปฏิบติักิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. ผลงาน การตรวจผลงาน แบบบนัทึกการตรวจผลงาน 
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สรุปผลการสอน 
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและศกัยภาพท่ีพฒันาแลว้ 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
      จุดเด่น คือ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
       จุดดอ้ย คือ.................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
       ควรปรับปรุง คือ........................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
    ลงช่ือ..............................................................  
         (  …………………………. ) 
                            ครูผูส้อน/บนัทึก 
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รายวชิาฟิสิกส์พืน้ฐาน 

 

ใบความรู้ที ่1 
เร่ือง สมบัติของคลืน่ 

ประกอบ 
แผนจัดการเรียนรู้ที ่1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

 
สมบัติของคลืน่ 
 การท่ีเราจะตดัสินวา่ส่ิงท่ีเราสังเกตนั้นเป็นคล่ืนหรือไม่ตอ้งอาศยัเกณฑต์ดัสินท่ีวา่ส่ิงนั้นมีสมบติั
ของคล่ืนอยา่งนอ้ยครบ  4   ประการ  คือ 

1. การสะทอ้น 
2. การหกัเห 
3. การแทรกสอด 
4. การเล้ียวเบน 

 สมบติั1 และ  2 เป็นสมบติัท่ีมีไดท้ั้งอนุภาคและคล่ืน    สมบติัท่ีแตกต่างระหวา่งคล่ืน กบัอนุภาคก็
คือสมบติัขอ้ท่ี 3 และ 4 

การสะท้อนของคลืน่    
 เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีถึงเขต (Boundary)  ซ่ึงอาจเป็นปลายสุด  หรือ เป็นเขต ระหวา่งตวักลางคล่ืน จะมี
การสะทอ้นกลบัมาในตวักลางเดิม  ปลายเชือกหรือสปริงท่ีปล่อยปลายไวเ้ป็นอิสระก็สะทอ้นคล่ืนไดเ้ช่นกนั  
แต่มีการสะทอ้นต่างกบัปลายท่ีถูกยดึ (ใหส้ังเกตการสะทอ้นของคล่ืนน ้าจากถาดคล่ืนท่ีตั้งไวใ้หท้ดลอง) 
 ถา้แหล่งก าเนิดเป็นจุดเราจะไดห้นา้คล่ืนเป็นวงกลมบนระนาบหน่ึง  หรือเป็นทรงกลมในสามมิติ  
การสะทอ้นของคล่ืนวงกลม   
   
                เม่ือขณะเวลา    t1 
 
   

   เม่ือขณะเวลา  t2   
 
 
   เม่ือขณะเวลา       t3 
                                                       
 

S        S’ 

  S        S’ 

 



รหสั UTQ-2114: กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ ฟิสกิส ์ส าหรับผูส้อนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย                                   58 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

ผลการสะท้อน  ก็คือ  คล่ืนท่ีสะทอ้นออกมานั้นเสมือนออกมาจากจุด  S’  ซ่ึงคือต าแหน่งของภาพ (Image)  
นัน่เอง  ท่ีจุดตกกระทบจะเห็นวา่ แนวของหน้าคลืน่ซ่ึงตั้งฉากกบัทศิทีค่ลืน่เคลือ่นทีน้ั่น   แสดงกฎการ
สะทอ้นท่ีวา่มุมตก =  มุมสะทอ้นและเป็นจริงเช่นนั้นทุก ๆ  จุดบนหนา้คล่ืนท่ีมีการสะทอ้น 
 
   
 
   
 

การสะทอ้นของหนา้คล่ืนท่ีเป็นเส้นตรง 
   
 
 
 
 

 
รังสีตกกระทบ คือแนวทีค่ลืน่วิง่เข้าชนตัวสะท้อนก่อนสะท้อน 

 
รังสีสะท้อน คือแนวรังสีท่ีคล่ืนพุง่ออกจากผวิสะทอ้นหลงัสะทอ้น 
เส้นปกติ คือเส้นท่ีลากตั้งฉากกบัผวิสะทอ้น ณ ต าแหน่งท่ีคล่ืนตกกระทบ 
มุมตกกระทบ คือมุม 1  อาจวดัไดจ้ากมุมท่ี หนา้คล่ืนตกกระทบท ากบัแนวผวิสะทอ้น  หรือมุมระหวา่ง

รังสีตกกระทบ กบั เส้นปกติ 
มุมสะท้อน คือ มุม 2  อาจวดัไดจ้ากมุมท่ี หนา้คล่ืนสะทอ้นท ากบัแนวผวิสะทอ้น หรือมุมระหวา่งรังสี

สะทอ้น กบั เส้นปกติ 

กฎการสะท้อน 

1. มุมตกกระทบ = มุมสะทอ้น 
2. รังสีตกกระทบ เส้นปกติ และรังสีสะทอ้นตอ้งอยูบ่นระนาบเดียวกนั 

คุณสมบัตกิารสะท้อนของคลืน่ 

 เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีไปชนส่ิงกีดขวาง หรือเคล่ือนท่ีไปถึงปลายสุดของตวักลางจะท าใหเ้กิดคล่ืน
สะทอ้นข้ึนมา คล่ืนสะทอ้นท่ีเกิดข้ึนมานั้น  จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ความถ่ีของคล่ืนสะทอ้นมีค่าเท่ากบัความถ่ีของคล่ืนตกกระทบ 

ผิวสะทอ้น ผิวสะทอ้น 

รังสีตกกระทบ 

1 มุมตกกระทบ มุมสะทอ้น 2   

รังสีสะทอ้น 

ผิวสะทอ้น 

เส้นปกติ/เส้นแนวฉาก 
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2. ความเร็วและความยาวคล่ืนของคล่ืนสะทอ้นมีค่าเท่ากบัความเร็วและความยาวคล่ืนตกกระทบ
เสมอ 

3. ถา้การสะทอ้นไม่สูญเสียพลงังาน จะไดแ้อมพลิจูดของคล่ืนสะทอ้นมีค่าเท่ากบั   แอมพลิจูด 
ของคล่ืนตกกระทบ 

การหักเหของคลืน่ 

 การหกัเหของคล่ืนคือการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีเม่ือผา่นจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง
เพราะคล่ืนมีความเร็วเฟสเปล่ียนไป 
 พิจารณาแง่คณิตศาสตร์  เน่ืองจากความถ่ีในตวักลางทั้งสองเท่ากนัเพราะมาจากแหล่งก าเนิดคล่ืน
อนัเดียวกนั จากสูตร V = f อธิบายไดว้า่ความยาวคล่ืนในตวักลางทั้งสองไม่เท่ากนั ถา้มีความเร็วเฟสใน
ตวักลางท่ีสองนอ้ยกวา่ความเร็ว เฟสในตวักลางท่ี 1  ความยาวคล่ืนในตวักลางน้ีก็จะนอ้ยลงดว้ย (เพราะ f  

คงท่ีและเท่ากบั 


V ) 

 จากรูปแสดงขอ้เทจ็จริงเร่ืองคล่ืนน ้ามีการเปล่ียนความยาวคล่ืน( ) และ มีการหกัเห 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความยาวคล่ืนเปล่ียนเม่ือผา่นน ้าต้ืน และแสดงวา่เม่ือคล่ืนตรงตกตั้งฉากจะไม่เปล่ียนทิศทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณนํ้าต้ืน 

บริเวณนํ้าลึก 

ทิศการเคล่ือนท่ี 
ความถ่ี  f 

-1- 

   -2 

ทิศทางเคล่ือนท่ี 

ยา่นนํ้าลึก 

ผิวรอยต่อ 

ยา่นนํ้าต้ืน 

-1 - 

   -2 
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บริเวณน ้าลึกเปรียบเสมือนตวักลางหน่ึง  และบริเวณน ้าต้ืนเป็นเสมือนอีกตวักลางหน่ึง พบวา่ ความ
ยาวคลืน่ในน า้ลกึจะมากกว่าในน า้ตืน้  เพราะคลืน่น า้เคลือ่นทีใ่นน า้ลกึได้เร็วกว่าในน า้ตืน้ 
 แสดงวา่เม่ือคล่ืนตกไม่ตั้งฉากกบัระนาบ (เส้นแบ่งเขตน ้าลึกและน ้าต้ืน) จะมีการหกัเหเพราะเปล่ียน
ความเร็ว 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
** การหกัเหของคล่ืนพบวา่ความถ่ีคงตวัเสมอ 

การแทรกสอด 

 การรวมกนัไดข้องคล่ืน เม่ือคล่ืนตั้งแต่คล่ืน 2 คล่ืนข้ึนไปเคล่ือนท่ีมาพบกนั ณ ต าแหน่งหน่ึง ขณะ
เวลาท่ีพบกนั ซอ้นทบักนัจะเกิดการรวมกนัข้ึน โดยมีการรวมกนัแบบเสริมกนั  และแบบหกัลา้งกนั  

การเลีย้วเบน 

 คือปรากฎการณ์ท่ีคล่ืนสามารถแผจ่ากขอบของส่ิงกีดขวางผา่นไปทางดา้นหลงัของส่ิงกีดขวางได ้ 
หรือออ้มส่ิงกีดขวางได ้ ถา้ท าใหส่ิ้งกีดขวางเป็นช่องเปิดเล็กๆ จะสังเกตการเล้ียวเบนของคล่ืนไดช้ดัเจน 
เรียกช่องเปิดเล็กๆ วา่  สลติ 
 ถา้ความกวา้งของช่องสลิต มากกวา่  ความยาวคล่ืน   คล่ืนจะแทรกสอดกนัเกิดแนวบพั 
 
 
 
 
 
 
 

แนวรอยต่อระหวา่งตวักลาง 

รังสีตกกระทบ 

หนา้คล่ืนหกัเห 

รังสีหกัเห 

Normal line 

หนา้คล่ืนตกกระทบ 

   -    1   
- 

     -2 - 

B 

A 

   D 

  C 
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หลกัการเลีย้วเบน 
 ( หลกัของฮอยเกนส์ ; Huygenss )  มีใจความวา่ ทุกๆจุดบนหนนา้คล่ืน ถือวา่เป็นตน้ก าเนิดใหม่ ซ่ึง
ใหก้ าเนิดคล่ืนวงกลม ท่ีมีเฟสเดียวกนั เคล่ือนท่ีไปในทางทิศเดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนั้น 
 
 
 
 
           ก. หนา้คล่ืนเส้นตรง    ข. หนา้คล่ืนวงกลม 
    

คลืน่น่ิง คือคล่ืนท่ีเกิดการแทรกสอดของคล่ืนเหมือนกนั 2 ขบวนเคล่ือนท่ีไปทางทิศตรงขา้มกนั 

             เกิดการรวมกนัของคล่ืน  ท าใหเ้กิดคล่ืนลพัธ์  ท่ีมีต าแหน่งของบพัน่ิง หรือ ต าแหน่งของบพัคงท่ี
ตลอดเวลา( แต่คล่ืนทั้ง 2 ขบวนเคล่ือนท่ีสวนทางกนัตลอดเวลา )    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 

v 
 

 

v 
 

 

   ทิศการ 
เคล่ือนท่ี 

ของคล่ืน 
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ใบกจิกรรมที ่1  
เร่ืองสมบัติของคลืน่   

 

วสัดุอุปกรณ์ 
1. ชุดถาดคล่ืน 
2. หมอ้แปลงโวลตต์ ่า 
3. กระดาษขาว 

 
วธีิจัดกจิกรรม 
ตอนที ่1 การสะท้อน 
 วางแผน่กั้นหนา้ตรงท่ีบริเวณกลางถาดคล่ืน โดยใหเ้อียงท ามุมหน่ึงกบัแนวการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
เปิดมอเตอร์ท าใหเ้กิดคล่ืนเคล่ือนท่ีไปตกกระทบแผน่กั้น สังเกตและบนัทึกการเปล่ียนแปลง  
 

ตอนที ่2 การหักเห 
 วางแผน่กระจกใสลงในถาดคล่ืน น ้าท่ีอยูเ่หนือแผน่กระจกใสจะเป็นบริเวณน ้าต้ืน เปิดสวติช์
มอเตอร์ท าใหเ้กิดคล่ืนเคล่ือนท่ีจากบริเวณน ้าลึกเขา้สู่บริเวณน ้าต้ืน สังเกตและบนัทึกทิศการเคล่ือนท่ีและ
ความยาวคล่ืนในบริเวณน ้าลึกและน ้าต้ืน 
 

ตอนที ่3 การเลีย้วเบน 
 วางแผน่กั้นหนา้ตรงท่ีบริเวณกลางถาดโดยใหข้นานกบัแนวการเคล่ือนท่ีของคล่ืน ท าใหค้ล่ืน
เคล่ือนท่ีเขา้หาแผน่กั้น สังเกตและบนัทึกลกัษณะของคล่ืนขณะผา่นขอบแผน่กั้น 
 

ตอนที ่4  การแทรกสอด 
 จดัปุ่มก าเนิดคล่ืนสองปุ่มใหแ้ตะผวิน ้า เพื่อท าใหเ้กิดคล่ืนวงกลมสองขบวนแผอ่อกไป สังเกตและ
บนัทึกภาพท่ีเกิดข้ึน 

ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ผลการท ากิจกรรมแต่ละตอน แลว้อภิปรายผล น าเสนอผลการศึกษาสมบติัของ
คล่ืน 
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รายงานการท ากจิกรรมที ่1 

เร่ือง สมบัติของคลืน่ 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
1. ................................................................. 4. ………………………………………… 
2. ................................................................. 5. ………………………………………… 
3. ................................................................  6. ...............................................................  
 

