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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1 

เร่ือง “หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2551” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ท าไมต้องเรียนวทิยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  
ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษย ์ไดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มลู  ท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบ
ได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based 

society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมี
คุณธรรม 

 

เรียนรู้อะไรในวทิยาศาสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบั
กระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือ
ปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น โดยไดก้ าหนดสาระส าคญั ไวด้งัน้ี 

ส่ิงมชีีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ  ส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของ
ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ   การถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตวั ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชแ้ละจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตใน
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
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สารและสมบัตขิองสาร  สมบติัของวสัดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค การเปล่ียนสถานะ 
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

แรงและการเคลือ่นที่  ธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรง
กระท าต่อวตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

พลงังาน  พลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์ของแสง เสียง 
และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและ
พลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก  โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบติั
ทางกายภาพของดิน หิน น ้า อากาศ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ  วิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซี เอกภพ ปฏิสมัพนัธ์และผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก ความสมัพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศ 

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
แกปั้ญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

 

คุณภาพผู้เรียน 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  

 เขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของส่ิงมีชีวิต และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลา ในส่ิงแวดลอ้ม
ทอ้งถ่ิน 

 เขา้ใจลกัษณะท่ีปรากฏและการเปล่ียนแปลงของวสัดุรอบตวั  แรงในธรรมชาติ รูปของพลงังาน  
 เขา้ใจสมบติัทางกายภาพของดิน หิน น ้า อากาศ ดวงอาทิตย ์และดวงดาว 
 ตั้งค าถามเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต วสัดุและส่ิงของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตวั สงัเกต ส ารวจ

ตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่าย และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยการเล่าเร่ือง เขียน หรือ  วาดภาพ 

 ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท า
โครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให ้หรือตามความสนใจ 

 แสดงความกระตือรือร้น  สนใจท่ีจะเรียนรู้  และแสดงความซาบซ้ึงต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั แสดง
ถึงความมีเมตตา ความระมดัระวงัต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน 

 ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความมุ่งมัน่ รอบคอบ ประหยดั ซ่ือสตัย ์จนเป็นผลส าเร็จ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เขา้ใจโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต  และความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ี
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หลากหลายในส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

  

 เขา้ใจสมบติัและการจ าแนกกลุ่มของวสัดุ  สถานะของสาร  สมบติัของสารและการท าใหส้าร
เกิดการเปล่ียนแปลง  สารในชีวิตประจ าวนั การแยกสารอยา่งง่าย 

 เขา้ใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระท ากบัวตัถุ ความดนั หลกัการเบ้ืองตน้ของแรงลอยตวั สมบติั
และปรากฏการณ์เบ้ืองตน้ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 
 

 เขา้ใจลกัษณะ องคป์ระกอบ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ ความสมัพนัธ์ของดวงอาทิตย ์
โลก และดวงจนัทร์ท่ีมีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

 ตั้งค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจตรวจสอบ
โดยใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ขอ้มลู และส่ือสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบ 

 ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต และการศึกษาความรู้เพ่ิมเติม ท า
โครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดใหห้รือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสตัยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ 
 ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง และเคารพ

สิทธิในผลงานของผูคิ้ดคน้ 

 

 แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชก้ารดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูอ่ื้น 



 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

4 

 

 

 

 

 

รหัส  UTQ-206:  สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ วทิยาศาสตร ์ส าหรับชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 

        
     สาระที่ ๑  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 

       มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพืน้ฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของส่ิงมีชีวติที่ท างานสัมพนัธ์กนั 

       มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้    ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑.   เปรียบ เทียบความแตกต่าง
ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงไม่มีชีวิต   
๒. สงัเกตและอธิบายลกัษณะ
และหนา้ท่ีของ     โครงสร้าง
ภายนอกของพืชและสตัว ์  
๓.  สงัเกตและอธิบายลกัษณะ
หนา้ท่ีและความ 

ส าคญัของอวยัวะภายนอกของ
มนุษย ์ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ    
 

๑.  ทดลองและอธิบาย น ้า แสง เป็น
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืช    
๒.  อธิบายอาหาร น ้า อากาศ เป็นปัจจยั
ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญ 

เติบโตของพืชและสตัวแ์ละน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์    
๓.  ส ารวจและอธิบาย พืชและสตัว์
สามารถ  ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ 
และการสมัผสั ๔.  ทดลองและอธิบาย 
ร่างกายของมนุษยส์ามารถ     ตอบสนอง 
ต่อแสง   อุณหภูมิ 
 และการสมัผสั  
๕.  อธิบายปัจจยัท่ีจ  าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิตและการเจริญ 

เติบโตของมนุษย ์

- ๑.  ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียง
และปากใบของพืช   
 ๒.  อธิบาย น ้า แก๊สคาร์บอน -ไดออกไซด ์
แสง และ  คลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นบาง
ประการต่อ การเจริญเติบโตและการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช   
๓.  ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของพืช
ต่อแสง เสียง และการสมัผสั     
๔.  อธิบายพฤติกรรมของสตัว ์
ท่ีตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ  
การสมัผสั และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
 

๑.  สงัเกตและระบุส่วน 

ประกอบของดอกและ    โครงสร้าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ของพืช
ดอก 
 ๒.  อธิบายการสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
การขยาย พนัธ์ุพืช และน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์   
๓.  อธิบายวฏัจกัรชีวิตของพืชดอก
บางชนิด           

  ๔.  อธิบายการสืบพนัธ์ุและการ
ขยายพนัธ์ุของสตัว ์         
๕.  อภิปราย วฏัจกัรชีวิตของสตัว ์ 
บางชนิด และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
 

๑.  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์
จากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่  
๒.  อธิบายการท างานท่ีสมัพนัธ์กนั
ของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ 
และระบบหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย ์ 
๓.  วิเคราะห์สารอาหารและ
อภิปรายความจ าเป็นท่ีร่างกาย ตอ้ง
ไดรั้บสารอาหารในสดัส่วน 

ท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั 
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สาระที่ ๑   ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 

มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยชีีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕        ป. ๖ 

๑.  ระบุลกัษณะของ 
ส่ิงมีชีวิตในทอ้งถ่ิน 

และน ามาจดัจ าแนก 

โดยใชล้กัษณะ 
ภายนอกเป็นเกณฑ ์

๑.  อธิบายประโยชน์ 
ของพืชและสตัว ์
ในทอ้งถ่ิน     

๑.  อภิปรายลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตใกลต้วั        
๒. เปรียบเทียบและระบุลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของพอ่แม ่กบัลูก  
๓.  อธิบายลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของพอ่แม่กบัลูกวา่เป็นการ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และน าความรู้ไป 

ใชป้ระโยชน ์

๔.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต บางชนิดท่ีสูญพนัธุ์
ไปแลว้ และ 
ท่ีด ารงพนัธ์ุมาจนถึงปัจจุบนั 

- ๑.  ส ารวจ  เปรียบเทียบและระบุ
ลกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว  
๒.  อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม     ของส่ิงมีชีวิตในแต่ละ
รุ่น  

 -     
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สาระที่ ๒  ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๒.๑   เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกบัส่ิงมีชีวติ   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวช้ีวดัช้ันปี  

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

- - ๑.  ส ารวจส่ิงแวดลอ้ม 

ในทอ้งถ่ินของตนและอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม                                   

- - ๑.  ส ารวจและอภิปรายความสมัพนัธ์ ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยูต่่างๆ  
๒.  อธิบายความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  
๓.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  
 

 
 
 

 

       
 

สาระที่  ๒   ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื 

 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

  ๑.  ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  
๒.  ระบุการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

  ๑.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ 

ในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  
๒.  วิเคราะห์ผลของการเพ่ิมข้ึนของประชากรมนุษยต่์อ 

 การใชท้รัพยากร ธรรมชาติ             

- - - - 
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  ๓.  อภิปรายและน าเสนอการใชท้รัพยากร ธรรมชาติ  
อยา่งประหยดั คุม้ค่า และมีส่วนร่วม ในการปฏิบติั  

  ๓.  อภิปรายผลต่อส่ิงมีชีวิตจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม  
ทั้งโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย ์ 
 ๔.  อภิปราย แนวทางในแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
๕.  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   
                 

 

สาระที่ ๓  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้  

และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑.  สงัเกตและระบุลกัษณะท่ี
ปรากฏหรือสมบติัของวสัดุ 
ท่ีใชท้  าของเล่น ของใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั         
๒.  จ าแนกวสัดุท่ีใชท้  าของ
เล่น ของใชใ้นชีวิต 
ประจ าวนัรวมทั้งระบุเกณฑ์
ท่ีใชจ้  าแนก          

๑.  ระบุชนิดและเปรียบเทียบ
สมบติัของวสัดุท่ีน ามาท าของ
เล่น ของใช ้
ในชีวิต ประจ าวนั           
๒.  เลือกใชว้สัดุและส่ิงของ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ปลอดภยั  

๑.  จ าแนกชนิดและ
สมบติัของวสัดุท่ีเป็ส่วน
ประกอบของของเล่น 
ของใช ้ 
๒.  อธิบายการใช้
ประโยชน์ของวสัดุ 

แต่ละชนิด        

- ๑.   ทดลองและอธิบายสมบติัของวสัดุชนิด ต่าง ๆ 
เก่ียวกบัความยดืหยุน่ ความแขง็ ความ
เหนียวการน าความร้อน    

การน าไฟฟ้า และ ความหนาแน่น      

๑.  ทดลองและอธิบาย สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส   
๒.  จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดเอง 

๓.  ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั โดย
การร่อน  การตกตะกอน  การกรอง การระเหิด   การระเหยแห้ง  
๔.  ส ารวจและจ าแนกประเภทของสารต่างๆท่ีใชใ้นชีวิต 

ประจ าวนั โดยใชส้มบติัและการใชป้ระโยชน์ของสารเป็น

เกณฑ ์  
๕.  อภิปรายการเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 
 

 

   ๒.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการน าวสัดุไปใช้
ในชีวิต ประจ าวนั    

 

 

 

 



 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

8 

 

 

 

 

 

รหัส  UTQ-206:  สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ วทิยาศาสตร ์ส าหรับชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๓  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๒   เข้าใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร   การเกดิสารละลาย   การเกดิปฏิกริิยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 
และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

- - ๑.  ทดลองและอธิบายผลของการเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนกบัวสัดุ เม่ือถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนข้ึนหรือท า
ให้เยน็ลง   
๒.  อภิปรายประโยชน์และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของวสัดุ    

- - ๑.  ทดลองและอธิบายสมบติัของสารเม่ือสารเกิด  
การละลายและเปล่ียนสถานะ  
๒.  วิเคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้
เกิดสารใหม่      และมีสมบติัเปล่ียนแปลงไป      

๓.  อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อให้เกิด

ผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม     
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สาระที่ ๔    แรงและการเคลือ่นที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลยีร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑.  ทดลองและ