 

จุดประสงค์การทดลอง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรต้น……………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม……………………………………………………………………… 
อุปกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นตอนการท ากจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ผลจากการท ากจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลและอภิปราย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่1  
เร่ือง สมบัติของคลืน่ 

 
    ค าช้ีแจง   

ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูล และศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีอาศยัหลกัการตามสมบติัของคล่ืน ตาม
ประเด็นต่อไปน้ี 

1. การสะทอ้น เช่น การด ารงชีพของคา้งคาว โดยการใชเ้สียงความถ่ีสูงสะทอ้นกบัส่ิงกีด
ขวาง เป็นตน้ 

2. การหกัเห เช่น การเห็นฟ้าแลบ แต่ไม่ไดย้นิเสียงฟ้าร้อง เป็นตน้ 
3. การเล้ียวเบน เช่น การไดย้นิเสียง แมอ้ยูข่า้งผนงัตึก เป็นตน้ 
4. การแทรกสอด เช่น การเกิดบีตส์ เป็นตน้ 

ผลการปฏิบัติกจิกรรม 
1. การสะทอ้น 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. การหกัเห 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. การเล้ียวเบน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. การแทรกสอด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหัดที ่1  
เร่ือง สมบัติของคลืน่ 

 
 

ค าช้ีแจง  
1. ใหน้กัเรียนตอบค าถามลงไปในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ถูกตอ้ง 
2. ใชเ้วลา  30 นาที 

 
 

1. เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปอีกตวักลางหน่ึงท่ีต่างกนั ปริมาณใดต่อไปน้ีคงเดิม และปริมาณใด
เปล่ียนไป ความยาวคล่ืน ความถ่ี และอตัราเร็วคล่ืน 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. การเกิดเสียงกอ้ง เม่ือเราตะโกนอยูก่ลางหุบเขา เป็นคุณสมบติัขอ้ใดของคล่ืน เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากสมบติัของคล่ืน พร้อมอธิบายประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. คล่ืนน่ิงในเส้นเชือกท่ียาว 4 เมตร ท่ีแสดงดงัรูป ถา้เชือกสั่นดว้ยความถ่ี 100 รอบตอ้วนิาที  

จงหา 
ก) ความยาวคล่ืนในเส้นเชือก 
ข) อตัราเร็วในเส้นเชือก 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

4 m 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์” 
 

 
การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั
ชีวติของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวติและในการท างาน ลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วทิยาศาสตร์ช่วยใหเ้กิดองคค์วามรู้และความเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มี
ผลใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยอียา่งมาก ในทางกลบักนั เทคโนโลยกี็มีส่วนส าคญัมากท่ีจะใหมี้
การศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 วทิยาศาสตร์ท าใหค้นไดพ้ฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ 
วจิารณ์ มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถ
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลหลากหลายและประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลก
สมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge based society) ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้
วทิยาศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อท่ีจะมีความรู้ ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์น และน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์มีคุณธรรม 
 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยมนุษยใ์ชก้ระบวนการสังเกต สาํรวจ
ตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนาํผลมาจดัระบบ หลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดงันั้นการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์จึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนรู้และคน้พบดว้ยตนเองมาก
ท่ีสุด นัน่คือ ใหไ้ดท้ั้งกระบวนการและองคค์วามรู้ ตั้งแต่วยัเร่ิมแรกก่อนเขา้เรียน เม่ืออยูใ่นสถานศึกษา และ
เม่ือออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว้ 
 

การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในสถานศึกษา มีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้  
       1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในวทิยาศาสตร์ 
       2. เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขตธรรมชาติและขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร์  
       3. เพื่อใหมี้ทกัษะท่ีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       4. เพื่อพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปั้ญหาและการจดัการ ทกัษะ
ในการส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจ 
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        5.  เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีมวลมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม
ในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
        6.  เพื่อนาํความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  
และการดาํรงชีวิต 
        7.  เพื่อใหเ้ป็นคนมีจิตวทิยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใชว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค์ 
 

คุณภาพผู้เรียนวทิยาศาสตร์เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 การจดัการศึกษาวทิยาศาสตร์ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ผูเ้รียนจะไดท้  า
กิจกรรมหลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและทอ้งถ่ิน โดย
ผูส้อนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุน้ แนะน าช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2550) 
 ผูเ้รียนท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ควรมีความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการ และจิต
วทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

1. เขา้ใจการรักษาดุลยภาพของเซลลแ์ละกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ 

2. เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม การแปรผนั มิวเทชนั ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ  ความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวติและปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  

3. เขา้ใจกระบวนการ ความส าคญัและผลของเทคโนโลยชีีวภาพต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  

4. เขา้ใจชนิดของอนุภาคส าคญัท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม การจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีและ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. เขา้ใจชนิดของแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคและสมบติัต่างๆ ของสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงยดึ

เหน่ียว 

6. เขา้ใจการเกิดปิโตรเลียม การแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ามนัดิบ การน าผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมไปใชป้ระโยชน์และผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

7. เขา้ใจชนิด สมบติั ปฏิกิริยาท่ีส าคญัของพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล 

8. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ สมบติัของคล่ืนกลคุณภาพ

ของเสียงและการไดย้นิ สมบติั ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและ

พลงังานนิวเคลียร์ 
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9. เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10. เขา้ใจการเกิดและววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความส าคญัของเทคโนโลยี

อวกาศ 

11. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของความรู้วทิยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ และการ

พฒันาเทคโนโลยท่ีีส่งผลใหมี้การคิดคน้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีกา้วหนา้ ผลของเทคโนโลยต่ีอ

ชีวติ สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 

12. ระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีจะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ 

สืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้ลายแนวทาง ตดัสินใจเลือกตรวจสอบ

สมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

13. วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแกปั้ญหาหรือตอบค าถาม วเิคราะห์ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรต่างๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจ าลองจากผลหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการ

ส ารวจตรวจสอบ 

14. ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพดู เขียน จดัแสดง หรือใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

15. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท า

โครงงานหรือสร้างชินงานตามความสนใจ 

16. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผดิชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้

เคร่ืองมือและวธีิการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได้ 

17. ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นชีวติประจ าวนั การประกอบอาชีพ 

แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอ่ง อา้งอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเป็นผลจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการ

พฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

18. แสดงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชิตและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งรู้คุณค่า เสนอตวัเองร่วมมือปฏิบติักบัชุมชนในการป้องกนั ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

19. แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณค่าในการคน้พบความรู้ พบค าตอบ หรือแกปั้ญหาได้ 
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20. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอา้งอิงและเหตุผลประกอบ 

เก่ียวกบัผลของการพฒันาและการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
การเรียนรู้ทีผู้่เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ในมาตรา 23(2) เนน้
การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ใหค้วามส าคญัของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
 ในส่วนของการจดักระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 ไดร้ะบุใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย  
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช้ 
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวย 
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่างๆ 

6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา  
 ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวดงักล่าว จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ 
ครูและนกัเรียน กล่าวคือลดบทบาทของครูผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจดั
กิจกรรมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้  กิจกรรมต่างๆ จะตอ้งเนน้ท่ีบทบาทของนกัเรียนตั้งแต่เร่ิม คือร่วมวาง
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แผนการเรียน การวดัผล ประเมินผล และตอ้งค านึงวา่กิจกรรมการเรียนนั้นเนน้การพฒันากระบวนการคิด 
วางแผน ลงมือปฏิบติั ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ 
วเิคราะห์ขอ้มูล การแกปั้ญหา การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การสร้างค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้
เพื่อน าไปสู่ค าตอบของปัญหาหรือค าถามต่างๆ ในท่ีสุดสร้างองคค์วามรู้ ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว
ตอ้งพฒันานกัเรียนใหเ้จริญพฒันาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเนน้กระบวนการท่ีนกัเรียนเป็นผูคิ้ด ลง
มือปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบ ดว้ยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการท ากิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบ การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การ
ท าโครงงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงวฒิุภาวะ 
ประสบการณ์เดิม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมต่างกนัท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้มาแลว้ก่อนเขา้สู่หอ้งเรียน การเรียนรู้
ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนระหวา่งท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมการเรียนเหล่านั้น จึงจะมี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ได้
พฒันากระบวนการคิดขั้นสูง  และคาดหวงัวา่กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจะท าใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันา
เจตคติทางวทิยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์มีเจต
คติและค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งสามารถส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีพดู
กนัมากในปัจจุบนัน้ีคือ ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ ( constructivism) ซ่ึงเช่ือกนัวา่นกัเรียนทุกคนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งมาแลว้ไม่มากก็นอ้ย ก่อนท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนใหเ้นน้วา่การ
เรียนรู้เกิดข้ึนดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง และการเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ดงันั้น 
ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งยิง่ กระบวนการเรียนรู้ ( process of 
learning) ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครู หรือนกัเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่างๆ ท่ีมี
ผูบ้อกใหเ้ท่านั้น แต่การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียน
จะตอ้งสืบคน้ เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวธีิการต่างๆ จนท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและ
เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็น
ขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหนา้ ดงันั้น การท่ี
นกัเรียนจะสร้างองคค์วามรู้ได ้ตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (inquiry process) กระบวนการเรียนการสอนท่ีใชใ้นการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มีหลากหลาย เช่น 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry process) กระบวนการแกปั้ญหา ( Problem solving process) 
กิจกรรมคิดและปฏิบติั ( Hands-on Mind-on Activities) การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ( Cooperative 
Learning) และ เทคนิค POE (Prediction-Observation-Explanation) เป็นตน้ ดงันั้น ครูจึงตอ้งเลือกใช้
กระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและเน้ือหา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.2 

เร่ือง “การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(Inquiry Cycle)” 

 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที ่1 แสดงวฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมิน 
(Evaluate) 

ส ารวจและ
ค้นหา 

(Explore) 

อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explain) 

ขยายความรู้ 
(Elaborate) 

สร้างความสนใจ 
(Engage) 

วฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
Inquiry Cycle (5 Es) 
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การเรียนการสอนโดยใช้วฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es (Inquiry Cycle) 
 ดงัท่ีทราบกนัดีแลว้วา่การเรียนรู้เป็นวฎัจกัรท่ีไดรั้บการกล่าวถึงกนัมานานแลว้ ซ่ึงผูท่ี้เป็นริเร่ิมการ
คิดคน้รูปแบบของวฏัจกัรการเรียนรู้ (The Learning Cycle Model) นั้นคือ โรเบิร์ต คาร์พลสั ( Robert Karplus 
ในปี ค.ศ. 1960-1969) ซ่ึงไดจ้ดัรูปแบบของวฏัจกัรออกเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ การสาํรวจคน้หา 
(Exploration) การสร้างองคค์วามรู้ ( Concept invention) และการขยายความรู้ ( Concept extension) และ
ต่อมามีนกัการศึกษาหลายท่านไดน้าํแนวคิดน้ีไปจดัรูปแบบของการเรียนรู้ออกเป็นอีกหลายรูปแบบ โดย
รูปแบบท่ีนิยมและใชก้นัอยา่งแพร่หลายไดแ้ก่ รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry 
cycle model) 
 
การสืบเสาะหาความรู้คืออะไร 
 มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีไดใ้หค้าํจาํกดัความของการสืบเสาะหาความรู้เอาไวด้งัน้ี  
 -การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการสาํหรับการคน้หาคาํตอบผา่นการสาํรวจตรวจสอบ ( Szesze,  
2001)  
 - การสืบเสาะหาความรู้คือการ “คน้หา” โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชค้าํถามและการสาํรวจตรวจสอบ
บางส่ิงบางอยา่งซ่ึงนกัเรียนไดถู้กกาํหนดบทบาทใหเ้ป็นผูส้าํรวจตรวจสอบ ไม่ใช่เป็นผูท่ี้ใชว้ธีิการเดิมใน
การหยบิยกบทเรียนสาํเร็จรูปข้ึนมาใช ้นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูต่ื้นตวัอยูเ่สมอในการเรียนซ่ึงนกัเรียนจะมี
บทบาทในการ 1) ตั้งคาํถาม 2) สาํรวจตรวจสอบในเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบเหล่านั้น 3) 
เผชิญหนา้กบัส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาซ่ึงตอ้งใชส้มมติฐานในการพิสูจน์ 4) สร้างความสัมพนัธ์และการเช่ือมโยง
ในส่ิงท่ีไดจ้ากการคน้หากบัเพื่อนร่วมชั้นและขอ้มูลนั้นตอ้งมีความน่าเช่ือถือได้ 
 -การสืบเสาะหาความรู้ เป็นกิจกรรมท่ีมีความผสมผสานระหวา่งการสังเกต การใชค้าํถาม การ
คน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อช่วยสนบัสนุนการทดลองใหมี้ประจกัษพ์ยานและหลกัฐาน การใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล แปลผล ตอบคาํถาม อธิบายและทาํนาย ตลอดจนการนาํเสนอขอ้มูล 
(สถาบนัวจิยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกา: NRC, 1996) 
 จากคาํนิยามบางส่วนขา้งบนน้ีจะเห็นไดว้า่การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งการใชก้ระบวนการคิดและทกัษะต่างๆ เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาหรือคน้หาคาํตอบ 
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รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
( Inquiry Cycle หรือ 5Es) 

 

 นกัการศึกษากลุ่ม  BSCS  (Biological Science Curriculum Study)  ไดน้ าวธีิการสอนแบบ  Inquiry  มาใชใ้น
การพฒันาหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์  โดยเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนเป็น  5  ขั้นตอน  เรียกวา่  การเรียนการสอน
แบบ  Inquiry Cycle  หรือ  5Es  ไดแ้ก่  Engage Explore  Explain  Elaborate  และ Evaluate 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.)  จึงตอ้งการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพฒันากระบวนการคิดระดบัสูง  จึงพฒันากระบวนการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ  Inquiry Cycle (5Es) มีขอบข่ายรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การสร้างความสนใจ (Engage) 
 เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัย  หรือความสนใจของ
ตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่น
ช่วงเวลานั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนมารู้มาแลว้เป็น ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้าง
ค าถาม  ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ  ครูอาจจะจดักิจกรรมหรือสถานการณ์
เพื่อกระตุน้ ย ัว่ย ุหรือทา้ทายใหน้กัเรียนต่ืนเตน้ สงสัย ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น  หรือขดัแยง้  เพื่อน าไปสู่การ
แกปั้ญหา การศึกษาคน้ควา้ หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนยอมรับประเด็นหรือปัญหาท่ีครูก าลงั
สนใจเป็นเร่ืองท่ีจะศึกษา ท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น สาธิต ทดลอง  น าเสนอขอ้มูล  เล่าเร่ือง/เหตุการณ์  ใหค้น้ควา้/
อ่านเร่ือง อภิปราย/พดูคุย สนทนา ใชเ้กม ใหส่ื้อวสัดุ อุปกรณ์  สร้างสถานการณ์/ปัญหาท่ีน่าสนใจท่ีน่าสงสัย
แปลกใจ 

2. การส ารวจและค้นหา (Explore) 
 นกัเรียนด าเนินการส ารวจ ทดลอง คน้หา และรวบรวมขอ้มูล วางแผนก าหนดการส ารวจตรวจสอบ 
หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติั เช่น สังเกต วดั ทดลอง รวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์
ต่างๆ 

3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) 
 นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หามาวเิคราะห์ แปลผล สรุปและอภิปรายพร้อมทั้ง
น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผงั ผลงานมีความหลากหลาย  สนบัสนุน
สมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือโตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีก าหนดไว ้โดยมีการ
อา้งอิงความรู้ประกอบการใหเ้หตุผลสมเหตุสมผล การลงขอ้สรุปถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีเอกสารอา้งอิงและ
หลกัฐานชดัเจน 

4. การขยายความรู้ (Elaborate) 
 4.1 ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ลึกซ้ึงข้ึนหรือขยายกรอบความคิดกวา้ง
ข้ึน หรือเช่ือมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง เพิ่มข้ึน เช่น ตั้งประเด็น
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เพื่อใหน้กัเรียน ช้ีแจงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซกัถามใหน้กัเรียนชดัเจน
หรือกระจ่างในความรู้สึกท่ีไดห้รือเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดก้บัความรู้เดิม 
 4.2  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรู้เพิ่มเติม มีความละเอียดมากข้ึน ยก
สถานการณ์ ตวัอยา่ง อธิบาย เช่ือมโยงความรู้ท่ีไดเ้ป็นระบบและลึกซ้ึงยิง่ข้ึนหรือสมบูรณ์ละเอียดข้ึน 
น าไปสู่ความรู้ใหม่หรือความรู้ท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นเร่ืองอ่ืนหรือสถานการณ์อ่ืนๆ 
หรือสร้างค าถามใหม่และออกแบบการส ารวจ คน้หา และรวบรวมเพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 

5.  การประเมิน (Evaluate) 
เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ วา่นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร  

และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 
5.1 นกัเรียนระบุส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นกระบวนการและผลผลิต 
5.2 นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้ท่ีได ้เช่น วเิคราะห์วจิารณ์ แลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั คิดพิจารณาใหร้อบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย 
ประเมินปรับปรุงเพิ่มเติมและสรุป ถา้ยงัมีปัญหาใหศึ้กษาทบทวนใหม่อีกคร้ัง อา้งอิง
ทฤษฎีหรือหลกัการและเกณฑเ์ปรียบเทียบผลกบัสมมติฐาน เปรียบเทียบความรู้ใหม่
กบัความรู้เดิม นกัเรียนทราบจุดเด่น จุดดอ้ยในการศึกษาคน้ควา้หรือทดลอง  
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ยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใช้วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้  
 ยทุธศาสตร์ของการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใชว้ฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ มีดงัน้ี  

ข้ันของการสืบเสาะหาความรู้ ยุทธศาสตร์ 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
    (engagement) 

-สังเกตส่ิงต่างๆ รอบตวัในจุดท่ีสนใจอยา่งกระตือรือร้น  
-ตั้งคาํถามในเร่ืองท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
-พิจารณาแนวทางท่ีเป็นไปไดท่ี้จะตอบปัญหานั้นๆ  
-บนัทึกส่ิงท่ีไม่ไดค้าดหวงัจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
-แยกแยะสถานการณ์ท่ีนกัเรียนเห็นท่ีหลากหลาย 

2. ขั้นสาํรวจและคน้หา 
    (exploration) 

-สร้างความสนใจในส่ิงท่ีจะศึกษา 
-ระดมความคิดในแนวทางท่ีเป็นไปได้ 
-ทดลองโดยใชว้สัดุและอุปกรณ์ 
-สังเกตปรากฏการณ์เฉพาะจุดท่ีสนใจอยา่งละเอียด 
-ออกแบบ วางแผน และดาํเนินการทดลอง 
-รวบรวมและจดักระทาํขอ้มูล 
-ใชก้ลยทุธต่างๆ ในการแกปั้ญหา 
-เลือกแหล่งขอ้มูล (วธีิการ) ท่ีเหมาะสม 
-อภิปรายปัญหากบัผูอ่ื้น 
-แยกประเด็นเส่ียงและผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการสาํรวจและคน้หา 
-กาํหนดเกณฑใ์นการสาํรวจตรวจสอบ 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
    (explanation) 
 

-ส่ือสารขอ้มูลและแนวความคิดใหก้บัผูอ่ื้น 
-สร้างและอธิบายรูปแบบการสาํรวจ 
-เรียบเรียงคาํอธิบายใหม่โดยใชค้าํพดูเป็นของตนเอง 
-ทบทวนและวเิคราะห์ปัญหาท่ีไดส้าํรวจตรวจสอบ  
-ใชก้ารประเมินของเพื่อน 
-รวบรวมคาํตอบและแนวทางการแกปั้ญหา 
-ตรวจสอบคาํอธิบายท่ีเหมาะสม 
-บูรณาการปัญหาดว้ยความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ 

4. ขั้นขยายความรู้ 
(elaboration) 

-วเิคราะห์ขอ้มูล 
-ลงขอ้สรุปและการตดัสินใจ 
-ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเพื่อศึกษาประเด็นอ่ืน 
-แลกเปล่ียนความรู้และทกัษะ 
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ข้ันของการสืบเสาะหาความรู้ ยุทธศาสตร์ 
-แลกเปล่ียนขอ้มูลและแนวคิดดว้ยการพดูและเขียน 
-ตั้งคาํถามใหม่ๆ 
-พฒันาผลการสาํรวจและส่งเสริมแนวคิด 
-ใชรู้ปแบบและแนวคิดเพื่อท่ีจะคน้หาความจริงในการอภิปรายและให้
ผูอ่ื้นยอมรับ 
-ทาํการสาํรวจตรวจสอบเพิ่มเติม 
-ทาํกิจกรรมในประเด็นอ่ืนๆ 

5. ขั้นประเมิน 
(evaluation) 

-จากรายงาน บนัทึก 
-จากแฟ้มสะสมงาน 
-จาก (กระดาษ) การบนัทึกขอ้มูลของนกัเรียน 
-การประเมินตามสภาพจริง 
-ช้ินงานจากการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค 
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บทบาทของครูในการเรียนการสอนโดยใช้วฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5Es) 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
    (engagement) 

สร้างความสนใจ 
สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
จั้งค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
ดึงเอาค าตอบท่ียงัไม่ครอบคลุมส่ิงท่ี
นกัเรียนรู้ หรือความคิดเก่ียวกบั
ความคิดรวบยอด หรือเน้ือหาสาระ 

อธิบายความคิดรวบยอด 
ใหค้  าจ  ากดัความและค าตอบ 
สรุปประเด็นให้ 
จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
บรรยาย 
 

2. ขั้นส ารวจและคน้หา 
    (exploration) 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัใน
การส ารวจตรวจสอบ 
สังเกตและฟังการโตต้อบกนัระหวา่ง
นกัเรียนกบันกัเรียน 
ซกัถามเพื่อน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบของนกัเรียน 
ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสัย
ตลอดจนปัญหาต่างๆ 
ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

เตรียมค าตอบไวใ้ห้ 
บอกหรืออธิบายวธีิการแกปั้ญหา 
จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
ใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีใชใ้น
การแกปั้ญหา 
น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 

3. ขั้นอธิบายและลง 
    ขอ้สรุป (explanation) 
 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิดหรือใหค้  าจ  ากดั
ความดว้ยค าพดูของนกัเรียนเอง 
ใหน้กัเรียนแสดงหลกัฐาน ใหเ้หตุผล
และอธิบายใหก้ระจ่าง 
ใหน้กัเรียนอธิบาย ใหค้  าจ  ากดัความ
และช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพ 
ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของ
ตนเป็นพื้นฐานในการอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิด 

ยอมรับค าอธิบายโดยไม่มี
หลกัฐานหรือใหเ้หตุผลประกอบ 
ไม่สนใจค าอธิบายของนกัเรียน 
แนะน านกัเรียนโดยปราศจากการ
เช่ือมโยงแนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ 
 

4. ขั้นขยายความรู้  
(Elaboration) 

คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ใน

ใหค้  าตอบท่ีชดัเจน 
บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 
แผนภาพค าจ ากดัความและการอธิบาย
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าส่ิงท่ีนกัเรียน
ไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชห้รือขยาย
ความรู้และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ 
ใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งหลากหลาย 
ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มูลท่ีมีอยูพ่ร้อม
ทั้งแสดงหลกัฐานและถามค าถาม
นกัเรียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง หรือได้
แนวคิดอะไร (ท่ีจะน ากลวธีิจากการ
ส ารวจตรวจสอบคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ช้ 

ใชเ้วลามากในการบรรยาย 
น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 
อธิบายวธีิการแกปั้ญหา 

5. ขั้นประเมิน 
(Evaluation)  

สังเกตนกัเรียนในการน าความคิดรวบ
ยอดและทกัษะใหม่ไปประยกุตใ์ช ้
ประเมินความรู้และทกัษะของ
นกัเรียน 
หาหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนได้
เปล่ียนความคิด หรือพฤติกรรม 
ใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเองเก่ียวกบั
การเรียนรู้และทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
ถามค าถามปลายเปิด เช่น ท าไม
นกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น มีหลกัฐานอะไร 
นกัเรียนเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัส่ิงนั้นและ
จะอธิบายส่ิงนั้นอยา่งไร 

ทดสอบค านิยามศพัทแ์ละ
ขอ้เทจ็จริง 
ใหแ้นวคิดหรือความคิดรวบยอด
ใหม ่
ท าใหค้ลุมเครือ 
ส่งเสริมการอภิปรายท่ีไม่เช่ือมโยง
ความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 
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บทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5Es) 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
   (engagement) 

ถามค าถาม เช่น ท าไมส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน 
ฉนัไดเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัส่ิงน้ี 
แสดงความสนใจ 
 

 ถามหาค าตอบท่ีถูก 
 ตอบเฉพาะค าตอบท่ีถูก 
 ยนืยนัค าตอบหรือค าอธิบาย 
 คน้หาวธีิการแกปั้ญหาเพียงวธีิ
เดียว 

2. ขั้นส ารวจและคน้หา 
    (exploration) 

คิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นขอบเขตของ
กิจกรรม 
ทดสอบการคาดคะเนและสมมติฐาน 
คาดคะเนและตั้งสมมติฐานใหม่ 
พยายามหาทางเลือกในการแกปั้ญหา
และอภิปรายทางเลือกเหล่านั้นกบัคน
อ่ืนๆ 
บนัทึกการสังเกตและใหข้อ้คิดเห็น 
ลงขอ้สรุป 

ใหค้นอ่ืนคิดและส ารวจ
ตรวจสอบ 
ท างานเพียงล าพงัโดยมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนอ้ยมาก 
 ปฏิบติัอยา่งสับสนไม่มีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน 
 เม่ือแกปั้ญหาไดแ้ลว้ก็ไม่คิดต่อ 
 
 

3. ขั้นอธิบายและ 
    ลงขอ้สรุป     
    (explanation) 

อธิบายการแกปั้ญหาหรือค าตอบท่ี
เป็นไปได ้
ฟังค าอธิบายของคนอ่ืนอยา่งคิด
วเิคราะห์ 
ถามค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนได้
อธิบาย 
ฟังและพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีครูอธิบาย 
อา้งอิงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้ 
ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกการ
สังเกตประกอบค าอธิบาย 

อธิบายโดยไม่มีการเช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม 
ยกตวัอยา่งและประสบการณ์ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 
ยอมรับค าอธิบายโดยไม่ให้
เหตุผล 
ไม่สนใจค าอธิบายของคนอ่ืนซ่ึง
มีเหตุผลพอท่ีจะเช่ือถือได ้
 
 

4.  ขั้นขยายความรู้  
     (Elaboration) 
 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนภาพ ค าจ ากดั
ความ ค าอธิบายและทกัษะไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ย

ปฏิบติัโดยไม่มีเป้าหมายชดัเจน 
ไม่สนใจขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี
อยู ่
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ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 
 
 
 
 
 
 
  

กบัสถานการณ์เดิม 
ใชข้อ้มูลเดิมในการถามค าถาม 
ก าหนดจุดประสงคใ์นการแกปั้ญหา 
ตดัสินใจ และออกแบบการทดลอง 
ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏ 
บนัทึกการสังเกตและอธิบาย 
 ตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพื่อนๆ 