อธิบายการดึง

หรือการผลกั

วตัถุ      
 

๑.  ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแม่เหล็ก          
๒.  อธิบาย การน าแม่เหล็กมาใช ้ประโยชน์    
๓.  ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าท่ีเกิดจาก
การถูวตัถุ บางชนิด 
   

๑.  ทดลองและอธิบายผลของ

การออกแรง 

ท่ีกระท าต่อวตัถุ  

๒.  ทดลองการตกของวตัถุสู่

พ้ืนโลก และอธิบายแรงท่ีโลก

ดึงดูดวตัถุ  
     

      - ๑.  ทดลองและอธิบายการหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรง ซ่ึงอยูใ่นแนว

เดียวกนัท่ีกระท าต่อวตัถุ        
๒.  ทดลองและอธิบายความดนัอากาศ 

๓.  ทดลองและอธิบายความดนัของของเหลว  

๔.  ทดลองและอธิบายแรงพยงุของของเหลว    

การลอยตวั และการจมของวตัถุ 

     - 

 

สาระที่ ๔   แรงและการเคลือ่นที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจลกัษณะการเคลือ่นที่แบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์    
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

- - - - ๑.  ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์         - 
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สาระที่ ๕  พลงังาน 

มาตรฐาน ว ๕.๑  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปลีย่นรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใช้พลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดล้อม 

 มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
- ๑.  ทดลองและอธิบายไดว้า่

ไฟฟ้าเป็นพลงังาน     

๒. ส ารวจและยกตวัอยา่ง

เคร่ืองใช ้ ไฟฟ้าในบา้นท่ี

เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็น

พลงังานอ่ืน  
 

๑.  บอกแหล่งพลงังาน
ธรรมชาติท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้า  
๒. อธิบายความส าคญัของ
พลงังานไฟฟ้าและ เสนอ
วิธีการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั
และปลอดภยั 
 

๑.  ทดลองและอธิบายการเคล่ือนท่ีของแสงจาก

แหล่งก าเนิด  

๒.  ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของแสงท่ีตก

กระทบวตัถุ  

๓. ทดลองและจ าแนกวตัถุตามลกัษณะการ

มองเห็นจากแหล่งก าเนิดแสง 

๔.  ทดลอง   และอธิบาย  การหกัเหของแสงเม่ือ

ผา่นตวักลางโปร่งใสสองชนิด  
๕.  ทดลองและอธิบาย  การเปล่ียนแสงเป็น
พลงังานไฟฟ้าและน าความรู้   ไปใชป้ระโยชน ์

 ๖.  ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดว้ยแสง
สีต่าง ๆ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

๑.  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง

และการเคล่ือนท่ี ของเสียง 

๒.  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง

สูง เสียงต ่า       
๓. ทดลองและอธิบายเสียงดงั    เสียง
ค่อย         
 ๔.  ส ารวจและอภิปรายอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนเม่ือฟังเสียงดงัมาก ๆ   

๑.  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่ง

ง่าย 

๒.  ทดลองและอธิบายตวัน าไฟฟ้าและฉนวน 

ไฟฟ้า 

๓. ทดลองและอธิบายการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ

อนุกรม และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์      

๔.  ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้ง

แบบอนุกรม  

 แบบขนาน  และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
๕.  ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม  แม่เหล็ก
รอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่น และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์          
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สาระที่ ๖   กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกดิขึน้บนผวิโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ    
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑.   ส ารวจ ทดลอง 
และอธิบายองค ์
ประกอบและสมบติั
ทางกายภาพของดิน 
ในทอ้งถ่ิน            
 

๑. ส ารวจและจ าแนก
ประเภทของดินโดยใช้
สมบติัทางกายภาพเป็น
เกณฑ ์และน าความรู้    
ไปใชป้ระโยชน์   

๑. ส ารวจและอธิบายสมบติัทาง
กายภาพของน ้าจากแหล่งน ้าใน
ทอ้งถ่ิน และน าความรู้  ไปใช้
ประโยชน์ 
 ๒.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายส่วน 
ประกอบของอากาศและความส าคญั
ของอากาศ   
๓.   ทดลองอธิบายการเคล่ือนท่ีของ
อากาศท่ีมีผลจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิ 

๑.  ส ารวจและอธิบายการ
เกิดดิน 

๒.ระบุชนิดและสมบติัของ
ดินท่ีใชป้ลูกพืชในทอ้งถ่ิน  
 

๑. ส ารวจ ทดลองและอธิบายการเกิด
เมฆ  หมอก น ้าคา้ง ฝน และลูกเห็บ  
๒.  ทดลองและอธิบายการ  

เกิดวฏัจกัรน ้า 
๓.  ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ   อยา่ง
ง่ายในการวดัอุณหภูมิ  ความช้ืน  และ
ความกดอากาศ  
 ๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวนั  
 

๑.  อธิบาย จ  าแนกประเภทของ
หิน โดยใชล้กัษณะของหิน สมบติั
ของหินเป็นเกณฑแ์ละน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์  
๒.  ส ารวจและอธิบาย   การ
เปล่ียนแปลงของหิน 
๓.สืบคน้และอธิบายธรณีพิบติัภยั   
ท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม 
ในทอ้งถ่ิน             
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สาระที่ ๗  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว๗.๑  เข้าใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซี  และเอกภพ  การปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ  และผลต่อส่ิงมีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑.  ระบุวา่ 

ในทอ้งฟ้ามีดวงอาทิตย ์

ดวงจนัทร์และดวงดาว   

๑.  สืบคน้และอภิปราย

ความส าคญัของดวงอาทิตย์  

๑.   สงัเกต และอธิบายการข้ึนตกของ

ดวงอาทิตย ์  

ดวงจนัทร์  การเกิดกลางวนักลางคืน 

และการก าหนดทิศ  

๑.  สร้างแบบจ าลองเพื่อ

อธิบายลกัษณะของระบบ

สุริยะ  

๑.   สงัเกตและอธิบายการเกิดทิศ  

และปรากฏการณ์การข้ึนตกของ

ดวงดาวโดยใชแ้ผนท่ีดาว 

๑. สร้างแบบจ าลองและอธิบาย  การ

เกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา 

จนัทรุปราคา 

 และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

      
 

สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ    และทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการส่ือสาร  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

- - - - - ๑.  สืบคน้อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์   

 ของเทคโนโลยอีวกาศ             
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สาระที่ ๘   ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกดิขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบ 

  ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคมและส่ิงแวดล้อมมีความเกีย่วข้องสัมพนัธ์กนั 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑.ตั้งค  าถามเก่ียวกบั   เร่ืองท่ี
จะศึกษา  ตามท่ี  ก  าหนดให้
หรือตาม ความสนใจ 
๒.วางแผน การสงัเกต 
ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
คน้ควา้โดยใชค้วามคิดของ
ตนเองและของครู๓. ใช้
วสัดุอุปกรณ์ 
ในการส ารวจตรวจสอบ 
และบนัทึกผลดว้ยวิธีง่ายๆ 
๔.จดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การส ารวจตรวจสอบและ
น าเสนอ 
๕.แสดงความคิดเห็น 
ในการส ารวจตรวจสอบ 
๖.บนัทึกและอธิบายผลการ
สงัเกต ส ารวจตรวจสอบ 
โดยเขียนภาพหรือขอ้ความ
สั้นๆ 
๗. น าเสนอผลงานดว้ยวาจา
ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

๑.ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ือง ท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และตาม
ความสนใจ 
๒.วางแผน  การสงัเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ  ศึกษาคน้ควา้  โดยใช้
ความคิด  ของตนเองของกลุ่ และ
ครู 
๓.ใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
และบนัทึก 
๔.จดักลุ่มขอ้มูล เปรียบเทียบและ
น าเสนอผล 
๕.ตั้งค  าถามใหม่จากผล 
การส ารวจตรวจสอบ 
๖.แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและ
รวบรวมเป็นความรู้ 
๗. บนัทึกและอธิบายผลการสงัเกต 
ส ารวจ  ตรวจสอบ อยา่ง
ตรงไปตรงมา  โดยเขียนภาพ 
แผนภาพหรือค าอธิบาย 
๘.น าเสนอผลงานดว้ยวาจาให้ผูอ่ื้น  
เขา้ใจกระบวนการและผล ของงาน 

๑.ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ือง ท่ีจะศึกษา 
ตามท่ีก าหนดให้และตามความสนใจ 
๒.วางแผน  การสงัเกต เสนอวิธีส ารวจ
ตรวจสอบ ศึกษาคน้ควา้ โดยใชค้วามคิด
ของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์ส่ิงท่ี
จะพบจากการส ารวจ ตรวจสอบ 
๓.เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ และ
บนัทึกขอ้มูล 
๔.จดักลุ่มขอ้มูล เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ี
คาดการณ์ไวแ้ละน าเสนอผล 
๕.ตั้งค  าถามใหม่จากผล 
การส ารวจตรวจสอบ 
๖.แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มน าไปสู่การสร้างความรู้ 
๗. บนัทึกและอธิบายผลการสงัเกต 
ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มี
แผนภาพประกอบค าอธิบาย 
๘.น าเสนอ จดัแสดง ผลงาน      โดย
อธิบายดว้ยวาจา และเขียนแสดง
กระบวนการ 
และผลงาน ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

 

๑. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น หรือ
เร่ือง หรือสถานการณ์       ท่ีจะศึกษา   
ตามท่ีก าหนดให้  และตามความ
สนใจ 
๒.วางแผน     การสงัเกต  เสนอวิธี
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ 
และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
๓. เลือกอุปกรณ์  
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ
ตรวจสอบ 
๔.บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณ 
น าเสนอ ผลสรุปผล 
๕.สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ
ตรวจสอบ ต่อไป 
๖.แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้ 
๗.บนัทึกและอธิบาย  ผลการส ารวจ 
ตรวจสอบอยา่ง ตรงไปตรงมา 
๘.น าเสนอ   จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจ 

 

๑. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็นหรือเร่ือง
สถานการณ์  ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
๒.วางแผน  การสงัเกต เสนอการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
๓.เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
ในการส ารวจ  ตรวจสอบให้ไดข้อ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้
๔.บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและ  
คุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว ้น าเสนอผลและขอ้สรุป 
๕.สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ    
ตรวจสอบต่อไป 
๖.แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย 
และสรุปส่ิงท่ีได ้เรียนรู้ 
๗. บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  
ตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอา้งอิง 
๘.น าเสนอ จดัแสดง  ผลงาน  โดยอธิบาย
ดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง
กระบวนการและผลงาน  ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

๑.ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น   หรือเร่ือง   หรือ
สถานการณ์  ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
๒.วางแผน  การสงัเกต เสนอการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  คาดการณ์   ส่ิง
ท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ  
๓. เลือกอุปกรณ์ และวิธีการส ารวจตรวจสอบ
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมให้ไดผ้ลท่ีครอบคลุมและ
เช่ือถือได ้
๔. บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้น าเสนอผลและขอ้สรุป 
๕. สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ    
ตรวจสอบต่อไป 
๖.แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  อธิบายลง
ความเห็นและสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
๗. บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  
ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมี
ประจกัษพ์ยานอา้งอิง 
๘.น าเสนอ จดัแสดง  ผลงา โดยอธิบายดว้ย
วาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและ
ผลของงาน 
 ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “ค าอธิบายรายวชิา” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 

 

        การจดัท าค าอธิบายรายวชิา  มีขั้นตอนดงันี ้
 

1. ศึกษารายวิชาท่ีก าหนดในโครงสร้าง  น าทุกรายวิชามาวิเคราะห์
ตวัช้ีวดัแกนกลางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ินในรายวิชา
นั้น ๆ แยกองคป์ระกอบออกมาเป็นดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ  
ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงปอระสงค ์ และสาระส าคญั 

 2.  บนัทึกผลการวิเคราะห์รายวิชาไวใ้นแบบวิเคราะห์ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์มาเขียนค าอธิบายรายวิชา  ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 4.  จดัเรียงค าอธิบายรายวิชาไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา  ตามระดบัชั้น  
ทุกสาระการเรียนรู้ 
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*  น ารายวชิาพื้นฐานในโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา มาวเิคราะห์ตามรูปแบบต่อไปน้ี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................ระดับช้ัน................................... 