อธิบายเหมือนกบัท่ีครูจดัเตรียม
ไวห้รือก าหนดให ้
 
 
 
 
 

5. ขั้นประเมิน 
    (Evaluation) 

ตอบค าถามปลายเปิด โดยใชก้าร
สังเกต หลกัฐาน และค าอธิบายท่ี
ยอมรับมาแลว้ 
แสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 
ประเมินความกา้วหนา้หรือความรู้ดว้ย
ตนเอง 
ถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมใหมี้
การส ารวจตรวจสอบต่อไป 

ลงขอ้สรุปโดยปราศจากหลกัฐาน
หรือค าอธิบายท่ีเป็นท่ียอมรับ
มาแลว้ 
ตอบแต่เพียงวา่ถูกหรือผดิและ
อธิบายใหค้  าจ  ากดัความโดยใช้
ความจ า 
ไม่สามารถอธิบายเพื่อแสดงความ
พอใจดว้ยค าพดูของตนเอง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.3 

เร่ือง “การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค POE  
(Prediction-Observation-Explanation)” 

 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค POE (Prediction-Observation-Explanation)  
 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค POE (Prediction – Observation – Explanation) เป็น
รูปแบบหน่ึงในวธีิการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ท่ีสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดต้ดัสินใจเก่ียวกบั
ความเขา้ใจท่ีมีอยูแ่ละอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือเดิม 
 White and Gunstone (1992 อา้งอิงใน น ้าคา้ง จนัเสริม , 2551) ไดก้ล่าววา่ วธีิการสอนแบบ POE 
เป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกบัแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการน าเสนอสถานการณ์และใหน้กัเรียนท านายวา่จะเกิดอะไรข้ึนถา้มีการ
เปล่ียนแปลง หลงัจากนกัเรียนท านายแลว้ใหน้กัเรียนสังเกตสถานการณ์ดงักล่าว โดยใหน้กัเรียนลงมือ
ทดลอง สังเกต หรือหาวธีิพิสูจน์ใหน้กัเรียนเพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึน หลงัจากนั้นให้
นกัเรียนบอกส่ิงท่ีนกัเรียนสังเกตไดจ้ากการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง และขั้นสุดทา้ยนกัเรียน
จะตอ้งอธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีไดจ้ากการท านายและการสังเกตหรือผลการทดลองท่ีได ้ซ่ึง
วธีิการสอนแบบ POE ประกอบดว้ย 
 1.  ขั้นตอนของการ Predict คือ จะเป็นการท านายวา่ผลท่ีจะเกิดจากการทดลอง กิจกรรมและ
สถานการณ์ท่ีก าหนดใหจ้ะเป็นอยา่งไรบา้ง โดยท่ีนกัเรียนจะตอ้งใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการท านายของนกัเรียน
ประกอบดว้ย 
 2.  ขั้นตอนของการ Observe เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนตอ้งลงมือทดลอง/พิสูจน์หาค าตอบเก่ียวกบัการ
ทดลอง กิจกรรมและสถานการณ์ปัญหา 
 3.  ขั้นตอนของการ Explain เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนจะเกิดความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งส่ิงท่ีท านายและ
ผลจากการค านวณหาค าตอบเก่ียวกบัการทดลอง กิจกรรมและสถานการณ์ปัญหา ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งอธิบาย
ใหไ้ดว้า่ถา้ค าตอบท่ีไดจ้ากการทดลอง กิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาไม่เป็นไปตามท่ีท านายผลไวใ้นขั้น
แรกเพราะอะไร และในกรณีท่ีไม่สามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองนกัเรียนจะตอ้งร่วมมือกบัเพื่อนเพื่อหา
ค าตอบ 
 วธีิการ POE สามารถช่วยใหน้กัเรียนส ารวจและคน้หา ( Explore) และหาเหตุผลมาอธิบายเก่ียวกบั
ความคิดของตนใหไ้ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขั้นตอน Predict และการใหเ้หตุผลในกรณีท่ีผลการทดลองท่ีได้
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ขดัแยง้กบัค าท านาย นกัเรียนจะตอ้งสร้างและแกไ้ขปรับปรุงความคิดใหม่ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงหรือ
ตามแนวคิดเชิงวทิยาศาสตร์ 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( 2552) ไดอ้ธิบายเทคนิค POE (Prediction – 
Observation – Explanation) มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  การท านาย (Prediction) ก่อนลงมือท ากิจกรรม ใหผู้เ้รียนท านายวา่ จะเกิดอะไรข้ึนในกิจกรรมท่ี
สังเกต พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น (การเดาโดยไร้เหตุผล เป็นส่ิงท่ีไม่มี
ความหมายหากจะใช ้POE) 
 2.  ขั้นสังเกต (Observation) ใหน้กัเรียนลงมือสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียด และบนัทึกผล (การ
สังเกตโดยไม่มีการบนัทึกผล หรือการจดจ าเพียงอยา่งเดียวไม่จดัวา่เป็นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์)  
 3.  ขั้นอธิบายผล (Explanation) ใหผู้เ้รียนอธิบายความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีท านายไวแ้ละส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริง พร้อมทั้งใหเ้หตุผล จะท าใหผู้ส้อนเขา้ใจ 
 
ประโยชน์ของแต่ละขั้นตอนของเทคนิค POE อาจสรุป ได้ดังนี้ 
 1.  การท่ีผูเ้รียนท านายส่ิงท่ีเกิดข้ึนประกอบกบัการใหเ้หตุผล จะท าใหผู้ส้อนเขา้ใจความคิดเดิมก่อน
เรียนของผูเ้รียน เป็นการส ารวจความรู้เดิมไดอี้กทางหน่ึง  
 2.  การสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนและจดบนัทึก เป็นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 3.  การอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่แตกต่างจากส่ิงท่ีท านายไวอ้ยา่งไร ท าใหผู้เ้รียนตระหนกัวา่ตนเองมี
ความรู้เดิมอยา่งไร และเรียนรู้อะไรเพิ่มจากการท ากิจกรรมบา้ง 

เทคนิค POE ก็เหมือนกบัเทคนิคอ่ืน ๆ ถา้ผูส้อนใชเ้ทคนิค POE อยา่งสม ่าเสมอ ผูเ้รียนจะมี
ความคุน้เคยและเกิดการเรียนรู้ซ่ึงจะท าใหก้ารใชเ้ทคนิค POE มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Baodi (2003 อา้งถึงใน รัตนาภรณ์ กลางมะณี, 2553) สรุปเก่ียวกบัขั้นตอนของ POE ดงัน้ี 
1)  Predict – P  ขั้นท านายผล เป็นขั้นตอนการถามค าถามใหน้กัเรียนท านายผลจากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให ้
2) Observe – O  ขั้นสังเกตหรือทดลอง หลงัจากท่ีนกัเรียนท านายผลจากสถานการณ์ปัญหาแลว้ ให้

นกัเรียนสังเกตหรือท าทดลอง และเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการท านายผล 
3)  Explain – E  ขั้นอธิบาย ใหน้กัเรียนอธิบายผลท่ีไดจ้ากการสังเกตหรือทดลองกบัการท านายผล

วา่เหมือนหรือแตกต่างอยา่งไร 
Wu & Tsai (2005 อา้งถึงใน วนิชา ประยรูพนัธ์ , 2553) สรุปเก่ียวกบัขั้นตอนการสอน POE ไว้

วา่ POE เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการท านายผลการสาธิตและอภิปรายผลท่ีนกัเรียนท านายกบัการสังเกต
การสาธิตและการอธิบายผลท่ีสอดคลอ้งตรงกนัระหวา่งการท านายผลการสังเกตอาจแสดงใหเ้ห็นความรู้เดิม 
และการแปลความหมายใหม่กบัส่ิงท่ีนกัเรียนไดส้ังเกต เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการและเปล่ียนและ
มีการเจรจาต่อรอง (negotiate) ในการแปลความหมายใหม่ของนกัเรียน 
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สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวธีิ POE หมายถึง การสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ
ในเร่ืองท่ีเรียน โดยผูเ้รียนนั้นเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นท านายผล (Predict – P) เป็นขั้นตอนท่ีครูใหน้กัเรียนท านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจาก 
สถานการณ์ปัญหาก าหนด 

2. ขั้นสังเกต (Observe – O) เป็นขั้นตอนการหาค าตอบโดยการท าการทดลอง การสังเกตการท า 
กิจกรรม การสืบคน้ขอ้มูลและวธีิการต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบของสถานการณ์ปัญหานั้น 

3. ขั้นอธิบายผล (Explain - E) เป็นขั้นตอนการอธิบายผลจากขั้นตอนการท านายและการหา 
ค าตอบวา่เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.4 

เร่ือง “ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้   
          วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es(Inquiry Cycle)” 

 
 

(ตวัอยา่ง) 5Es 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

วชิา ฟิสิกส์                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์                               เวลา  2  คาบ 
วนัที ่..........เดือน...............พ.ศ............                                         เวลา  ...........น. 

 
สาระส าคัญ 
 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล ์ภายใตส้นามความโนม้ถ่วงของโลก  เป็นการเคล่ือนท่ีท่ี มีแนวทาง
การเคล่ือนท่ีเป็นแนวโคง้ แบบพาราโบลา     โดยมีเง่ือนไขคือ มีเฉพาะแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีกระทาํต่อวตัถุ
เท่านั้น  
 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลภ์ายใตส้นามความโนม้ถ่วงของโลก จะมีอตัราเร็วคงตวัในแนว
ระนาบ  และมีอตัราเร่งในแนวด่ิงคงตวั    
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล ์และปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. บอกเหตุการณ์โพรเจคไทลแ์ละยกตวัอยา่งการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล ์เป็นการเคล่ือนท่ีทั้งในแนวระดบัและแนวด่ิงในเวลาเดียวกนั มี
แนวทางการเคล่ือนท่ีเป็นแนวโคง้ และเรียกวา่การเคล่ือนท่ีน้ีวา่ การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล ์  ถา้ไม่คิดแรง
ตา้นของอากาศ หรือแรงอ่ืนใด  โดยคิดวา่มีเฉพาะแรงโนม้ถ่วงของโลกกระท าต่อวตัถุเท่านั้น แนวโคง้
ดงักล่าวจะเป็นโคง้แบบ  พาราโบลา     ซ่ึงหลกัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลน้ี์สามารถน าประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
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การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลภ์ายใตส้นามความโนม้ถ่วงของโลกจะ มีความเร็วคงตวัในแนว
ระนาบ  และมีความเร่งคงตวัในแนวด่ิง   ซ่ึงความเร่งมีค่าเน่ืองมาจากสนามความโนม้ถ่วงของโลก วตัถุท่ี
เคล่ือนท่ีจะมีแนวทางการเคล่ือนท่ีเป็นแบบพาราโบลา 

   
 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1  สร้างความสนใจ (Engagement )  

1. ครูสาธิตขวา้งลูกบอลออกไปในแนวระดบั และในทิศทาํมุมต่างๆกบัแนวระดบั พร้อมกบัให้
ผูเ้รียนสังเกตแนวการเคล่ือนท่ี  จากนั้นเปล่ียนเป็นขวา้งวตัถุชนิดอ่ืน เช่น เหรียญ ยางลบ กอ้น
ดินนํ้ามนั แลว้ใหน้กัเรียนสังเกตแนวการเคล่ือนท่ี 

2. ใหน้กัเรียนอภิปรายและบอกไดว้า่ การเคล่ือนท่ีจากการสาธิต เป็นการเคล่ือนท่ีในแนวโคง้  
3. ครูใชค้าํถามกระตุน้วา่  การเคล่ือนท่ีแนวโคง้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และมีความสัมพนัธ์กบัการ

เคล่ือนท่ีในแนวระดบัและแนวด่ิงหรือไม่  จากนั้นใหน้กัเรียน ยกตวัอยา่งวตัถุอ่ืน ๆ ท่ีเคล่ือนท่ี
ในแนวโคง้ 

ขั้นที ่2  ส ารวจและค้นหา (Exploration)  
1. ครูใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัปริมาณต่าง ๆ เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในแนวโคง้ จาก

เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบความรู้ท่ี 1  ,หนงัสือเรียน , อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  
2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแนวโคง้  ตามใบกิจกรรมท่ี 1  

ครู ถามกระตุน้ใหน้กัเรียน ดว้ยตวัอยา่งคาํถามต่อไปน้ี 
- ระยะท่ีวตัถุตกถึงพื้นจะใกลห้รือไกลข้ึนอยูก่บัปัจจยัอะไรบา้ง  และแนวการเคล่ือนท่ี

ของวตัถุเป็นแบบใด 
- ถา้ลากต่อจุดระหวา่งจุดท่ีแสดงตาํแหน่งของลูกกลมโลหะ ณ เวลาต่าง ๆ หลงัจากลูก

เหล็กตกกระทบ มีลกัษณะหรือแนวของการเคล่ือนท่ีเป็นอยา่งไร 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปราย และสรุปผลการทาํกิจกรรม 
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอ กราฟแสดงลกัษณะการเคล่ือนท่ี ท่ีได ้จากการทาํกิจกรรม หนา้ชั้น

เรียน 
ขั้นที ่3  อธิบายและลงข้อสรุป ( Explanation )  

1. ครูอธิบายเพิ่มเติม ในใบความรู้ท่ี 1  เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์ 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปลกัษณะสาํคญัของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล ์พร้อมทั้งให้

นกัเรียนยกตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลใ์นชีวติประจาํวนั  
ขั้นที ่4  ขยายความรู้ (Elaboration )  

1. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ทาํใบงานท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแนวโคง้แบบโพรเจคไทล์  
2. นกัเรียนส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
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3. ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัท่ี 1  เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์  
ขั้นที ่5  ประเมิน (Evaluation)   

1. เฉลยแบบฝึกหดั พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเขา้ใจในการทาํแบบฝึกหดั  
2. ตรวจสอบจาการตอบคาํถาม การอภิปราย หนา้ชั้นเรียน 
3. สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

 
 ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แป้นไมพ้ร้อมรางโลหะ  
 2. โลหะกลม  
 3. ลูกบอล  
 4. ท่ีกั้นปิดทบัดว้ยกระดาษขาว และมีกระดาษคาร์บอนปิดทบักระดาษขาว 
 5. กระดาษกราฟ  
 6. ใบความรู้ ท่ี 1 เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์ 
 7. ใบกิจกรรมท่ี 1 การเคล่ือนท่ีในแนวโคง้  
 8. ใบงานท่ี 1 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์  
 9. แบบฝึกหดัท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์  
 
 การประเมินผล 

กจิกรรม/พฤติกรรม/ 
ผลงานทีต้่องการประเมิน 

วธีิการ เคร่ืองมือ 

1. ความรับผดิชอบ สนใจใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์ การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหค้วาม
ร่วมมือกบักลุ่ม 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. การปฏิบติักิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. ผลงาน การตรวจผลงาน แบบบนัทึกการตรวจผลงาน 
5. ความรู้ ความเขา้ใขในเน้ือหาสาระ ทาํแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 
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 สรุปผลการสอน 
1) ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและศกัยภาพท่ีพฒันาแลว้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2) การประเมินผลการสอนของตนเอง 
จุดเด่น คือ.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
จุดดอ้ย คือ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ควรปรับปรุงชั้น............คือ.......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
    ลงช่ือ..............................................................  
         (  …………………………. ) 
                                ครูผูส้อน/บนัทึก 
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รูป 1 ความเร็วมี 2 แนว  ตั้งฉากกนั และเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 
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รูป 1 ความเร็วมี 2 แนว  ตั้งฉากกนั และเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 

            ใบความรู้ที ่1 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์ 

 
การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์ (Projectile Motion) คือ การเคล่ือนท่ีของวตัถุเป็นแนวโคง้  

ในกรณีท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีอยา่งเสรีดว้ยแรงโนม้ถ่วงคงท่ี เช่น วตัถุเคล่ือนท่ีไปในอากาศภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของ
โลก ทางเดินของวตัถุจะเป็นรูปพาราโบลา  

                                vY2             vY3 
                                                                       vY4 
                   vY1                                                                                                            vY5 
                                                                                                 vY6 
 
 
 
                     อตัราเร็วในแกน Y (แนวด่ิง)เปล่ียนแปลงตลอดเวลา         vY1   > vY2  > vY3            
                     อตัราเร็วในแกน X (แนวระดบั)มีค่าคงตวั  ตลอดเวลา        vX   = vX  = vX            

  
ส าหรับการเคลือ่นทีแ่บบโปรเจคไทล์  

1. ในแนวระดบั : ความเร่งในแนวระดบัมีค่าเป็นศูนย ์นัน่คือ อตัราเร็วในแนวระดบัมีค่าคงตวัตลอด
การเคล่ือนท่ี (  xxx uva ;0 ค่าคงตวั) 

2. ในแนวด่ิง : เป็นการตกอยา่งอิสระ  พบวา่ อตัราเร็วเพิ่มข้ึนจะเพิ่มข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอเม่ือกาํลงั
เคล่ือนท่ีลง  และขณะกาํลงัเคล่ือนท่ีข้ึน อตัราเร็วจะลดลงอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยมีความเร่งหรือ
ความหน่วง เท่ากบัความเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก ( ga y  = 9.8 m/s2) 

3. เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีทั้งในแนวด่ิงและแนวระดบั ใชเ้วลาเท่ากนั 
4. เม่ือวตัถุถึงตาํแหน่งสูงสุดของการเคล่ือนท่ี อตัราเร็วแนวด่ิง ณ ตาํแหน่งนั้นมีค่าเป็นศูนยเ์สมอแต่

อตัราเร็วแนวระดบัมีค่าคงตวัเสมอ  
 

การค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ในการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์  
 แกน x :   tvtuS xxx   ความเร่งเป็น ศูนย ์ 0xa  
 แกน y :   gtuv yy   

   2

2

1
gttuS yy   

   yyy gSuv 222   
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หมายเหตุ   ถา้วตัถุตกอยา่งอิสระมีทิศตามแรงโนม้ถ่วง ค่า g 9.8 m/s2 แต่ถา้วตัถุเคล่ือนตา้นแรงดึงดูด
ของโลก (โยนข้ึน) ค่า g -9.8 m/s2  จะมีค่าเป็นลบ  

ตัวอย่างการค านวณ 
ตัวอย่างที ่1  ขวา้งวตัถุออกไปในแนวระดบัจากหนา้ผาสูง 45 เมตร จงหาวา่เวลาท่ีใชว้ตัถุลอยอยูใ่นอากาศ
นานก่ีวนิาที 
วธีิท า  พิจารณาในแนวด่ิง ความเร็วตน้เป็นศูนย์  

 หาเวลาในการเคล่ือนท่ีจากสมการ  2

2

1
gttuS yy   

ดงันั้น  s
x

g

S
t

y
39

10

4522
  

ตอบ เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีจนกระทบพื้น มีค่าเท่ากบั 3 วนิาที 
 

ตัวอย่างที ่2  เด็กคนหน่ึงขวา้งลูกบอลในแนวระนาบบนขอบเหวซ่ึงสูงจากพื้นดิน 45 เมตร ลูกบอลสามารถ
เคล่ือนท่ีไปตามแนวระนาบได ้180 เมตร เด็กขวา้งลูกบอลดว้ยความเร็วเท่าไร (กาํหนดให้ความเร่งโนม้ถ่วง
ของโลก = 10 เมตรต่อวนิาที2)  
วธีิท า    

  พิจารณาแนวด่ิง   2

2

1
gttuS yy  ----------------------------(1)  

  แทนค่า t ในสมการ และ 0yu  

  จะได ้  45 210
2

1
t  

                                                                     t = 3   วนิาที  

                           พิจารณาแนวระดบั   
x

x

xx
u

S
ttuS  ; --------------------------(2)  

  และ   180 = uX(9)  
                     uX =  20 เมตร/วนิาที     
 ตอบ  เด็กขวา้งลูกบอลดว้ยความเร็ว   20 เมตร/วนิาที     
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ใบกจิกรรมที ่1 
การเคลือ่นที่ในแนวโค้ง 

 

วสัดุอุปกรณ์ 
4. แป้นไมพ้ร้อมรางโลหะ 
5. ท่ีกั้นปิดทบัดว้ยกระดาษขาว และ 

มีกระดาษคาร์บอนปิดทบักระดาษขาว 
6. โลหะกลม 
7. กระดาษกราฟ 

 
วธีิท ากจิกรรม 
 

1. ปล่อยโลหะกลมบนรางท่ีระดบัความสูงต่าง ๆ กนั แลว้สังเกตแนวการเคล่ือนท่ีของวตัถุ
หลงัจากท่ีหลุดจากรางในแนวระดบั บนัทึกตาํแหน่งท่ีวตัถุตกลงบนพื้น 

2. ปล่อยโลหะกลม ณ ตาํแหน่งหน่ึง แลว้ใชท่ี้กั้นดกัไว ้เน่ืองจากท่ีกั้นมีกระดาษคาร์บอนติดอยู ่จึง
ปรากฏรอยกระแทกท่ีกั้น ทาํเคร่ืองหมายบนกระดาษกราฟใหต้รงกบัรอยกระแทกของโลหะ
กลมบนท่ีกั้น 

3. ปล่อยโลหะกลม ณ ตาํแหน่งเดิมอีก 6 – 8 คร้ัง ในแต่ละคร้ัง เล่ือนท่ีกั้นใหห่้างออกไป 1 
เซนติเมตร แลว้บนัทึกตาํแหน่งท่ีโลหะกระแทกท่ีกั้นบนกระดาษกราฟ  

4. นาํขอ้มูลมาอภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี 
- ระยะท่ีวตัถุตกถึงพื้นจะใกลจ้ะไกล ข้ึนอยูก่บัอะไร แนวการเคล่ือนท่ี         เป็นอยา่งไร 
- ถา้ลากเส้นต่อระหวา่งจุดแสดงตาํแหน่งของโลหะกลม ณ เวลาต่าง ๆ หลงัการตกและ

บรรยายลกัษณะแนวการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
5. สรุปผลการศึกษาและนาํผลการศึกษาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
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รายงานการท ากจิกรรมที ่1 

เร่ือง การเคลือ่นที่ในแนวโค้ง   
สมาชิกในกลุ่ม 
1. ................................................................. 4. ………………………………………… 
2. ................................................................. 5. ………………………………………… 
3. ................................................................  6. ............................................. .................... 
 

 

จุดประสงค์การทดลอง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรต้น……………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม…………………………………………………………………….. 
อุปกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นตอนการท ากจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ผลจากการท ากจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลและอภิปราย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่ 1 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

 
ค าช้ีแจง  พิจารณารูปต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามทา้ยกิจกรรม 

 
1. จากรูป  ยงิถูกเป้าหรือไม่  ถา้ตอ้งการใหก้ระสุนยงิถูกเป้าหมายหรือใกลเ้คียงท่ีสุด  มีปัจจยั

อะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลอภิปรายประเด็นปัญหาจากใบงาน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงาน 
 
1. ยงิไม่ถูก  เพราะกระสุนเคล่ือนท่ีแบบวถีิโคง้โพรเจกใกล ้ภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลก  
 

 
 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

1) มวลของลูกกระสุน 
2) ความเร็วของลูกกระสุน 
3) ระยะยงิห่างจากเป้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหสั UTQ-2114: กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ ฟิสกิส ์ส าหรับผูส้อนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย                                   96 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

แบบฝึกหัดที ่1 
 เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์ 

 

ค าช้ีแจง  
3. ใหน้กัเรียนตอบคาํถามลงไปในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ถูกตอ้ง 
4. ใชเ้วลา  20 นาที 

 
 

5. การยงิลูกบาสเกตบอลใหล้งห่วง เป็นการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลห์รือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลใ์นธรรมชาติภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลก เป็นการเคล่ือนท่ีแนวโคง้

พาราโบลา เสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ถา้ตอ้งการขวา้งวตัถุใหเ้คล่ือนท่ีไปไดไ้กล ๆ ข้ึนอยูก่บัปริมาณใด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. คริสเตียโน่ โรนลัโด ้เตะลูกบอลดว้ยความเร็วในแนวระดบั 20 เมตร/วนิาที ถา้ลูกบอลลอยอยูใ่นอากาศ

นาน 5 วนิาที ลูกบอลจะเคล่ือนท่ีไปไดไ้กลเป็นระยะเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ยงิปืนสองคร้ัง แต่ละคร้ังตั้งลาํกลอ้งทาํมุม 45 องศากบัพื้น ถา้ความเร็วจากลาํกลอ้งคร้ังแรกมากกวา่คร้ัง

หลงั ลูกปืนจะสูงจากพื้นเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบฝึกหัดที ่1  
เร่ืองการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์ 

 
 

1. การยงิลูกบาสเกตบอลใหล้งห่วง เป็นการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลห์รือไม่ อยา่งไร 
เฉลย 
การเคล่ือนท่ีของลูกบาสเกตบอลเป็นการเคล่ือนท่ีแนวโคง้แบบโพรเจคไทล ์เพราะมีความเร็วของแนว ทั้ง
แนวด่ิงและแนวระดบั 

2. การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลใ์นธรรมชาติภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลก เป็นการเคล่ือนท่ีแนวโคง้
พาราโบลา เสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 

เฉลย 
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลภ์ายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลก โดยไม่มีแรงตา้นของอากาศ วตัถุจะเคล่ือนท่ีเป็น
แนวโคง้พาราโบลา แต่ในธรรมชาติมีแรงตา้นของอากาศกระทาํต่อวตัถุดว้ย จึงมีแนวการเคล่ือนท่ีแบโคง้แต่
ไม่โคง้พาราโบลา 

3. ถา้ตอ้งการขวา้งวตัถุใหเ้คล่ือนท่ีไปไดไ้กล ๆ ข้ึนอยูก่บัปริมาณใด เพราะเหตุใด 
เฉลย 
จากวตัถุจะเคล่ือนท่ีไปไดไ้กลหรือไม่ในแนวระดบัข้ึนอยูก่บัปริมาณของความเร็วในการขวา้งวตัถุนั้น ตาม
สมการ  tuS xx   

4. คริสเตียโน่ โรนลัโด ้เตะลูกบอลดว้ยความเร็วในแนวระดบั 20 เมตร/วนิาที ถา้ลูกบอลลอยอยูใ่น
อากาศนาน 5 วนิาที ลูกบอลจะเคล่ือนท่ีไปไดไ้กลเป็นระยะเท่าใด 

เฉลย 
จากสมการ msxsmtuS xx 1005/20   
ลูกบอลจะเคล่ือนท่ีไปไดไ้กล 100 เมตร 
5. ยงิปืนสองคร้ัง แต่ละคร้ังตั้งลาํกลอ้งทาํมุม 45 องศากบัพื้น ถา้ความเร็วจากลาํกลอ้งคร้ังแรกมากกวา่