ตัวช้ีวดั(รายวชิา
พืน้ฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
สาระส าคัญ ความรู้ ทกัษะ/

กระบวนการ 
คุณลกัษณะฯ 

     

     

     

     
 

*  น าผลการวเิคราะห์มาเขียนค าอธิบายรายวชิาตามแบบบนัทึกต่อไปน้ี 

 

แบบบันทกึการจัดท าค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิา................................... 

รหสั............................................ช่ือวชิา...................................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................................เวลา..................ชัว่โมง 

จ านวน...........................หน่วยกิจ  ชั้น........................ภาคเรียนท่ี................. 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................... 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.3 

เร่ือง โครงสร้างรายวชิา 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

 

 

โครงสร้างรายวชิาคอือะไร 
  โครงสร้างรายวิชา  เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวิชาท่ีจะจดั
สอนเพ่ือช่วยใหผู้ส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้ง  เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชาวา่  
ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรู้  จ านวนเท่าใด  เร่ืองใดบา้ง  แต่ละหน่วยพฒันา
ใหผู้เ้รียนบรรลุตวัช้ีวดัใด เวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน และสดัส่วนการเกบ็
คะแนนของรายวิชานั้นเป็นอยา่งไร 

 
การจดัท าโครงสร้างรายวชิา  มีขั้นตอนส าคญัดงันี ้

 

1.  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษารายละเอียดเอกสารตวัช้ีวดั/สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง / ทอ้งถ่ิน  ในรายวิชานั้น ๆ  
2.  ก าหนดตวัช้ีวดั / สาระการเรียนรู้ท่ีจะใชแ้ต่ละหน่วยการเรียนรู้
ค านึงถึงธรรมชาติของวิชา / การบูรณาการ 

3.  ก าหนดรายละเอียดโครงสร้างรายวิชา 
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แบบบันทึกการจดัท าโครงสร้างรายวชิา 
 

โครงสร้างรายวชิา................................................................... 
ระดับ  ประถมศึกษา  ช้ัน..........................................เวลา........................... 
           มธัยมศึกษา     ช้ัน.........................................เวลา.....................จ านวน.............
หน่วยกติ 

ล าดับที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      

รวมตลอดปี / ภาค   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่  1.4 

เร่ือง  “หน่วยการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 

ขั้นที่  1  ก าหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คอือะไร 
  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คือ  มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตวัช้ีวดั  
ซ่ึงแต่ละหน่วยการเรียนรู้  อาจระบุมากกวา่หน่ึงมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั แต่ไม่ควร
มากเกินไป  และควรมีมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัท่ีหลากหลายลกัษณะ   เช่น  มาตรฐาน
ท่ีเป็นเน้ือหา  มาตรฐานท่ีเป็นกระบวนการ  เพ่ือช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรู้มีความหมายต่อผูเ้รียน  สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ไดช้ดัเจนข้ึน และ
น าไปปรับใชก้บัสถานการณ์จริงได ้   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ
ธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท าอย่างไรให้เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจนต่อการพฒันาผู้เรียน   
และสะดวกต่อการน าไปใช้วางแผนจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
  เน่ืองจากหน่วยการเรียนรู้หน่ึงอาจมี  1  หรือมากกวา่   1  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  จึงควรหลอมรวมแลว้เขียนเป็นสาระส าคญัท่ีจะ
พฒันาใหเ้กิดคุณภาพเป็นองคร์วมแก่ผูเ้รียน  และเพ่ือใหก้ารวางแผนจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแต่ละมาตรฐาน / ตวัช้ีวดั  จึงควรวิเคราะห์และ
แยกแยะเป็น  3  ส่วน  คือ  ความรู้  ทกัษะ / กระบวนการ   และคุณลกัษณะ  
ทั้งน้ีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั บางตวัอาจมีไม่ครบทั้ง  3  ส่วน   ผูส้อน
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สามารถน าเน้ือหาจากแหล่งอ่ืน  เช่น  สาระทอ้งถ่ิน  และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเสริมได ้  
 

ขั้นที่  2  ก าหนดช้ินงานหรือภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัต ิ

1.  ช้ินงานหรือภาระงานคอือะไร 
  ช้ินงานหรือภาระงาน   หมายถึง  ส่ิงต่อไปน้ี 

  ช้ินงาน  ไดแ้ก่ 

  1.  งานเขียน  เช่น  เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย 
การเขียนตอบ ฯลฯ 

  2.  ภาพ / แผนภูมิ  เช่น   แผนผงั  แผนภูมิ  ภาพวาด  กราฟ  ตาราง 
ฯลฯ   
  3.  ส่ิงประดิษฐ ์ เช่น งานประดิษฐ ์งานแสดงนิทรรศการ 
หุ่นจ าลอง ฯลฯ 

  ภาระงาน  ไดแ้ก่ 

  การพดู / รายงานปากเปล่า  เช่น  การอ่าน  กล่าวรายงาน  โตว้าที  
ร้องเพลง  สมัภาษณ์   บทบาทสมมติ  เล่นดนตรี  การเคล่ือนไหวร่างกาย  ฯลฯ 

  งานที่มีลกัษณะผสมผสานกนัระหว่างช้ินงาน / ภาระงาน  ไดแ้ก่ 

  การทดลอง  การสาธิต  ละคร  วีดิทศัน์  ฯลฯ 
2. ช้ินงานหรือภาระงานของหน่วยการเรียนรู้ก าหนดขึน้เพือ่อะไร  และก าหนด
ได้อย่างไร 
  ช้ินงานหรือภาระงานเป็นหลกัฐาน / ร่องรอย  วา่นกัเรียนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ   อาจเกิดจากผูส้อน
ก าหนดให ้หรืออาจใหผู้เ้รียนร่วมกนัก าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัใน
หน่วยการเรียนรู้ 
  หลกัการก าหนดช้ินหรือภาระงาน  มีดงัน้ี 
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1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้  ระบุ
ไวช้ดัเจนหรือไม่ 

2. ภาระงานหรือช้ินงานครอบคลุมตวัช้ีวดัท่ีระบุไวห้รือไม่  อาจ
ระดมความคิดจากเพ่ือนครู  หรือผูเ้รียน  หรืออาจปรับเพ่ิม
กิจกรรมใหเ้กิดช้ินงานหรือภาระงานท่ีครอบคลุม 

3. ช้ินงานช้ินหน่ึง  หรือภาระงาน 1  อยา่ง  อาจเช่ือมโยงกบั
มาตรฐานการเรียนรู้เดียวกนั  และ / หรือตวัช้ีวดัต่างมาตรฐาน
การเรียนรู้กนัได ้

4. ควรเลือกตวัช้ีวดัท่ีจะใหเ้กิดงานท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
สติปัญญาหลาย  ๆ ดา้นไปพร้อมกนั  เช่น การแสดงละคร  
บทบาทสมมติ เคล่ือนไหวร่างกาย  ดนตรี  เป็นตน้ 

5. เลือกงานท่ีผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้และท างานท่ีชอบใชว้ิธีท าท่ี
หลากหลาย 

6. เป็นงานท่ีใหท้างเลือกในการประเมินผลท่ีหลากหลาย  โดย
บุคคลต่าง ๆ  เช่น  ผูป้กครอง  ผูส้อน  ตนเอง  เป็นตน้ 

  ช้ินงานหรือภาระงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการของผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ของแต่ละเร่ือง  หรือแต่ละขั้นตอนของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมินเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพนูคุณภาพผูเ้รียน / วิธี
สอนสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
3.  การประเมินผลโดย  (rubric)  คอือะไร 
  การประเมินโดยใชรู้บริค ( rubric)  เป็นการประเมินท่ีเนน้คุณภาพ
ของช้ินงานหรือภาระงานท่ีช้ีใหเ้ห็นระดบัความรู้  ความสามารถของผูเ้รียน 
4.  ท าไมจงึประเมินช้ินงานหรือภาระงานด้วย rubric  และจะประเมินด้วยวธีิ
อืน่ได้หรือไม่ 
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  การประเมินโดยใชรู้บริค   (rubric)  ช่วยในการส่ือสารอีกทาง
หน่ึง  ใหผู้เ้รียนมองเห็นเป้าหมายของการท าช้ินงานหรือภาระงานของตนเอง  
และไดรั้บความยติุธรรมในการใหค้ะแนนของผูส้อน  ตามคุณภาพของงาน  
อยา่งไรกต็ามการประเมินช้ินงานหรือภาระงานอาจใชวิ้ธีการอ่ืนไดต้ามความ
เหมาะสมกบัธรรมชาติของช้ินงานหรือภาระงาน  เช่น  การท าแบบ check list  
การทดสอบ    เป็นตน้ 
 
 

ขั้นที่  3  ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันา ท า

ใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีท่ี
ก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดแก่ผูเ้รียน ดงันั้นผูส้อนจึงควรทราบ
หลกัการและขั้นตอนในการจดักิจกรรม ดงัน้ี 

  หลกัในการจดักจิกรรมการเรียนรู้  

 1. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันานกัเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ 
 2. น าไปสู่การเกิดหลกัฐานการเรียนรู้ ช้ินงานหรือภาระงานท่ี
แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีของนกัเรียน 
 3. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  
 5. มีความหลากหลายและเหมาะสมกบันกัเรียนและเน้ือหาสาระ  
 6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 7. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้สู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
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 8. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคไ์วแ้ลว้
นั้น ครูผูส้อนตอ้งคิดทบทวนยอ้นกลบัวา่        มีกระบวนการ หรือขั้นตอน
กิจกรรม ตั้งแต่ตน้จนจบอยา่งไร จึงจะท าใหผู้เ้รียนมีขั้นตอนการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจ ทกัษะ ความสามารถต่าง ๆ รวมถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จน
บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ีก าหนด  
 

แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้
เร่ือง…………………………………………………………………………………… 
รหสั-ช่ือรายวชิา.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
……………………………… 
ชั้น……..…….....................ภาคเรียนท่ี............................เวลา………………….….ชัว่โมง
ผูส้อน……………………………...……….
โรงเรียน…………………………………..………........... 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ตวัช้ีวดั 