คร้ังหลงั ลูกปืนจะสูงจากพื้นเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
เฉลย 
ยงิปืนสองคร้ัง แต่ละคร้ังตั้งลาํกลอ้ง 45 องศากบัพื้น ถา้ความเร็วหลุดออกจากลาํกลอ้งคร้ังแรกมากกวา่คร้ัง
หลงั ลูกปืนท่ีถูกยงิคร้ังแรกจะข้ึนไปไดสู้งกวา่คร้ังหลงั เพราะความเร็วตน้มากกวา่ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.5 

เร่ือง “ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค POE(Prediction-Observation-Explain)” 

 
 

(ตัวอย่าง POE) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2   

วชิา ฟิสิกส์                                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  
หน่วยการเรียนรู้ที ่.... เร่ือง แรง            หน่วยการเรียนรู้ย่อย เร่ือง แรงพยุง                           เวลา  2 คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระส าคัญ 

       แรงพยงุ(Buoyant  force)  เป็นแรงท่ีของไหล(ของเหลว / ก๊าซ)กระท าต่อวตัถุใดๆท่ืจมทั้งกอ้น
หรือบางส่วนในของไหลนั้น  มีทิศพุง่ข้ึนในแนวด่ิง 
      หลกัของอาร์คิมีดีส (Archimedes’ principle) มีดงัน้ี  “วตัถุทีจ่มในของเหลวหมดทั้งก้อนหรือจม
แต่เพยีงบางส่วน จะถูกแรงพยุงกระท า  และแรงพยุงจะเท่ากบัน า้หนักของของเหลวทีถู่กวตัถุน้ัน
แทนที่”       

2.          จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ  
 1. ทดลองและอธิบายเก่ียวกบัแรงพยงุได ้
 2. อธิบายและบอกหลกัการของอาร์คิเมดิสได้  
3.          สาระการเรียนรู้ 
             แรงพยงุเป็นแรงท่ีของเหลวออกแรงกระท าต่อวตัถุ  ซ่ึงแรงพยงุมีขนาดเท่ากบัน ้าหนกัของของเหลว
ท่ีมีปริมาตรเท่ากบัปริมาตรของวตัถุส่วนท่ีจมอยูใ่นของเหลว   

หลกัของอาร์คิมีดีส (Archimedes’ principle) มีดงัน้ี  “วตัถุทีจ่มในของเหลวหมดทั้งก้อนหรือจมแต่
เพยีงบางส่วน จะถูกแรงพยุงกระท า  และแรงพยุงจะเท่ากบัน า้หนักของของเหลวทีถู่กวตัถุน้ันแทนที”่       

หลกัของอาร์คิมีดีส จึงอาจเขียนไดด้งัน้ี         ขนาดแรงพยงุ จะเท่ากบัขนาดน ้าหนกัของของเหลวท่ี
มีปริมาตรเท่ากบัวตัถุส่วนท่ีจมในของเหลว    เราสามารถน าความรู้เร่ืองการลอยตวัไปอธิบายสมบติัต่างๆ 
ของของไหลได ้และสามารถสรุปเป็นหลกัทัว่ไปไดว้า่ เมื่อวตัถุอยู่ในของไหลจะมีแรงพยุงกระท าเน่ืองจาก
ของไหลน้ันส่งแรงดันกระท าต่อวตัถุเสมอ 
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 ในชีวติประจ าวนั เราจะพบวา่มีวตัถุหลายชนิดลอยในของเหลวได ้โดยมีปริมาตรส่วนหน่ึงจมอยู่
ในของเหลวและอีกส่วนหน่ึงอยูพ่น้ผวิของเหลว อาทิเช่น โฟม น ้าแขง็ และไมก้๊อก สามารถลอยในน ้าได ้
และมีวตัถุอีกหลายชนิดท่ีจมในของเหลว เช่น กอ้นหินและเหล็ก จมน ้าแต่ลอยในปรอท 

ถา้วตัถุใดจมในของเหลว แสดงวา่น ้าหนกัของวตัถุมากกวา่แรงพยงุในของเหลว และถา้วตัถุใดลอย
ในของเหลว แสดงวา่แรงพยงุในของเหลวมีค่าเท่ากบัน ้าหนกัของวตัถุ 
................................................................................................................................................................................. 
กระบวนการจัดการเรียนรู้   แบบ POE 
ขั้นการท านาย (Predict)(P) 
 ครูน าเสนอสถานการณ์ต่อไปน้ี    กอ้นดินน ้ามนั  ดินน ้ามนัท่ีป้ันเป็นรูปถว้ย  แท่งไม ้ แท่งเหล็ก   
และแท่งโฟม  ใหน้กัเรียนสังเกต อภิปรายและท านายโดยครูใชค้  าถามดงัน้ี   

1.  ถา้น าวตัถุทั้ง 5 มาจุ่มลงในอ่างน ้า  วตัถุใดจมน ้าและวตัถุใดสามารถลอยน ้าได้ 
2.  ใหอ้ธิบาย พร้อมบอกเหตุผลและใหร้ะบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการจมการลอยมีอะไรบา้ง 

 
ขั้นการสังเกต/ทดลอง/สืบค้นข้อมูล (Observe)(O) 
 ครูน าเสนอกิจกรรมต่อไปน้ี  
 กจิกรรมที ่1   ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทดลองการจมการลอยของ  กอ้นดินน ้ามนั  ดินน ้ามนัท่ีป้ัน
เป็นรูปถว้ย   แท่งไม ้ แท่งเหล็ก   และแท่งโฟม    สังเกต  บนัทึก แลว้ใชค้  าถามดงัน้ี         

- วตัถุทั้ง 5 ท่ีน ามาแสดงน้ีน้ีมีความหนาแน่นแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  
 

กจิกรรมที ่2  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มแลว้  รับใบกิจกรรมท่ี 1 แลว้ท ากิจกรรมดงัน้ี 
1. น าถว้ยยเูรกาวางบนถาดรองน ้า  แลว้เติมน ้าลงในถว้ยยเูรกาใหเ้ตม็พอดี  

 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                     รูปท่ี 1                                                             

2. น าแท่งเหล็กมาชัง่โดยเคร่ืองชัง่สปริง ใหส้ังเกต  และบนัทึก  ขณะชัง่ในอากาศ 
3. จากนั้นค่อยๆหยอ่นแท่งเหล็กลงในถว้ยยเูรกา ดงัรูปท่ี 1  โดยอ่านค่าจากเคร่ืองชัง่สปริงขณะ

แท่งเหล็กจมคร่ึงแท่ง  จมมิดผวิน ้าพอดี และจมมิดในใตน้ ้า     ใหส้ังเกต  และบนัทึก   
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มน าผลจากการทดลองมาวเิคราะห์ และอภิปราย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าท่ีอ่านได้

จากเคร่ืองชัง่สปริง  แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
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1. ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองชัง่สปริงขณะชัง่ในอากาศ  กบั ขณะชัง่ในน ้ามีค่าเท่ากนัหรือไม่  
2. น ้าท่ีลน้ออกมาหรือน ้าท่ีถูกแท่งเหล็กแทนท่ีมีปริมาตรเท่าใด และน ้าจ  านวนน้ีมีน ้าหนกัเท่าใด 
3. น ้าหนกัของน ้าท่ีลน้ออกมาเท่ากบัผลต่างท่ีชัง่ในอากาศกบัชัง่ในน ้าหรือไม่  

5. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
6. จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

ขั้นอธิบาย(Explain)(E)  
ครูใชค้  าถามดงัน้ี 
1. ขณะชัง่ในอากาศ  มีแรงกระท าต่อแท่งเหลก็ทั้งหมดก่ีแรง อะไรบา้ง                      T1 

และแรงทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
( มี 2แรง คือ แรงตึงเชือก T1  และ น ้าหนกัของแท่งเหล็ก mg)                                mg 
(  T1 = mg  )(ขณะท่ีอ่านค่า  แท่งเหลก็อยู่ในสภาพน่ิง)        
                                                                                                                      

2. ขณะชัง่ในน ้า  มีแรงกระท าต่อแท่งเหล็กทั้งหมดก่ีแรง อะไรบา้ง                                T2 
( มี 3แรง   คือ  แรงตึงเชือกT2    น ้าหนกัของแท่งเหล็ก  mg     และ  
แรงพยงุ B )    (  T2+B = mg) (ขณะท่ีอ่านค่าแท่งเหลก็อยู่ในสภาพน่ิง)                    mg     B                                                                                                                         

 
3. ผลต่างระหวา่งแรงตึงเชือก T1 - T2  กบั แรงลอยตวั B   มีความสัมพนัธ์หรือ 

เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร ( มีความสัมพนัธ์กนัคือ    T1 - T2  =  B   )(แรงลัพธ์เป็นศูนย์ ) 
 

4. แรงพยงุมีค่าเปล่ียนไปหรือไม่ อยา่งไร เม่ือแท่งทองเหลืองอยูใ่นอากาศ  จมลงไปคร่ึงกอ้น     
จมลงไปทั้งกอ้นพอดี และ  จมลงไปใตผ้วิน ้า(เปล่ียนไป  และ แรงพยงุจะมีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือแท่ง
เหล็กมีส่วนท่ีจมมากข้ึน  แรงพยงุจะมีค่ามากท่ีสุดขณะจมทั้งกอ้น  และจะมีค่าคงตวัไม่วา่จะจม
ลงไปลึกใตผ้วิน ้าเท่าใด) 

5. จากรูป  น ้าหนกัของน ้าท่ีลน้ออกมา มีความสัมพนัธ์กบัแรงพยงุ 
หรือไม่อยา่งไร(น ้าหนกัของน ้าท่ีลน้ออกมา จะมีขนาดเท่ากบัแรงพยงุ) 
 

6. ครูอธิบายหลกัการของอาร์คิเมดีส   จากนั้นครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมดงัน้ี   
1. แรงพยงุท่ีของเหลว(หรืออากาศ)กระท าต่อวตัถุท่ีจมทั้งกอ้นหรือบางส่วนเสมอ มี

สัญลกัษณ์ B มีหน่วยเป็น นิวตนั  และ มีทิศข้ึนในแนวด่ิงเสมอ 
2. แรงพยงุ จะมีขนาดเท่ากบัน ้าหนกัของน ้าท่ีลน้ออกมา  สามารถเขียนเป็นสมการดงัน้ี 

B = (mg)ของน ้าท่ีถูกแทนท่ีหรือลน้ออกมา       
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                            จาก  ความหนาแน่น เท่ากบั มวลต่อ ปริมาตร หรือ     
V

m
    Vm  แทนค่าใน

สมการขา้งตน้  จะไดส้มการดงัน้ี 
B  = ( Vg )ของน ้าท่ีถูกแทนท่ีหรือลน้ออกมา   

3. จากสูตรขา้งตน้  ท าใหส้ามารถอธิบาย การจมการลอยของวตัถุ ไดจ้ากแรงพยงุ B     ได ้ 
ดงัน้ี                   วตัถุจะจมถา้น ้าหนกัของวตัถุมากกวา่แรงพยงุ  และจะลอยถา้น ้าหนกัวตัถุ
นอ้ย หรือเท่ากบั แรงพยงุ   

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจมการลอย  คือ แรงลอยตวั B (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ความหนาแน่น   
ปริมาตร V  และ ค่าความเร่งของสนามความโนม้ถ่วง g)  
ตวัอยา่งเช่น       

1. น ้ามนัลอยเหนือผวิน ้าเพราะน ้าหนกัของน ้ามนันอ้ยกวา่แรงพยงุท่ีน ้ากระท าต่อ
น ้ามนั           

2. เหล็กจมน ้าเพราะแท่งเหล็กมีน ้าหนกัมากกวา่แรงพยงุ    
3. เรือท่ีท าจากเหล็กสามารถลอยน ้าได ้  เพราะเรือมีน ้าหนกันอ้ยกวา่แรงพยงุท่ี

น ้ากระท าต่อเรือ    
.................................................................................................................................................................................                        
4.           ส่ือการเรียนรู้  

1. ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง แรงพยงุ                                    
2. ใบความรู้ 1  เร่ือง แรงพยงุ 
3. ดินน ้ามนั 
4. แท่งโฟม 
5. แท่งไม ้
6. แท่งเหล็ก 
7. รายการวสัดุอุปกรณ์ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
1.  เคร่ืองชัง่สปริง 1 อนั 
2.  ถว้ยยเูรกา 1 ใบ 
3.  บีกเกอร์ ขนาด 100 ml 1 ใบ 
4.  กระบอกตวง ขนาด 100 ml 1 อนั 
5.  แท่งเหล็กขนาด 9 cm  2.5 cm  2.5 cm 
พร้อมหูแขวน 

1 ชุด 

* หมายเหตุ     อาจใชว้สัดุอ่ืน เช่น กอ้นดินน ้ามนั แทนแท่งเหล็กก็ได้ 
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5. กระประเมินผล 

กจิกรรม/พฤติกรรม/ 
ผลงานทีต้่องการประเมิน 

วธีิการ เคร่ืองมือ 

1. ความรับผดิชอบ สนใจใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์ การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหค้วาม
ร่วมมือกบักลุ่ม 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. การปฏิบติักิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. ผลงาน การตรวจผลงาน แบบบนัทึกการตรวจผลงาน 
5. ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ ท าแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 
 
6. สรุปผลการสอน 

3) ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและศกัยภาพท่ีพฒันาแลว้ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4) การประเมินผลการสอนของตนเอง 
จุดเด่น คือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
จุดดอ้ย คือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ควรปรับปรุงชั้น............คือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
    ลงช่ือ..............................................................  
         (  …………………………. ) 
                                ครูผูส้อน/บนัทึก 
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ใบกจิกรรมที ่1  
        

รายการวสัดุอุปกรณ์ 
รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

1.  เคร่ืองชัง่สปริง 1 อนั 
2.  ถว้ยยเูรกา 1 ใบ 
3.  บีกเกอร์ ขนาด 100 ml 1 ใบ 
4.  กระบอกตวง ขนาด 100 ml 1 อนั 
5.  แท่งเหล็กขนาด 9 cm  2.5 cm  2.5 cm 
พร้อมหูแขวน 

1 ชุด 

* หมายเหตุ     อาจใชว้สัดุอ่ืน เช่น กอ้นดินน ้ามนั แทนแท่งเหล็กก็ได้ 
 

วธีิจัดกจิกรรม 
1. น าถว้ยยเูรกาวางบนถาดรองน ้า  แลว้เติมน ้าลงในถว้ยยเูรกาใหเ้ตม็พอดี  

 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                     รูปท่ี 1                                                             

2. น าแท่งเหล็กมาชัง่โดยเคร่ืองชัง่สปริง ใหส้ังเกต  และบนัทึก  ขณะชัง่ในอากาศ 
3. จากนั้นค่อยๆหยอ่นแท่งเหล็กลงในถว้ยยเูรกา ดงัรูปท่ี 1  โดยอ่านค่าจากเคร่ืองชัง่สปริงขณะ

แท่งเหล็กจมคร่ึงแท่ง  จมมิดผวิน ้าพอดี และจมมิดในใตน้ ้า     ใหส้ังเกต  และบนัทึก   
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มน าผลจากการทดลองมาวเิคราะห์ และอภิปราย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าท่ีอ่านได้

จากเคร่ืองชัง่สปริง  แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองชัง่สปริงขณะชัง่ในอากาศ  กบั ขณะชัง่ในน ้ามีค่าเท่ากนัหรือไม่  
2. น ้าท่ีลน้ออกมาหรือน ้าท่ีถูกแท่งเหล็กแทนท่ีมีปริมาตรเท่าใด และน ้าจ  านวนน้ีมีน ้าหนกัเท่าใด 
3. น ้าหนกัของน ้าท่ีลน้ออกมาเท่ากบัผลต่างท่ีชัง่ในอากาศกบัชัง่ในน ้าหรือไม่  

5. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
6. จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
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รายงานการท ากจิกรรมที ่1 

 เร่ือง แรงพยงุ 
สมาชิกในกลุ่ม 
1. ................................................................. 4. ……………………………………..……… 
2. ................................................................. 5. ……………………………………..……… 
3. ................................................................  6. ......................................................................  

 
จุดประสงค์การทดลอง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรต้น…………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม……………………………………………………………………………..…………… 
อุปกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นตอนการท ากจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลจากการท ากจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลและอภิปราย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที ่1 
เร่ือง แรงพยุง 

 

 
 

 
อาร์คิมีดีส ( Archimedes) นกัปราชญช์าวกรีกเป็นผูค้น้พบธรรมชาติของแรงพยงุและไดเ้สนอ

หลกัการเก่ียวกบัการลอยและการจมของวตัถุซ่ึงเรียกวา่ หลกัของอาร์คิมีดีส ( Archimedes’ principle) ดงัน้ี 
วตัถุทีจ่มในของเหลวหมดทั้งก้อนหรือจมแต่เพยีงบางส่วน จะถูกแรงพยุงกระท า และแรงพยุงจะเท่ากบั
น า้หนักของของเหลวทีถู่กวตัถุน้ันแทนที ่
หลกัของอาร์คิมีดีส จึงอาจเขียนไดด้งัน้ี 
 

  
 
 
 เราสามารถน าความรู้เร่ืองการลอยตวัไปอธิบาย
สมบติัต่างๆ ของของไหลได ้และสามารถสรุปเป็นหลกั
ทัว่ไปไดว้า่ เมื่อวตัถุอยู่ในของไหลจะมีแรงพยุงกระท า
เน่ืองจากของไหลน้ันส่งแรงดันกระท าต่อวตัถุเสมอ 
 ในชีวติประจ าวนั เราจะพบวา่มีวตัถุหลายชนิด
ลอยในของเหลวได ้โดยมีปริมาตรส่วนหน่ึงจมอยูใ่น
ของเหลวและอีกส่วนหน่ึงอยูพ่น้ผวิของเหลว อาทิเช่น 
โฟม น ้าแขง็ และไมก้๊อก สามารถลอยในน ้าได ้และมีวตัถุ
อีกหลายชนิดท่ีจมในของเหลว เช่น กอ้นหินและเหล็ก 
จมน ้าแต่ลอยในปรอท 

ถา้วตัถุใดจมในของเหลว แสดงวา่น ้าหนกัของวตัถุ 
มากกวา่แรงพยงุในของเหลว และถา้วตัถุใดลอยในของเหลว 
 แสดงวา่แรงพยงุในของเหลวมีค่าเท่ากบัน ้าหนกัของวตัถุ 
 
 
 
 

 
 

 
Archimedes (ค.ศ.286 – 331 ก่อน ค.ศ.) 
นกัปราชญช์าวกรีก ผลงานท่ีสาํคญัทาง 

ดา้นคณิตศาสตร์คือการคน้พบวา่  มีค่า 

ระหวา่ง 3
70
10

 และ 3
71
10

 ผลงานท่ีสาํคญั 

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ คือ การคน้พบหลกัการ 
เก่ียวกบัการลอยและจมของวตัถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดแรงพยงุ =  ขนาดน ้าหนกัของของเหลวท่ีมีปริมาตรเท่ากบัวตัถุ 
 ส่วนท่ีจมในของเหลว 
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แรงพยุง (Buoyant force)(B)   คือ   แรงท่ีของเหลวกระท าต่อวตัถุส่วนท่ีจมในของเหลว และแรง  
                                                          พยงุมีทิศพุง่ข้ึนเสมอ 
 กฎของการลอย( Law of floation)   “ น ้าหนกัของวตัถุ จะเท่ากบั น ้าหนกัของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี
โดยส่วนท่ีจมของวตัถุ ” 
 หลกัของอาร์คิเมดิส (Archimedes’ Principle)“ แรงพยงุ จะเท่ากบั น ้าหนกัของของเหลวท่ีถูกวตัถุ
นั้นแทนท่ี ” 
พิจารณาจากรูป 
  
                               T = 20 N                                   T =15N                                    T =45N            
 
                                 2kg                                     2kg                               5kg            
                          mg= 20N                                           20N        B                                50N    B                                                       
                                                                                                                                                                                           
เคร่ืองชัง่อ่านได ้5 N                                                                                                                                                              
  
                                                                       แรงลอยตวั(B)  = 5 N 
จากรูปทั้ง 2  แรงลอยตวั(B)  หาไดจ้าก 

1.  B  = (น ้าหนกัของวตัถุท่ีชัง่ในอากาศ) - (น ้าหนกัของวตัถุท่ีชัง่ในของเหลว) 
 ถา้ WA= น ้าหนกัของวตัถุท่ีชัง่มนอากาศ (N) และ WB =น ้าหนกัของวตัถุท่ีชัง่มนของเหลว(N) 
B  =   WA- WB …………………………..………(1) 

2. B = น ้าหนกัของวตัถุท่ีลน้ออกมา 
        B = W gVW   …………………………..……….(2) 

    B  =  แรงลอยตวั (N)  

W   = ความหนาแน่นของของเหลวท่ีลน้ออกมา (kg/m3) 
     VW =  ปริมาตรของของเหลวท่ีลน้ออกมา = ปริมาตรของวตัถุส่วนท่ีจม (m3) 
       g  = 10 m/s2 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจมการลอย  คือ แรงลอยตวั B (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ความหนาแน่น   ปริมาต   
V  และ ค่าความเร่งของสนามความโนม้ถ่วง g)  

ตวัอยา่งเช่น       
- น ้ามนัลอยเหนือผวิน ้าเพราะน ้าหนกัของน ้ามนันอ้ยกวา่แรงพยงุท่ีน ้ากระท าต่อน ้ามนั           
- แท่งเหล็กจมน ้าเพราะแท่งเหล็กมีน ้าหนกัมากกวา่แรงพยงุ         
- เรือท่ีท าจากเหล็กสามารถลอยน ้าได ้ เพราะเรือมีน ้าหนกันอ้ยกวา่แรงพยงุท่ีน ้ากระท าต่อเรือ     
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ใบความรู้ที ่4.1 

เร่ือง “ความหมายของการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้” 
 

 
 การวดั  (Measurement)   คือการก าหนด ค่า ตวัเลขใหก้บัส่ิงของ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ 
หรือใชเ้คร่ืองมือไปวดัเพื่อใหไ้ดต้วัเลขแทนคุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ  

การวดัแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. วดัทางตรง วดัปริมาณต่างๆโดยใชเ้คร่ืองวดัโดยตรง เช่น ความยาวใชไ้มเ้มตรวดั 
น ้าหนกัใชเ้คร่ืองชัง่สปริงชัง่/วดั ฯลฯ   
 2. วดัทางอ้อม เป็นการวดัคุณลกัษณะต่างๆหรือพฤติกรรม ซ่ึงไม่สามารถวดัได้
โดยตรง   แต่ใชก้ารวดัโดยผา่นกระบวนการทางสมอง เช่น วดัความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการ 
ฯลฯ   

 การประเมิน  (Evaluation) คือ การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดั มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยร่วมกบั
การใชว้จิารณญาณของผูป้ระเมินมาใชใ้นการตดัสินใจ  

การประเมินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. การประเมินแบบองิกลุ่ม   เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงาน
ของนกัเรียนคนหน่ึงกบันกัเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีไดท้  าแบบทดสอบเดียวกนั  เป็นการประเมินเพื่อจ าแนก
หรือจดัล าดบัในกลุ่ม การประเมินแบบน้ีมกัใชก้บัการประเมินเพื่อคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ หรือการ
สอบแข่งขนัอ่ืน ฯลฯ  
 2. การประเมินแบบองิเกณฑ์    เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือ
ผลงานของนกัเรียนคนหน่ึง กบัเกณฑ์  หรือจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว้  เช่น การประเมินระหวา่ง
เรียนวา่นกัเรียนสามารถผา่นวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไวห้รือไม่ 
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ใบความรู้ที ่4.2 

เร่ือง “จุดมุ่งหมายของการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้” 
 

 
จุดมุ่งหมายของการวดัผลและประเมินผล 
 1.  เพือ่วนิิจฉัย ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะและกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมของ นกัเรียน  และเพื่อซ่อมเสริม นกัเรียน ใหพ้ฒันาความรู้  ความสามารถ  และทกัษะไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ 
 2.  เพือ่ใช้เป็นข้อมูลป้อนกลบัใหแ้ก่ตวันกัเรียนเองวา่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 
 3.  เพือ่ใช้ข้อมูลในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนวา่บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการในการจดัการ
เรียนการสอนของครูของสถานศึกษา ขนาดไหน 

4. เพือ่เปรียบเทยีบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน 
 5. เพือ่จัดต าแหน่งวา่นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มใด สูง กลาง หรือต ่า มกันิยมใชใ้นการสอบคดัเลือก 
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ใบความรู้ที ่4.3 

เร่ือง “แนวทางการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้” 
 

 
แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 การวดั ผลและประเมินผลการเรียนรู้  จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนการสอนท่ีวางไว้  ควรมี
แนวทางดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตอ้งวดั ผลและประเมินผลทั้งความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ทกัษะและกระบวนการ   เจตคติ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในวทิยาศาสตร์  รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2.  วธีิการวดั ผลและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 3.  ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดั ผลและประเมินผลอยา่งตรงไปตรงมา  และตอ้งประเมินผลภายใต้
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่
 4.  ผลการวดั ผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งน าไปสู่การแปลผลและลงขอ้สรุปท่ี
สมเหตุสมผล 
 5.  การวดั ผลและประเมินผลตอ้งมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรม  ทั้งในดา้นของวธีิการวดัโอกาส
ของการประเมิน 

 
กระบวนทศัน์ใหม่ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
                                                                                             มาเป็น 
 
 
 
 
 
 

หอ้งเรียนท่ียดึการเปรียบเทียบผลการเรียนเป็นหลกั  
โดยเป้าหมายของการวดัและประเมินผล คือการสอบใหค้ะแนน 

หอ้งเรียนท่ีมีการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
โดยเป้าหมายหลกัของการวดัและประเมินผล คือ การปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ 
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ใบความรู้ที ่4.4 

เร่ือง “วธิีการวดัและเคร่ืองมอืวดัผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์” 
 

 
วธีิการวดัและเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
การวดัและเคร่ืองมือท่ีนิยมใชว้ดัมีดงัน้ี  
1. แบบทดสอบ  ใช้วดัโดยการให้นักเรียนสอบ เช่นสอบดว้ยแบบทดสอบขอ้เขียน หรือสอบโดยขอ้สอบ

ปฏิบติั ซ่ึงสามารถสอบไดท้ั้งก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และ หลงัเรียน  
2. แบบสังเกต ใช้วดัโดยสังเกตในขณะท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม หรือสังเกตอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ี 
       ครูก าหนดไว ้
3. แบบสัมภาษณ์  ใช้วดัโดยการซักถาม พดูคุยกบันกัเรียนในโอกาสต่างๆ เช่นขณะท ากิจรรมเพื่อ

ตรวจสอบความคิด ความรู้สึกเก่ียวกบักิจกรรมท่ีครูใหท้  า หรือโอกาสอ่ืน ๆ  ซ่ึงใชไ้ดท้ั้งสัมภาษณ์แบบ
เด่ียวหรือแบบกลุ่ม   

4. แบบประเมิน โดยการเกบ็ช้ินงานท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม  ท าโครงงาน หรือเก็บรวบรวมผลงานเป็น  
แฟ้มสะสมงานนกัเรียน 
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ใบความรู้ที ่4.5 