1.………………………...………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ตวัช้ีวดั 

1.………………………...………………………………………………………………… 
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2…………………………………………………………………………………………… 
สาระส าคัญ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ทักษะ / กระบวนการ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

คุณลักษณะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ช้ินงานหรือภาระงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
การประเมินผล 

ประเด็น            
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
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การประเมินโดยรูปแบบอืน่ ๆ 
....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......... 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวชิา 

รหสัวชิา  ว14101       วชิา   วทิยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
4 
เวลา  80  ชัว่โมง   จ  านวน  2  หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 1 - 2   

...................................................... 
 ศึกษาวเิคราะห์ หนา้ท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช  ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผสั พฤติกรรมของ
สัตวท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น แสง อุณหภูมิ และการสัมผสั การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบั
การด ารงชีวติของสัตวเ์พื่อประโยชน์ในการเกษตร อุตสาหกรรม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การ
เคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิด การสะทอ้นของแสง  การจ าแนกวตัถุออกเป็นตวักลางโปร่งใส  
ตวักลางโปร่งแสง และวตัถุทึบแสง  การหกัเหของแสงผา่นตวักลางต่างชนิดกนั การเปล่ียนแสงเป็น
พลงังานไฟฟ้า และการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง เช่น การเกิดรุ้ง การเกิดดิน ชนิดและสมบติั
ของดินท่ีใชใ้นการปลูกพืชในทอ้งถ่ิน  การสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายลกัษณะของระบบสุริยะ  โดย
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล การ
บนัทึก จดักลุ่มขอ้มูล การเปรียบเทียบ การจ าแนก การวเิคราะห์ขอ้มูล อภิปราย   เพื่อใหเ้กิดความรู้ 
ความคิด ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และการจดัแสดงผลงาน มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวดั  
ว 1.1          ป. 4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป. 4/4   
ว 5.1          ป. 4/1  ป. 4/2  ป. 4/3  ป. 4/4  ป. 4/5  ป. 4/6  
ว 6.1       ป. 4/1  ป. 4/2  
ว 7.1           ป. 4/1  
ว 8.1           ป. 4/1  ป.4/2  ป. 4/3  ป. 4/4  ป. 4/4  ป. 4/5  ป. 4/6  ป. 4/7  ป. 4/8 
 
รวม  21  ตัวช้ีวดั 
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ตัวอย่างโครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ 
รหสัวชิา  ว 14101 วชิาวทิยาศาสตร์                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 
เวลา  80  ชัว่โมง                                                       จ  านวน  2  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1-2 
ล าดบั
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

( ชัว่โมง)  
น ้าหนกั 

(คะแนน) 
1 การด ารงชีวติของ

พชื 
มฐ.ว 1.1 ป.4/1-3 
มฐ ว 8.1 ป.4/1-8 

- การล าเลียงน ้า และอาหารของพืช 
- ปากใบและการคายน ้า 
- ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตและการ

สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  
- การตอบสนองต่อแสง เสียง และการสมัผสั  

20 20 

2 พฤติกรรมของสัตว์ มฐ.ว 1.1 ป.4/4 
มฐ ว 8.1 ป.4/1-8 
 

- พฤติกรรมการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น แสง 
อุณหภูมิ การสมัผสั  ของสตัว ์

- การจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการ
ด ารงชีวิตของสตัว ์

-  การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมเกษตร 

15 20 

3 แสง มฐ.ว 5.1 ป.4/1-6 
มฐ ว 8.1 ป.4/1-8 

- การเคล่ือนท่ีจากแหล่งก าเนิด 
- ตวักลางโปร่งแสง และวตัถุทึบแสง 
- การหกัเหของแสง 
- เซลลสุ์ริยะ 
- การกระจายของแสงเป็นแสงสีต่างๆ  
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น รุ้งกินน ้า 

20 20 

4 ก าเนิดดนิ มฐ.ว 6.1 ป.4/1-2 
มฐ ว 8.1 ป.4/1-8 

- ก าเนิดดิน 
- ส่วนประกอบของดิน 
- ชนิดของดิน 

- การเจริญเติบโตของพืชในดินต่างชนิดกนั 
- การเลือกใชดิ้นปลูกพืชให้เหมาะสม 

10 20 

5 ระบบสุริยะ มฐ. ว 7.1 ป.4/1 
มฐ ว 8.1  
ป.4/1-2,4,6,8 
 

- ระบบสุริยะ 
- ดาวเคราะห์แปดดวง  
- ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์นอ้ย  
- ดาวหาง  
- ดาวตกหรือผีพุง่ไต ้ 
- อุกกาบาต  
 

15 20 

   รวม 80 100 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง การสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 

 

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพือ่พฒันากระบวนการคดิระดบัสูง  

          ผลการวิจยัท าใหไ้ดรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพ่ือพฒันากระบวนการคิดระดบัสูง ซ่ึงเป็นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึก
สงัเกต ฝึกถาม-ตอบ ฝึกการส่ือสาร ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการฝึกน าเสนอ ฝึก
วิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้  ากบั ควบคุม ด าเนินการ
ใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะ ช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิด 
อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จากการถามค าถาม และพยายามคน้หา
ค าตอบหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเองผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติั ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ผูเ้รียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนคิดอยา่งอิสระ 
ขอบข่ายรายละเอียดของรูปแบบปรากฏ ดงัน้ี 
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ขั้นตอน 
ลกัษณะของกจิกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

1. สร้างความสนใจ 

(Engage)  ครูจดั
กิจกรรมหรือสร้าง
สถานการณ์กระตุน้ ย ัว่
ย ุหรือทา้ทาย ท าให้
นกัเรียนสนใจ สงสัย 
ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น 
ขดัแยง้ หรือเกิดปัญหา 
และท าใหน้กัเรียน
ตอ้งการศึกษา คน้ควา้ 
ทดลอง หรือแกปั้ญหา 
(ส ารวจตรวจสอบ) 
ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง 

1. เช่ือมโยงกบัความรู้
หรือประสบการณ์เดิม 

2. แปลกใหม่นกัเรียน
ไม่เคยพบมาก่อน 

3. ย ัว่ย ุทา้ทาย 
น่าสนใจ ใคร่รู้ 

4. เปิดโอกาสใหมี้แนว
ทางการตรวจสอบ
อยา่งหลากหลาย 

5. น าไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบดว้ยตนเอง
นกัเรียนเอง 

1. สร้างความสนใจ 

2. สร้างความอยากรู้
อยากเห็น 

3.ตั้งค  าถาม กระตุน้
ใหน้กัเรียนคิด 

4. ใหเ้วลานกัเรียนคิด
ก่อนตอบค าถาม 
หรือไม่เร่งเร้าในการ
ตอบค าถาม 

5. ดึงเอาค าตอบหรือ
ความ คิดท่ียงัไม่
ชดัเจนไม่สมบูรณ์ 

6. เปิดโอกาสให้
นกัเรียนท าความ
กระจ่างในปัญหาท่ีจะ
ส ารวจตรวจสอบ 

7. เปิดโอกาสให้
นกัเรียนเลือกหรือ
ก าหนดปัญหาท่ีจะ
ส ารวจตรวจสอบ 

1. ตั้งค  าถาม 

2. ตอบค าถาม 

3.แสดงความคิดเห็น 

4.ก าหนดปัญหาหรือ
เร่ืองท่ีจะส ารวจ
ตรวจสอบใหช้ดัเจน 

5. แสดงความสนใจ 
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ขั้นตอน 
ลกัษณะของกจิกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

2. ส ารวจและค้นหา 
(Explore)  

ครูจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ให้
นกัเรียนส ารวจ
ตรวจสอบปัญหา หรือ
ประเด็นท่ีนกัเรียน
สนใจ ใคร่รู้ 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิ
แสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

2. นกัเรียนท างานตาม
ความ คิดอยา่งอิสระ 

3. นกัเรียน
ตั้งสมมติฐานได้
หลากหลาย 

4. พิจารณาขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็ จริงท่ีปรากฏ
แลว้ก าหนดสมมติฐาน
ท่ีเป็นไปได ้

5. นกัเรียนวางแผน
แนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ 

6. นกัเรียนวเิคราะห์
อภิปรายเก่ียวกบั
กระบวน การส ารวจ
ตรวจสอบ 

7. นกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัในการส ารวจ
ตรวจสอบ 

1.เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดว้เิคราะห์
กระบวนการส ารวจ
ตรวจสอบ 

2. ซกัถามเพื่อน าไปสู่
การส ารวจตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดท้  างานร่วมกนัใน
การส ารวจตรวจสอบ 

4. ใหเ้วลานกัเรียนใน
การคิดไตร่ตรอง
ปัญหา 

5. สังเกตการณ์ท างาน
ของนกัเรียน 

6. ฟังการโตต้อบกนั
ของนกัเรียน 

7. ท าหนา้ท่ีในการให้
ค  าปรึกษา 

8. อ านวยความสะดวก 

1. คิดอยา่งอิสระ แต่
อยูใ่นขอบเขตของ
กิจกรรม 

2. ตั้งสมมติฐาน 

3. พิจารณาสมมติฐาน
ท่ีเป็นไปไดโ้ดยการ
อภิปราย 

4. ระดมความคิดเห็น
ในการแกปั้ญหาใน
การส ารวจตรวจสอบ 

5. ตรวจสอบ
สมมติฐานอยา่งเป็น
ระบบ ขั้นตอนถูกตอ้ง 

6. บนัทึกการสังเกต
หรือผลการส ารวจ
ตรวจสอบ อยา่งเป็น
ระบบ ละเอียด
รอบคอบ 

7. กระตือรือร้นมุ่งมัน่
ในการส ารวจ
ตรวจสอบ 
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ขั้นตอน ลกัษณะของกจิกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

3. อธิบายและลง
ข้อสรุป (Explain)  ครู
จดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียน
วเิคราะห์อธิบายความรู้ 
หรืออภิปรายซกัถาม
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ซ่ึงกนัและกนั
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบ 
เพื่อใหน้กัเรียนได้
พฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ี
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

  

1. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการส ารวจ
ตรวจสอบมาน าเสนอ
ในลกัษณะ 

   1.1 วเิคราะห์ แปล
ผล 

   1.2 สรุปผล 

   1.3 อภิปราย 

2. นกัเรียนน าเสนอผล 
งานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น รูปวาด ตาราง 
แผนผงั 

3. มีการอภิปราย
ซกัถามแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลงานของนกัเรียน 

4. มีการพิสูจน์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
(ท าซ ้ าหรือมีเอก สาร
อา้งอิง หรือหลกัฐาน
ชดัเจน) 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดอ้ธิบายผลการ
ส ารวจตรวจสอบ และ
แนวคิดดว้ยค าพดูของ
นกัเรียนเอง 

2. ใหน้กัเรียนอธิบาย
โดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์ความรู้
เดิม และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบเขา้
ดว้ยกนั 