เร่ือง “ความเช่ือมโยงของผลการเรียนรู้ของนักเรียนทีต้่องวดั   
วธิีการวดัผลและเคร่ืองมอืในการวดัผล” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องวดั วธีิการวดั เคร่ืองมือในวดั 

1. ความรู้   ความคิด                             การทดสอบโดยขอ้เขียนหรือ 
สอบปากเปล่า 

แบบทดสอบ  อตันยั/ปรนยั 
แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ 

2. ทกัษะและกระบวนการ                                  การสังเกตขณะท ากิจกรรมการเช่น
ใชอุ้ปกรณ์  การท างานกลุ่ม ฯลฯ 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบประเมินโครงงาน 
แฟ้มสะสมงาน    ฯลฯ 

3. เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรม   

การสังเกต การพดูคุย ฯลฯ แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสัมภาษณ์        ฯลฯ 
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เร่ือง “การประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง” 
 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  (Authentic assessment) 

 การประเมินตามสภาพจริง  เป็นการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรม  และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัเรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  และเป็นวธีิการประเมินท่ีเนน้งานท่ีนกัเรียนแสดงออก
ในภาคปฏิบติั (Performance)  เนน้กระบวนการเรียนรู้  (Process)  เนน้ผลผลิต   (Product)  และผลงานหรือ
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)   
 
ส่ิงทีต้่องประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นวธีิการประเมินโดยใชห้ลกัการท่ีวา่   นกัเรียนตอ้งมีการแสดงออกใน
ภาคปฏิบติั  (Performance) เพื่อแสดงถึงความเขา้ใจ  และเพื่อแสดงออกถึงทกัษะจากการเรียนรู้      ตลอดจน
การแสดงถึงกระบวนการ (process)  รวมทั้งผลผลิต  (Products)  และช้ินงาน    ในแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio)
 1.  การประเมินจากการแสดงออกและกระบวนการ    (Performance  and  Process) 
                         เป็นการประเมินพฤติกรรมขณะท่ีนกัเรียนลงมือท างาน  (task)ท่ีก าหนดให้   งานหรือ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาหรือปฏิบติังานไดจ้ริง   สามารถ ประเมิน ได้จาก
กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  และผลงาน 

2.  การประเมินกระบวนการและผลผลติ    (Process  and  Products)   
                         ครูใชว้ธีิตรวจผลงานหรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท างานของนกัเรียน   ท าใหค้รูได้
เขา้ใจกระบวนการการเรียนรู้ของนกัเรียน   ตวัอยา่งผลผลิต     เช่น     แผนงาน    โครงงาน     แผนภาพ      
แผนภูมิ     ผลการท าแบบฝึกหดั  การจดันิทรรศการ ฯลฯ 

3.  การประเมินแฟ้มสะสมงาน   (Portfolio  Assessment)   
  เป็น การประเมินท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงแฟ้มสะสมงานเป็น
การแสดงผลงานตาม ความสามารถของแต่ละบุคคล   นกัเรียนจะเลือกผลงานและจดัเตรียมท าแฟ้มสะสม
ผลงานดว้ยตนเองส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัรับผดิชอบและประเมินผลงานของตนเอง       ส่งเสริมนวตักรรม
ใหม่ๆ และส่งเสริมใหน้กัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าของตนเอง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่ 4.7 

เร่ือง “ตัวอย่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
(แบบทดสอบปรนัยแบบเลอืกตอบ)” 

 
 

1.  ขอ้ความ 1-4  อธิบายขั้นตอนการผสมพนัธ์ุพืช (ความรู้ความจาํ) 
 1.  ละอองเรณูไปผสมกบัไข่อ่อน    2.  ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตวัเมีย 

 3.  ไข่อ่อนเจริญเติบโตเป็นเมล็ด   4.  ละอองเรณูงอกเขา้ไปในรังไข่  
  ถา้จะเรียงใหถู้กตอ้งจะตอ้งเรียงลาํดบัอยา่งไร  

 ก.   1    2     4     3    ข.   2     4    1    3  
 ค.   4    3     1     2     ง.    3    2    4    1 
 

2.  สัตวช์นิดหน่ึงออกลูกเป็นไข่ท่ีมีเปลือกแขง็หุม้  ต่อมาไข่จะฟักเป็นตวัอ่อน  ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้งเก่ียวกบั
สัตวช์นิดน้ี (ความเขา้ใจ) 
 ก.  สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  

 ข.  สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ  

 ค.  สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและมีการปฏิสนธิภายใน  

 ง.  สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและมีการปฏิสนธิภายนอก  

 

3.  นกัเรียนจะช่วยลดภาวะนํ้าเสียไดอ้ยา่งไร   (การนาํไปใช)้ 
 ก.  เก็บขยะข้ึนจากนํ้า    ข.  ปล่อยปลาลงในนํ้า  

 ค.  ปลูกพืชรอบๆสระนํ้า     ง.  ไม่ทิ้งขยะหรือส่ิงสกปรกลงในนํ้า 
  

4.  หนุ่ม (ศรราม)  ไปเท่ียวนํ้าตกกบัเพื่อ  บงัเอิญเหยยีบตะไคร่นํ้าบนกอ้นหินเขา้จึงล่ืนลม้  หนุ่มจึงพดูวา่ 
“ตะไคร่นํ้าพวกน้ีเกิดมาทาํไมก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลย” นกัเรียนคิดวา่หนุ่มพดูถูกหรือไม่ เพราะเหตุใด   (การ
วเิคราะห์) 
 ก.  ถูก เพราะทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อคนเรา    

ข.  ถูก เพราะตะไคร่นํ้านาํมาเป็นอาหารไม่ได้  

 ค.  ผดิ เพราะตะไคร่นํ้านาํมาใชท้าํผา้พนัแผลได้   

ง.  ผดิ เพราะตะไคร่นํ้าเป็นแหล่งอาหารของสัตวน์ํ้าเล็กๆ  
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5.  จาํนวนประชากรและปริมาณอาหารท่ีบริโภคในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กนั  ใหน้กัเรียนเขียนกราฟ โดย
ใหจ้าํนวนประชากรเป็นแกนตั้งและปริมาณอาหารท่ีบริโภคเป็นแกนนอน แลว้จะไดก้ราฟในลกัษณะใด 

 

 

 ก.       ข.  

 

  

 

ค.      ง. 
 

6.  เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมขยายพนัธ์ุพืชดว้ยเมล็ด    (การประเมินค่า) 
 ก.   หาเมล็ดไดย้าก    ข.   เสียค่าใชจ่้ายสูง  
 ค.   ตน้พืชกลายพนัธ์ุไดง่้าย   ง.   เสียเวลาในการบาํรุง 
  

7.  ในการจาํแนกพืชออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
 กลุ่มท่ี 1  ชบา มะเขือ    มะม่วง        บวั  

 กลุ่มท่ี 2  กลว้ย   ข่า    มะพร้าว      ตะไคร้  

 การจดักลุ่มของพืชขา้งตน้ใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์        (วดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์) 
 ก.   พืชนํ้า   :    พืชบก    ข.   พืชยนืตน้   :    พืชลม้ลุก 

 ค.   พืชมีดอก    :    พืชไร้ดอก    ง.   พืชใบเล้ียงคู่   :    พืชใบเล้ียงเด่ียว 

 
8.  การทดลองเพาะเมล็ดถัว่เขียวในภาชนะท่ีเหมือนกนัและจาํนวนเมล็ดเท่ากนัทุกภาชนะไดผ้ลตามตาราง  

ภาชนะ การใชแ้สง การใหน้ํ้า จาํนวนเมล็ดท่ีงอก 
1  - 0 
2 -  10 
3   10 
4 - - 0 

 จากขอ้มูลส่ิงใดมีผลต่อการงอกของเมล็ด  (วดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์) 
 ก.   นํ้า     ข.   แสง  
 ค.   นํ้าและแสง    ง.   จาํนวนเมล็ด  
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ใบความรู้ที ่ 4.8 

เร่ือง “ตัวอย่างใบบันทกึกจิกรรม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ ..............................................................................ชั้น........................เลขท่ี.......................... 
วนัท่ี........................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

 

สภาพยดืหยุ่นของวสัดุ 
สมมติฐาน........................................................... 
ตัวแปรต้น........................................................... 
ตัวแปรตาม.......................................................... 
ตัวแปรควบคุม..................................................... 

จ านวนถ่านไฟฉาย 
(ก้อน) 

ความยาวของเส้นเอน็ (cm) ความยาวของยางยดื (cm) 

ก่อนแขวน ขณะแขวน หลงัแขวน ก่อนแขวน ขณะแขวน หลงัแขวน 
1       
2       
3       

จากผลการทดลอง  จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. เพราะเหตุใดจึงตอ้งวดัความยาวทั้งก่อนและหลงัแขวนถ่านไฟฉาย 

.......................................................................................................................................... 
2. วสัดุมีสภาพอยา่งไรถา้ความยาวของวสัดุก่อนออกแรงกระทาํเท่ากบัความยาวของวสัดุหลงั

ออกแรงกระทาํ 
.......................................................................................................................................... 

3. วสัดุมีสภาพอยา่งไร ถา้ความยาวของวสัดุหลงัออกแรงกระทาํยาวกวา่ก่อนออกแรงกระทาํ  
.......................................................................................................................................... 

4. ระหวา่งเส้นเอน็กบัยางยดื  วสัดุใดมีสภาพยดืหยุน่ดีกวา่กนั 
.......................................................................................................................................... 

5. สรุปผลการทดลองไดว้า่อยา่งไร 
.......................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ที ่ 4.9 

เร่ือง “ตัวอย่างใบบันทกึการเรียนรู้ของฉัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ ..............................................................................ชั้น........................เลขท่ี.......................... 
วนัท่ี........................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

 
1.  ฉนัไดค้วามรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2.  ฉนัไดท้าํอะไรบา้งเพื่อหาคาํตอบในส่ิงท่ีไดอ้ยากรู้ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.  ฉนัรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัการเรียนเร่ืองน้ี 
3.1  ชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3.2  นาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ อยา่งไร __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3.3  ฉนัไดท้าํอะไรเหมือนนกัวทิยาศาสตร์บา้ง _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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ใบความรู้ที ่ 4.10 

เร่ือง “ตัวอย่างการประเมนิเจตคต”ิ 
 
 

ผู้เรียนเห็นด้วยกบัข้อความต่อไปนีห้รือไม่ 
 

เห็นด้วยอย่างยิง่ 
8-10 คะแนน 

เห็นด้วย 
6-7 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย 
4-5 คะแนน 

1. ดอกไมเ้ป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน    
2. การดูแลรักษาตน้ไมเ้ป็นเร่ืองยุง่ยาก    
3. นกัเรียนอยากปลูกตน้ไมท่ี้บา้น    
4. นกัเรียนอยากดูดอกไมท่ี้เห่ียวเฉากลบัมาบาน 
    สดสวยเหมือนเดิม 

   

5. การช่วยพอ่แม/่ครูรดนํ้าตน้ไมเ้ป็นส่ิงท่ีควรทาํ    
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เร่ือง “ตัวอย่างแบบประเมนิการท างานกลุ่ม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือกลุ่ม ................................................................................ชั้น...................................... 
วนัท่ีประเมิน........................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

รายช่ือของสมาชิกในกลุ่ม 
 1..............................................................................................................  
 2..............................................................................................................  
 3..............................................................................................................  
 4.............................................................................................................. 
 5.............................................................................................................. 
 
ให้ทุกคนในกลุ่มร่วมกนัให้คะแนนการท างานกลุ่ม เขียนเคร่ืองหมาย  ล้อมรอบหมายเลขคะแนนทีเ่ลอืก
ในแต่ละข้อ  แล้วรวมคะแนน 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
1.  วางแผนและแบ่งงานใหทุ้กคนในกลุ่ม 1 2 3 
2.  ทาํงานตามหนา้ท่ีของตนไม่มีใครเล่นซน 1 2 3 
3.  ไดแ้สดงความคิดเห็น และรับฟังกนั ไม่ทะเลาะกนั 1 2 3 
4.  ช่วยกนัทาํงานจนเสร็จทนัเวลา 1 2 3 

รวมคะแนน 1 2 3 
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เร่ือง “ตัวอย่างการประเมนิการปฏบิัติการทดลอง” 
 
 

การวางแผน คะแนน 
1. มีการปรึกษาร่วมกนั จดัลาํดบัการทดลองไดเ้ป็นขั้นตอน แบ่งงานใหทุ้กคนมี

ส่วนร่วม 
2. มีการปรึกษาร่วมกนั แต่ไม่ไดจ้ดัลาํดบัการทดลองไดเ้ป็นขั้นตอน มีเพียงบาง

คนท่ีมีส่วนร่วม 
3. มีการปรึกษากนัและมอบหมายใหเ้พียงบางคนทาํการทดลอง บางส่วนนัง่ดู 

3 
 

2 
 

1 
การท าการทดลอง  

1. ทาํการทดลองถูกขั้นตอน ใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
2. ทาํการทดลองไดไ้ม่เรียบร้อย ใชอุ้ปกรณ์ไดดี้ สรุปไดเ้อง 
3. ทาํการทดลองไดไ้ม่เรียบร้อย ใชอุ้ปกรณ์ดีพอสมควร ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ

ในการสรุป 

3 
2 
1 
 

การน าเสนอ  
1. บนัทึกผลการทดลองและสรุปไดถู้กตอ้งชดัเจน 
2. บนัทึกผลการทดลองและสรุปไดเ้องแต่ยงัไม่ชดัเจน 
3. บนัทึกผลการทดลองได ้แต่ตอ้งใหค้าํแนะนาํในการสรุป 

3 
2 
1 

 
 
 
 
 
 

  
 
 