3. ใหน้กัเรียนอธิบาย
โดยมีเหตุผล หลกัการ 
หรือหลกัฐานประกอบ 

4.ใหค้วามสนใจกบัค า 
อธิบายของนกัเรียน 

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
สรุปองคค์วามรู้ท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 
สมเหตุสมผล 

1. อธิบายการ
แกปั้ญหาหรือผลการ
ส ารวจตรวจ สอบท่ี
ได ้

2. อธิบายผลการ
ส ารวจตรวจสอบ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 

3. อธิบายแบบ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์และ
มีเหตุผลหลกั การ 
หรือหลกัฐาน
ประกอบ 

4. ฟังการอธิบายของ
ผูอ่ื้น แลว้คิด 
วเิคราะห์ 

5.อภิปรายซกัถาม
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเพื่อน
อธิบาย 
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ขั้นตอน 
ลกัษณะของกจิกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

4. ขยายความรู้ 
(Elaborate) ครูจดั
กิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีให้
นกัเรียนไดข้ยายเพิ่ม 
เติม หรือเติมเตม็องค์
ความรู้ใหม่ให้
กวา้งขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลึก ซ้ึง
ยิง่ข้ึน 

  

1. ใหน้กัเรียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมไปสู่ความรู้
ใหม่ 

2. ใหน้กัเรียนได้
อธิบายและร่วม
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
เติมเตม็เพื่อใหไ้ดอ้งค์
ความรู้ท่ีสมบูรณ์กร
จ่าง หรือลึกซ้ึงข้ึนหรือ
ขยายกรอบความรู้
ความคิดใหก้วา้งข้ึน 

3. ใหน้กัเรียนศึกษา
คน้ควา้ หรือทดลอง
เพิ่มข้ึน 

4. ใหน้กัเรียนน า
ความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน 
ๆ หรือสถานการณ์
ใหม่ 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
อธิบายอยา่งละเอียด
ชดัเจน สมบูรณ์ และ
อภิปรายแสดง
ความคิด เห็นเพิ่มเติม 
หรือเติมเตม็หรือขยาย
แนวความ คิด และ
ทกัษะจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
เช่ือมโยงความรู้จาก
การส ารวจตรวจสอบ
กบัความรู้อ่ืน ๆ 

3. ร่วมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือเติมเตม็ หรือ
ขยายกรอบความรู้
ความคิด 

1. ใชข้อ้มูลจากการ
ส ารวจตรวจสอบไป
อธิบายหรือทกัษะ จาก
การส ารวจตรวจสอบ
ไปใชใ้นสถาน การณ์
ใหม่ท่ีคลา้ยกบั
สถานการณ์เดิม 

2. น าขอ้มูลจากการ
ส ารวจตรวจสอบไป
สร้างความรู้ใหม่ 

3. น าความรู้ใหม่
เช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมเพื่ออธิบาย หรือ
น าไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนั 
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ขั้นตอน 
ลกัษณะของกจิกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

5. ประเมินผล 
(Evaluate) ครูจดั
กิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน
วเิคราะห์ วจิารณ์ หรือ 
อภิปรายซกัถามแลก 
เปล่ียนองคค์วามรู้ซ่ึง
กนัและกนัในเชิง
เปรียบ เทียบ ประเมิน 
ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ
ทบทวนใหม่ ทั้ง
กระบวนการและองค์
ความรู้ 

มีการตรวจสอบ
ความถูก ตอ้ง ความ
ชดัเจน ความสมบูรณ์
ของกระบวนการและ
องคค์วามรู้ท่ีไดโ้ดย 

1. วเิคราะห์
แลกเปล่ียนเรียน รู้ซ่ึง
กนัและกนั 

2. วจิารณ์ หรือ
อภิปรายเพื่อ
เปรียบเทียบ ประเมิน 
ปรับ ปรุง หรือเพิ่มเติม
ทั้งกระบวนการและ
องคค์วามรู้ 

3. เปรียบเทียบผลการ
ส ารวจตรวจสอบกบั
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

1. ถามค าถามเพื่อ
น าไป สู่การประเมิน 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ประเมินกระบวนการ
และผลงานดว้ยตนเอง 

3. ใหน้กัเรียน
วเิคราะห์ส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขในการ
ส ารวจตรวจสอบ ทั้ง
กระบวนการและองค์
ความรู้ท่ีได ้

1. วเิคราะห์
กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง 

2. ถามค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งจากการ
สังเกต หลกัฐานและ
ค าอธิบายเพื่อความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
สมบูรณ์ และอาจ
น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบใหม่ 

3. ประเมิน
กระบวนการและองค์
ความรู้ของตน เอง 

 

 

นอกจากน้ีแลว้ยงัมีบรรยากาศการเรียนการสอนกเ็ป็นปัจจยัส าคญัทีเอ้ือใหผู้เ้รียน
อยากสืบเสาะหาความรู้ ครูผูส้อนและผูเ้รียนต่างมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครูจะ
เป็นผูริ้เร่ิมสร้างบรรยากาศ ผูเ้รียนเป็นผูต้อบสนองและเพิ่มสีสันใหก้บับรรยากาศการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปในรูปแบบต่างๆ  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.2 

เร่ือง  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  13 ทกัษะ 
1. ทกัษะการสังเกต   คือ ความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผสั อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง 
เพื่อหา  
                             ขอ้มูล หรือ รายละเอียดของส่ิงต่างๆโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตวัลงไป          
2. ทกัษะการวดั    คือ  การเลือกและการใชเ้คร่ืองมือท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ  ออกมาเป็น

ตวัเลขท่ีแน่นอนไดอ้ยา่ง  เหมาะสม และถูกตอ้ง โดยมีหน่วยก ากบัเสมอ 
3. ทกัษะการจ าแนกประเภท คือ การแบ่งพวก หรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์ โดย

ใชเ้กณฑ ์ความเหมือน  ความแตกต่าง หรือความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 4. ทกัษะการค านวณ   คือ การนบัจ านวนของวตัถุและการน าตวัเลขแสดงจ านวนท่ีนบัได้  มาคิด

ค านวณโดยการบวก    ลบ  คูณ หาร หรือหาค่าเฉล่ีย 
 5. ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติกบัมิติ และมิติกบัเวลา วตัถุต่าง ๆ ในโลกน้ี จะทรงตวัอยู่

ได ้ลว้นแต่ครองท่ี  ท่ีวา่ง การครอง ท่ีของวตัถุในท่ีวา่งนั้น โดยทัว่ไปแลว้จะมี 2 
มิติ ไดแ้ก่ มิติยาว มิติกวา้ง   และมิติสูงหรือ หนา 

 6. ทกัษะการจดัท าและส่ือความหมายขอ้มูล  เป็นการน าผลการสังเกต การวดั การทดลองจากแหล่ง
ต่าง ๆ   
                      โดยการหาความถ่ี เรียงล าดบั จดัแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจ    ความหมายของขอ้มูลดียิง่ข้ึน โดยอาจเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย 

 7. ทกัษะการพยากรณ์  คือ การสรุปค าตอบล่วงหนา้ ก่อนการทดลองโดยอาศยัประสบการณ์ ท่ี
เกิดข้ึนซ ้ า ๆ หลกัการกฎ หรือทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ในเร่ืองนั้น มาช่วยในการสรุป การ
พยากรณ์มีสองทาง คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละ การ
พยากรณ์นอกขอบเขตขอ้มูลท่ีมีอยู่ 



 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

34 

รหัส       :  UTQ-206 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ วทิยาศาสตร ์ส าหรบัช ัน้ 

 8. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  คือ การคิดหาค าตอบล่วงหนา้ ก่อนจะท าการทดสองโดยอาศยัการ
สังเกต ความรู้ประสบการณ์ เดิม เป็นพื้นฐานค าตอบท่ีคิดล่วงหนา้ซ่ึงยงัไม่ทราบ 
หรือยงัไม่เป็นหลกัการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อนสมมติฐาน หรือค าตอบท่ีคิดไว้
ล่วงหนา้ มกักล่าวไวเ้ป็นขอ้ความ ท่ีบอก ความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรตน้ กบัตวั
แปรตาม สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจถูก หรือผดิก็ได ้ซ่ึงจะทราบภายหลงั การทดลอง หา
ค าตอบ เพื่อสนบัสนุน หรือคดัคา้นสมมติฐานท่ีตั้งไว  ้ 

  
9. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร   การก าหนดตวัแปร เป็นการช้ีบ่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม  
และตวัแปรท่ีตอ้งการควบคุม ในสมมติฐานหน่ึง ๆ การควบคุมตวัแปร เป็นการควบคุมส่ิงอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากตวัแปรต้น ถา้หากไม่ควบคุม ใหเ้หมือนๆ กนั ก็จะท าใหผ้ลการทดลองคลาดเคล่ือน 
ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งจดัให้ แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นตน้เหตุ ท าใหเ้กิดผล ซ่ึงเราคาดหวงัวา่จะ
แตกต่างกนั ตวั แปรตาม คือ ส่ิงท่ีเราตอ้ง ติดตามดู ซ่ึงเป็นผลจากการจดัสถานการณ์บางอยา่ง ให้
แตกต่างกนั ตวัแปรควบคุม คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งควบคุม 
                         จดัใหเ้หมือนกนัเพื่อใหแ้น่ใจวา่ ผลการทดลอง เกิดจากตวัแปรตน้เท่านั้น 
  10. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  คือ การก าหนดความหมายและขอบเขตของส่ิงต่าง ๆ   
                        (ท่ีอยูใ่นสมมติฐานท่ีตอ้งทดลอง) ใหเ้ขา้ใจตรงกนั และสามารถสังเกตหรือวดัไว้ 
  11. ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  คือ การเพิ่มความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากากรสังเกต

อยา่งมีเหตุผล  โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
12. ทกัษะการทดลอง   มี 3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่ม 

เปรียบเทียบและลองผดิลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบติัการเพื่อหาค าตอบ  
หรือการทดสอบ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ประกอบดว้ย ขั้นตอน คือ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบติัการทดลองและบนัทึกผลการทดลอง 

13. ทกัษะการตีความหมายขอ้มูล และลงขอ้สรุป   การตีความหมายขอ้มูล คือ การแปรความหมาย 
หรือ การบรรยาย ลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลท่ีมีอยู ่การลงขอ้สรุป คือการสรุป
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่3.1 
เร่ือง  “แผนการจัดการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

1.   ส่ิงทีต้่องศึกษาก่อนลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
          1.   ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          2.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนช่วงชั้น 
          3.   วเิคราะห์หลกัสูตร 
          4.   ศึกษาธรรมชาติของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          5.   ศึกษาการวดัผลและการประเมินผล 
          6.   ศึกษาแหล่งเรียนรู้และส่ือ 
          7.   ศึกษาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  
          8.   ศึกษาเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย 
          9.   ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
          10.  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.   องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
          1.   สาระส าคญั 
          2.   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
          3.   เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ 
         4.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
         5.   ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
         6.   การวดัและประเมินผล (มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจน) 
         7.    ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร/ผูนิ้เทศ 
         8.   บนัทึกผลหลงัสอน 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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3.   แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
        3.1   สาระส าคัญ 
                     สาระส าคญั   หมายถึง  ขอ้ความท่ีเป็นแก่นของเน้ือหาสาระ  หลกัการ  ขอ้เทจ็จริง และ
แนวคิดต่างๆของเน้ือหาสาระของแผนการสอนนั้น  
          วธีิเขียน 
                    1)  เขียนอยา่งสรุป กระชบั  ใชค้  าท่ีมีความหมายเจาะจง แน่นอ
เช่น  “เป็น”  “ประกอบ”  “หมายถึง”  “คือ” 
                    2)   เป็นการขยายช่ือเร่ือง  เขียนเป็นความเรียงหรือเป็นขอ้ก็ได้  ส่วนใหญ่นิยมเป็น
ความเรียง 
                    3)  เร่ิมดว้ยส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัท่ีสุดของเน้ือหาก่อนแลว้ตามดว้ยรายละเอียดท่ีส าคญั   
เช่น  เขียนช่ือเร่ือง  ตามดว้ย   เป็น /หมายถึง/คือ  แลว้ตามดว้ย  ขอ้ความขยายช่ือเร่ือง 
        3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                       การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นการบอกใหท้ราบวา่เม่ือส้ินสุดการสอนแลว้
ผูเ้รียนจะท าอะไรไดบ้า้ง  
        วธีิเขียน 
                  1)   เขียนใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนท่ีคาดหวงั และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
                  2)   เขียนใหส้ังเกตได ้วดัได ้  การเขียนมีองคป์ระกอบ  3  ส่วน 
                           ส่วนท่ี 1   เป็นพฤติกรรม (ใชค้  ากริยา) 
                           ส่วนท่ี 2   เง่ือนไขหรือสถานการณ์ 
                           ส่วนท่ี 3   เกณฑ์ (ความสามารถขั้นต ่าในการบรรลุจุดประสงค ์) 
        3.3  เนือ้หาสาระ/สาระการเรียนรู้ 
                    1)   เขียนใหมี้ความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ต่อขอ้  
                    2)   เขียนเน้ือหาใหญ่   เน้ือหายอ่ยและมีรายละเอียดของเน้ือหา 
3.4   กจิกรรมการเรียนรู้ 
                  1)  กิจกรรมท่ีจดัควรเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   เช่น 
                            •  กจิกรรมการซักถาม  คือการตั้งค  าถามใหช่้วยกนัตอบ  อาจซกัถามเป็นกลุ่มหรือ
ในชั้นเรียน  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน  หรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั 
                            • กจิกรรมการอภิปราย  หวัขอ้การอภิปรายอาจเป็นขอ้ความหรือเป็นค าถามก็
ได ้ (ส่วนใหญ่นิยมหวัขอ้ท่ีเป็นค าถาม)  ผูอ้ภิปรายแต่ละคนจะแสดงเหตุผลหรืออธิบายเพื่อ
สนบัสนุน หรือโตแ้ยง้หวัขอ้ท่ีก าหนดโดยไม่มีการแบ่งฝ่าย   และไม่มีการลงมติ     
                            • กจิกรรมการแสดงความคิดเห็น  คือการตั้งขอ้สังเกต  หรือใหข้อ้สรุป  ตามความ
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ติดเห็นหรือตามเหตุผลของแต่ละบุคคลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งสนบัสนุนหรือคดัคา้น   อาจแสดง
ความเห็นโดยพดู  หรือเขียน  
                            • กจิกรรมการค้นหา  คือการศึกษาคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูลสาระสนเทศ  หรือ
ทกัษะกระบวนการ  อาจท าโดยการรวบรวมหรือสืบคน้ขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และ
สังคมวฒันธรรม การบนัทึก  วเิคราะห์  สังเคราะห์  การทดลอง  การตรวจสอบกฎหรือหลกัการทาง
เศรษฐศ์าสตร์  การหาค าตอบในวชิาคณิตศาสตร์  การแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
                    2)  เทคนิคการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
                             „ เขียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระส าคญั 
                             „ จดักิจกรรมท่ีหลากหลายเนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                              „  ใชก้ระบวนการเรียนท่ีเหมาะสม 
           3.5    การวดัผลและประเมินผล 
                    1)   เขียนไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ต่อขอ้  
                     2)   มีองคป์ระกอบยอ่ยครบถว้น  เช่น 
                             „  วธีิวดั 
                             „  เคร่ืองมือวดั 
                             „  เกณฑก์ารวดัท่ีชดัเจน 
           3.6    การวดัผลและประเมินผล 
                    1)   เขียนไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ต่อขอ้  
                    2)   มีองคป์ระกอบยอ่ยครบถว้น  เช่น 
                            „  วธีิวดั 
                            „  เคร่ืองมือวดั 
                           „  เกณฑก์ารวดั 
           3.7  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
                   1)   ส่ือเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา/สาระ/กิจกรรมการเรียนการสอนและผูเ้รียน  
                   2)   เรียงล าดบัใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
                   3)   ระบุส่ือ/ แหล่งเรียนรู้ท่ีชดัเจน 
 
            3.8    บันทกึผลหลงัสอน 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวอย่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  เร่ือง  แรงและความดัน                                                 จ านวน           ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่      เร่ือง  ความดันของของเหลว                               จ านวน   1      ช่ัวโมง  
 สอนวนัที.่...............เดือน...............................พ.ศ. ..........            ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา   2553 

มาตรฐานที ่ว  4.1   เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วงและแรงนิวเคลียร์   
                                 มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ 
                                 ประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง และมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวดั  ป.5/3           ทดลองและอธิบายความดนัของของเหลว 
 
1.  สาระส าคัญ  

                         ของเหลวมีแรงกระท าต่อวตัถุในทุกทิศทาง   แรงท่ีของเหลวกระท าตั้งฉากต่อ
หน่ึงหน่วยพื้นท่ีเรียกวา่   ความดนัของของเหลว  ความดนัของของเหลวมีความสัมพนัธ์กบั
ความลึก 

2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                       2.1   นกัเรียนสามารถอธิบายไดว้า่ของเหลวมีแรงกระท าต่อวตัถุในทุกทิศทาง   (K) 
                       2.2    นกัเรียนทดลองและสรุปไดว้า่ของเหลวมีแรงกระท าต่อวตัถุในทุกทิศทาง   (P) 
                       2.3    นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม   (A) 
3.  สาระการเรียนรู้ 
                             ความดนัของของเหลว  นอกจากจะข้ึนอยูก่บัความลึกแลว้  ยงัข้ึนอยูก่บัความ
หนาแน่นของของเหลว โดยท่ีระดบัความลึกเดียวกนัของของเหลวท่ีมีความหนาแน่นมาก  จะมี
ความดนัมากกวา่ของเหลวท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย 
 
4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

  4.1  ขั้นน า     ใหต้วัแทนนกัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียน  1  คน  เพื่อท าการออกแรงกดแผน่โฟม  
ใหจุ่้มลงไปในอ่างน ้าท่ีครูเตรียมไว ้ โดยครูแนะน าวา่ในขณะท่ีกดแผน่โฟมใหส้ังเกตดงัน้ี  

- แผน่โฟมจุ่มลงในน ้าไดง่้ายหรือยาก 
- จะเกิดอะไรข้ึน ถา้ปล่อยมือจากแผน่โฟม 



 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

39 

รหัส       :  UTQ-206 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ วทิยาศาสตร ์ส าหรบัช ัน้ 

           
 
  4.2    ขั้นสอน 
                       1.  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากใบ                         
                             กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง น ้ามีแรงกระท าต่อวตัถุ  ปฏิบติัการทดลอง  สรุปผลการทดลอง                                                                                                                                      

และบนัทึกผลลงในใบกิจกรรม 
                       2.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากใบกิจกรรมท่ี 2  เร่ืองน ้าในลูกโปร่ง  ทดลอง  

สรุปผลการทดลองและบนัทึกผลลงในใบกิจกรรม 
                 3. ตวัแทนนกัเรียนออกมารายงานผลการทดลองตามใบกิจกรรมท่ี 1    

         และใบกิจกรรมท่ี 2 
                       5..นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองความดนัของของเหลว 

   6.นกัเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกหดัเร่ืองความดนัของของเหลว  
4.3   ข้ันสรุปผล  
                  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยใชแ้ถบค าถามดงัน้ี 

1. ความดนัของของเหลวคืออะไร 
2. แรงท่ีของเหลวกระท าต่อวตัถุมีทิศทางใด 
 

5. ส่ือ/อุปกรณ์/และแหล่งเรียนรู้ 
            5.1    แผน่โฟม 
            5.2    อ่างใส่น ้า 
            5.3    ลูกโปร่ง 
           5.4     บีกเกอร์ 
           5.5     ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองความดนัของของเหลว 
           5.6     กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง น ้ามีแรงกระท าต่อวตัถุ  
                     กิจกรรมท่ี 2  เร่ืองน ้าในลูกโปร่ง   
 

6.  การวดัและประเมินผล 
 6.1  วธีิวดั  
  - การทดสอบ  
  - การสังเกต  
 6.2 เคร่ืองมือ  
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  - แบบทดสอบ  
  - แบบบนัทึกการสังเกต  
 6.3 เกณฑก์ารวดั  
  - ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ 70%  
  - แบบบนัทึกการสังเกตผา่นเกณฑ ์70%  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................... 
8. ความคิดเห็นผู้บริหาร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(                                           ) 

                                                                                                                  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ใบกจิกรรมที ่1 
เร่ือง  น า้มีแรงกระท าต่อวตัถุ 

วนั .............. เดือน ...........................พ.ศ. 2553 
********************** 

สมาชิกในกลุ่ม  1. ..............................................................................................  
  2. ……………………………………………………………. 
  3. ……………………………………………………………. 
  4. ……………………………………………………………. 
****************************************************************************** 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกแรงกดแผน่โฟมใหจ้มลงไปในอ่างน ้าแลว้ปล่อยมือจาก  

แผน่โฟม สังเกตและบนัทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดลอง 
 .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................
...................................................................................... 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
 .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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ใบกจิกรรมที ่ 2 
เร่ือง  น า้ในลูกโป่ง 

วนั ....................... เดือน .....................................พ.ศ. 2553 
*********************** 

สมาชิกในกลุ่ม  1. ..............................................................................................  
  2. ……………………………………………………………. 
  3. ……………………………………………………………. 
  4. ……………………………………………………………. 
****************************************************************************** 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเทน า้ลงในบิ๊กเกอร์ ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเทน า้ 

    จากบิ๊กเกอร์ลงในลูกโป่ง สังเกตและบันทกึผลลงในใบกจิกรม 
 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการทดลอง 
 ..........................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................
...............................................................................

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

 

 

สรุปผลการทดลอง 
 ..........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................... 
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ใบความรู้ 
 

ความดนัของของเหลว  หมายถึง  แรงท่ีของเหลว กระท าตั้ง
ฉากต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี 

 จากใบงานที ่1 
 ถา้ปล่อยมือออกจากแผน่โฟม  แผน่โฟมจะลอยน ้า 
เพราะน ้ามีแรงกระท าต่อแผน่โฟม 

 จากใบงานที ่2  
เม่ือเทน ้าลงในลูกโป่ง ลูกโป่งจะมีขนาดใหญ่ข้ึน 

เพราะมีแรงจากน ้ากระท าต่อลูกโป่งทุกทิศทาง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่ 4.1 

เร่ือง  “ส่ือและแหล่งการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
              ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชุดวชิาแลว้ ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากส่ือ
การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
และพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 
ส่ือการเรียนรู้   สามารถเรียนรู้ไดมี้หลากหลายไม่วา่จะเป็นรายการวทิย ุรายการโทรทศัน์   

หนงัสือพิมพแ์ละส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการศึกษาคน้ควา้ทาง
อินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 
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แหล่งการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ไดก้มี็หลากหลายเช่นกนั ไม่วา่จะ
เป็นหอ้งสมุด ศนูยก์ารเรียนรู้  ชุมชน  ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  
พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์  
อุทยานแห่งชาติ  ทะเล  ป่าไม ้  สวนพฤกษศาสตร์  สวนสัตว ์ เป็นตน้  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่ 5.1 
เร่ือง  “การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

 
การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 
 เพื่อท่ีจะทราบวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท า
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใดจ าเป็นตอ้งมีการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในอดีตท่ีผา่นมา  การวดั
และประเมินผลส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการใชข้อ้สอบซ่ึง

ไม่สามารถสนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิด  ลงมือปฏิบติัดว้ยกระบวนการ
หลากหลาย  เพื่อสร้างองคค์วามรู้  ดงันั้น ผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่การเรียนการสอนและการวดัผล
ประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกนั และจะตอ้งวางแผนไปพร้อม ๆ กนั 
 
แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนการสอนท่ีวาง
ไวไ้ด ้ควร 
มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งวดัและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการ เจต
คติ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวทิยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. วธีิการวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
3. ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลอยา่งตรงไปตรงมา และตอ้งประเมินผล

ภายใตข้อ้มูลท่ีมีอยู ่
4. ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งน าไปสู่การแปลผลและลงขอ้สรุป

ท่ีสมเหตุสมผล 
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5. การวดัและประเมินผลตอ้งมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรม  ทั้งในดา้นของวธีิการวดั 
โอกาสของการประเมิน 

จุดมุ่งหมายของการวดัผลและประเมินผล 
 1. เพื่อวนิิจฉยัความรู้ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม     ของผูเ้รียน และเพื่อซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ 
 2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัใหแ้ก่ตวัผูเ้รียนเองวา่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด  
 3. เพื่อใชข้อ้มูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู้  
 

 การวดัและประเมินผลจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อกระบวนการเรียนการสอน  วธีิการวดัและ
ประเมินผลท่ีสามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงของผูเ้รียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้นตามท่ีกล่าวมาแลว้ จึงตอ้งวดัและประเมินผลจากสภาพจริง (authentic assessment) 
 
การวดัและประเมินผลจากสภาพจริง 
 กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมส ารวจภาคสนาม กิจกรรมการส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคน้ควา้ กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
อยา่งไรก็ตาม ในการท ากิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งค านึงวา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพแตกต่างกนั ผูเ้รียนแต่ละ
คนจึงอาจท างานช้ินเดียวกนัไดเ้สร็จในเวลาท่ีแตกต่างกนั และผลงานท่ีไดก้็อาจแตกต่างกนัดว้ย เม่ือ
ผูเ้รียนท ากิจกรรมเหล่าน้ีแลว้ก็จะตอ้งเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ช้ินงาน บนัทึก และรวมถึงทกัษะ
ปฏิบติัต่าง ๆเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดท้  า
และผลงานเหล่าน้ีตอ้งใชว้ธีิประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกต่างกนัเพื่อช่วยใหส้ามารถประเมิน
ความรู้ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได้ การวดัและประเมินผลจากสภาพจริงจะ
มีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีการประเมินหลาย ๆ ดา้น หลากหลายวธีิ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ชีวติจริง และตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีมากพอท่ีจะสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของ
ผูเ้รียนได ้
 ลกัษณะส าคัญของการวดัและประเมินผลจากสภาพจริง  

1. การวดัและประเมินผลจากสภาพจริงมีลกัษณะท่ีส าคญัคือใชว้ธีิการประเมินกระบวนการคิดท่ี
ซบัซอ้น     ความสามารถในการปฏิบติังาน ศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นของผูผ้ลิตและ
กระบวนการ ท่ีไดผ้ลผลิต มากกวา่ท่ีจะประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจ าความรู้อะไรไดบ้า้ง 

2.  เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมและส่วนท่ี
ควรจะแกไ้ขปรับปรุง เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความตอ้งการของแต่ละบุคคล  
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3. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของเพื่อน
ร่วมหอ้ง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตวัเอง เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถพฒันาตนเองได้  

 
   

4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนแต่
ละบุคคลไดห้รือไม่     

5.ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวติจริงไดป้ระเมินดา้นต่าง  ๆดว้ย
วธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง  ๆอยา่งต่อเน่ือง 

วธีิการและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ 
 เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลไดส้ะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  ผลการประเมิน
อาจจะ 
ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
  2. ช้ินงาน ผลงาน รายงาน 
  3. การสัมภาษณ์ 
  4. บนัทึกของผูเ้รียน 
  5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและครู 
  6. การวดัและประเมินผลภาคปฏิบติั (practical assessment) 
  7. การวดัและประเมินผลดา้นความสามารถ (performance assessment) 
  8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยใชแ้ฟ้มผลงาน (portfolio assessment) 

ฯลฯ 
 

การวดัและประเมินผลด้านความสามารถ  (performance assessment) 
 ความสามารถของผูเ้รียนประเมินไดจ้ากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่างๆ  เป็น
สถานการณ์ 
ท่ีก าหนดให้  ซ่ึงเป็นของจริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพจริง  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาหรือ
ปฏิบติังานไดจ้ริง  โดยประเมินจากกระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  โดยเฉพาะความคิดขั้นสูง  
และผลงานท่ีได ้
 ลกัษณะส าคญัของการประเมินความสามารถคือ  ก าหนดวตัถุประสงคข์องงาน  วธีิการ
ท างานผลส าเร็จของงาน มีค  าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบติังาน  และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี
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ชดัเจน การประเมินความ สามารถท่ีแสดงออกของผูเ้รียนท าไดห้ลายแนวทางต่างๆ  กนั ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มสภาวการณ์ และความสนใจของผูเ้รียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 1. มอบหมายงานให้ท า งานท่ีมอบใหท้ าตอ้งมีความหมาย มีความส าคญั มีความสัมพนัธ์กบั
หลกัสูตร เน้ือหาวชิา และชีวติจริงของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นในการปฏิบติังานท่ีสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างาน และการใชค้วามคิดอยา่งลึกซ้ึง 
 ตวัอยา่งงานท่ีมอบหมายใหท้ า  เช่น 
 
 - บทความในเร่ืองท่ีก าลงัเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและมีความส าคญัอยูใ่นขณะนั้น เช่น พาย ุ
    ฝนดาวตก  น ้าจะท่วมประเทศไทยจริงหรือ การโคลนน่ิงส่ิงมีชีวติ 
 - รายงานส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาวงชีวติของแมลงวนัทอง การส ารวจ
ความ     
                หลากหลายของพืชในบริเวณโรงเรียน                                                                                                          
 - ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดจ้ากการท ากิจกรรมท่ีสนใจ เช่น การสร้างระบบนิเวศจ าลองในระบบปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าใชค้วบคุมการปิดเปิดน ้า ชุดอุปกรณ์ตรวจสภาพดิน เคร่ืองร่อนท่ีสามารถร่อนไดไ้กล
และอยูใ่นอากาศไดน้าน 
 2. การก าหนดช้ินงาน หรืออุปกรณ์ หรือส่ิงประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวเิคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการท างาน และเสนอแนวทางเพื่อพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน เช่น กิจกรรมศึกษาการเกิด
กระแสอากาศของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 ใหน้กัเรียนทดลองใชอุ้ปกรณ์แสดงการเกิดกระแสอากาศ  บนัทึกผลการทดลอง พร้อมกบั
อภิปราย 
เพื่อตอบปัญหาต่อไปน้ี 

1. ถา้นกัเรียนจุดเทียนไขจะเกิดอะไรข้ึน 
2. ถา้นกัเรียนดบัเทียนไขจะเกิดอะไรข้ึน 
3. อุปกรณ์น้ีท างานไดอ้ยา่งไร เพราะเหตุใด 
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4. ถา้นกัเรียนจะปรับปรุงอุปกรณ์ชุดน้ีใหท้  างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จะ
ปรับปรุง 
อะไรบา้ง อยา่งไร เพราะเหตุใด 
5. ถา้ตอ้งปรับปรุงอุปกรณ์ใหดี้ข้ึน จะมีวธีิการท าและตรวจสอบไดอ้ยา่งไร 
6. ถา้จะน าอุปกรณ์ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชป้ระโยชน์ จะใชท้  าประโยชน์อะไรไดบ้า้ง 
จงอธิบาย 

 
3. ก าหนดตัวอย่างช้ินงานให้ แล้วให้ผู้เรียนศึกษางานน้ัน และสร้างช้ินงานทีม่ีลกัษณะ

ของการท างานได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม เช่น การประดิษฐเ์คร่ืองร่อน การท าสไลด์
ถาวรศึกษาเน้ือเยือ่พืช การท ากระดาษจากพืชในทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

 
 4. สร้างสถานการณ์จ าลองทีสั่มพนัธ์กบัชีวติจริงของผู้เรียน โดยก าหนดสถานการณ์แลว้
ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา 
 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
 "มีล าไยทีเ่กบ็มาจากสวน 4 แห่ง ต้องการตรวจสอบว่าล าไยจากสวนใดมีความหวานมาก
ทีสุ่ด" 
  1) ใชห้ลกัการออสโมซิส 
  2) ใชว้ธีิการอ่ืน 
 ใหน้กัเรียน  
 1. บอกขั้นตอนของวธีิการตรวจสอบของแต่ละวธีิ 
 2. ระบุวธีิการเก็บขอ้มูลของแต่ละวธีิ 
 3. เลือกวธีิการทดสอบจากท่ีก าหนดไวใ้น 1) หรือ 2) พร้อมใหเ้หตุผลท่ีเลือก 
 4. ด าเนินการตรวจสอบโดยใชว้ธีิการออสโมซิสและวธีิท่ีเลือกในขอ้  3 
 5. เปรียบเทียบผลการทดลองและลงขอ้สรุปวา่วธีิใดไดผ้ลดีกวา่กนั 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
 ถา้นกัเรียนมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ประกอบดว้ยหลอดไฟ 3 หลอด พดัลมติดเพดาน ใหน้กัเรียน
ออกแบบผงัวงจรท่ีติดกบัอุปกรณ์ พร้อมกบัใหเ้หตุผลประกอบ 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
 โรงงานท ากระทะแห่งหน่ึงตอ้งการทดสอบวสัดุท่ีมีผูน้  ามาเสนอขาย  3 ชนิดวา่ชนิดใด
เหมาะท่ีสุด            จึงใหพ้นกังานทดสอบ แลว้มารายงานใหท้ราบ 
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1) นกัเรียนคิดวา่ปัญหาคืออะไร 
2) ถา้นกัเรียนตอ้งทดสอบ จะตอ้งวางแผนการตรวจสอบและลงมือปฏิบติัอยา่งไร 
3) การรายงานผลการทดสอบจะมีเน้ือหาสาระอะไรบา้ง 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 4 
 "มีค ากล่าวว่าไม่สามารถชุบเหลก็ให้เป็นทองได้โดยตรง" 

1) นกัเรียนจะมีวธีิการทดสอบค ากล่าวน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง 
2) นกัเรียนคิดวา่วธีิการทดสอบใดจะไดผ้ลดีท่ีสุด 
3) จงวจิารณ์วา่วธีิการทดสอบท่ีเลือกนั้นเป็นไปไดเ้พียงใด 
4) จะท าการทดสอบเพื่อยนืยนัไดอ้ยา่งไรวา่วธีิท่ีเลือกนั้นถูกตอ้ง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 5 
 "นักเรียนเช่ือหรือไม่ว่าน า้ทะเลจะไม่เป็นฟองกบัสบู่" 

1) นกัเรียนจะมีวธีิใดบา้งท่ีจะตรวจสอบวา่ขอ้ความน้ีเป็นจริงหรือเป็นเทจ็  
 
2) จงเลือกวธีิท่ีคิดวา่สามารถทดสอบไดผ้ลดีท่ีสุด พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 
3) จงลงมือทดสอบดว้ยวธีิการท่ีเลือก 
4) จงวจิารณ์วา่วธีิท่ีเลือกมาทดสอบแตกต่างกนัอยา่งไร 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 6 
 "น า้บาดาลทีน่ ามาใช้บริโภคไม่สะอาดเพยีงพอ" 

1) มีวธีิทดสอบไดอ้ยา่งไรวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นจริง 
2) วธีิการใดจะช่วยใหก้ารตรวจสอบไดผ้ลดีท่ีสุด 
3) ถา้ตรวจสอบแลว้พบวา่น ้าบาดาลนั้นไม่สะอาด ท่านจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
4) วธีิใดน่าจะใชท้  าใหน้ ้าบาดาลสะอาดท่ีสุด เพราะเหตุใดจึงเลือกวธีิน้ี 
5) จงแสดงวธีิการตรวจสอบและท าใหน้ ้าบาดาลสะอาดจนใชบ้ริโภคได้ 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 7 
 เมื่อหย่อนส่ิงของต่าง  ๆ ลงในสระน า้ 

1) จงวเิคราะห์และอธิบายวา่ เพราะเหตุใดส่ิงของบางชนิดจึงจม บางชนิดจึงลอย 
2) จงวางแผนและเลือกวธีิท่ีจะทดสอบสมมติฐาน อธิบายดว้ยวา่เหตุใดจึงเลือกวธีินั้น 
3) จะน าความรู้จากการศึกษาเร่ืองน้ีไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 8 



 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

53 

รหัส       :  UTQ-206 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ วทิยาศาสตร ์ส าหรบัช ัน้ 

 จงวเิคราะห์แรงเสียดทานทีเ่กดิขึน้ในการข่ีจักรยาน  
1) หาวธีิลดแรงเสียดทานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
2) ออกแบบจกัรยานท่ีมีแรงเสียดทานนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (portfolio assessment) 
แฟ้มผลงานคืออะไร 
 เม่ือผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ ทั้งในหอ้งเรียน
หรือนอก 
หอ้งเรียนก็ตาม ก็จะมีผลงานท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมเหล่านั้นปรากฏอยูเ่สมอ ซ่ึงสามารถจ าแนก
ผลงานออก 
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การฟังบรรยาย เม่ือผูเ้รียนฟังการบรรยายก็จะมีสมุดจดค าบรรยาย ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของ
บนัทึกอยา่ง 
ละเอียดหรือบนัทึกแบบยอ่ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความชอบและความเคยชินของผูเ้รียนในการ
บนัทึกค าบรรยาย 
 2. การท าการทดลอง ผลงานของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง อาจประกอบดว้ยการวาง
แผนการ 
ทดลองทั้งในรูปของบนัทึกอยา่งเป็นระบบหรือบนัทึกแบบยอ่ การบนัทึกวธีิการทดลอง ผลการ
ทดลองและปัญหาท่ีพบขณะท าการทดลอง การแปลผล สรุปผลและการอภิปรายผลการทดลอง 
และผลงานสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง คือการรายงานผลการทดลองท่ีผูเ้รียนอาจท าเป็นกลุ่ม
หรือเด่ียวก็ได ้
 3. การอภิปราย ผลงานของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอภิปราย คือ วางหวัขอ้และขอ้มูลท่ีจะ
น ามาใชใ้นการอภิปราย ผลท่ีไดจ้ากการอภิปรายรวมทั้งขอ้สรุปต่าง ๆ 
 4. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม จดัเป็นผลงานท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการ
ไดรั้บมอบหมายจากครูผูส้อนใหไ้ปคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หรือ
ประเด็นท่ีก าลงัศึกษา ผลงานท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติมอาจอยูใ่นรูปของรายงาน การท าวจิยัเชิง
เอกสารหรือบนัทึกประเด็นส าคญัซ่ึงอาจน ามาใชป้ระกอบการอภิปรายในชัว่โมงเรียนก็ได้  
 5. การศึกษานอกสถานท่ี การศึกษานอกสถานท่ีจดัเป็นวธีิการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้
ประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา ผลงานท่ีไดอ้าจประกอบดว้ยการบนัทึกการสังเกต การตอบ
ค าถามหรือปัญหาจากใบงาน การเขียนรายงานส่ิงท่ีคน้พบ 
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 6. การบนัทึกรายวนั เป็นผลงานประการหน่ึงของผูเ้รียนท่ีอยูน่อกเหนือจากผลงานท่ีแสดง
ถึงการเรียนรู้โดยตรง แต่จะช่วยใหผู้เ้รียนหรือผูป้ระเมินไดเ้ขา้ใจในประเด็นหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนนึกคิด
เก่ียวกบัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ดว้ย  
 
 นอกจากกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัอาจมีกิจกรรมอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถอ่ืน  ๆ อีกดว้ย เช่น การส่ือสาร  ผลงานเหล่าน้ีถา้ไดรั้บ
การเก็บรวบรวมอยา่งมีระบบดว้ยตวัผูเ้รียนเองตามช่วงเวลา  ทั้งก่อนและหลงัการท ากิจกรรมเหล่าน้ี  
โดยไดรั้บค าแนะน าจากผูส้อน  และผูเ้รียนฝึกท าจนเคยชินแลว้จะถือเป็นผลงานท่ีส าคญัยิง่ท่ีใชใ้น
การประเมินผลการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนต่อไป 
 ในการวดัและประเมินผลดา้นการปฏิบติั  ครอบคลุมถึงการท่ีนกัเรียนไดแ้สดงใหค้รูเห็นถึง
ความรู้ความสามารถท่ีครูไดค้าดหวงัวา่นกัเรียนจะมีความรู้เกิดข้ึนจากการเรียนรู้นั้น  การวดัและ
ประเมินผลในดา้นน้ี  จะช่วยสะทอ้นใหค้รูและนกัเรียนไดท้ราบวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการ
เรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด มีอะไรท่ีครูควรใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษ  และเรียนรู้ไปมากนอ้ยเพียงใด
ตามจุดประสงคท่ี์ครูตั้งไว้  อาจใชว้ธีิการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งการสอบยอ่ยและการสอบใหญ่  การ
ใหน้กัเรียนสอบปฏิบติัการต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
แนวทางการให้คะแนนเพือ่การประเมิน 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่  การประเมินจากสภาพจริงใหค้วามส าคญัต่อการประเมินโดยใช้
ขอ้สอบแบบเขียนตอบนอ้ยมา แต่จะใหค้วามส าคญัต่อการแสดงออกท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนขณะท า
กิจกรรม งานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัเรียนท าจะมีแนวทางไปสู่ความส าเร็จของงานและมี
วธีิการหาค าตอบหลายแนวทาง ค าตอบท่ีไดอ้าจมิใช่ในแนวทางท่ีก าหนดไวเ้สมอไป จึงท าใหก้าร 
ตรวจใหค้ะแนนไม่สามารถใหอ้ยา่งชดัเจนแน่นอนเหมือนการตรวจใหค้ะแนนแบบขอ้สอบ
เลือกตอบ ดงันั้นการประเมินจากสภาพจริง จึงตอ้งมีการก าหนดแนวทางการใหค้ะแนนอยา่งชดัเจน 
การก าหนดแนวทางอาจจดัท าโดยครู คณะครูหรือครูและนกัเรียนก าหนดร่วมกนั แนวทางการ
ประเมินนั้นจะตอ้งมีมาตรวดัวา่นกัเรียนท าอะไรไดส้ าเร็จ  และระดบัความส าเร็จอยูใ่นระดบัใด แนว
ทางการประเมินท่ีมีมาตรวดัน้ี เรียกวา่ Rubric 
 
การประเมินโดยอิง Rubric น้ี โดยทัว่ไปมี 2 แบบคือ 

1. การใหค้ะแนนภาพรวม (Holistic score) 
2. การใหค้ะแนนแยกองคป์ระกอบ (Analytic score) 

การให้คะแนนภาพรวม (Holistic score) 
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 เป็นการใหค้ะแนนภาพรวมของงาน  จะไม่เก็บเป็นคะแนน แมว้า่จะใชก้ารใหค้ะแนนใน
การประเมินก็ตอ้งใหค้วามหมายของคุณภาพรวมใหไ้ด้ 
 

ตัวอย่างการให้คะแนนภาพรวมในการประเมินโครงงาน 
มาตราส่วนประมาณค่าในการประเมินโครงงาน ระดับคะแนน 
 ระดบั  1.  ไม่เขา้ใจปัญหา การออกแบบและการทดลองใชเ้ทคนิคไม่ถูกวธีิ ท า
โครงงานได ้   แต่ไม่สมบูรณ์  การเขียนรายงานตอ้งช่วยเหลืออยา่งมาก 
  
 ระดบั  2.  เขา้ใจปัญหาแต่ใชเ้วลานานมาก ตอ้งอาศยัการแนะน าในการออกแบบการ 
ทดลอง 
                   มีความยากล าบากในการปฏิบติั ตอ้งไดรั้บค าแนะน าในการเขียน
รายงาน 
 ระดบั  3.  แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา การออกแบบและเทคนิควธีิยงัไม่ถูกตอ้ง งาน
ประสบ   ความส าเร็จบางส่วน  การน าเสนอรายงานเป็นล าดบั 
 ระดบั  4.  แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา สามารถออกแบบการทดลองและเทคนิควธีิ
ต่าง ๆ จน   โครงงานประสบความส าเร็จ  การน าเสนอรายงานเป็นล าดบัดี 
 ระดบั  5.  แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการออกแบบการทดลอง
และเทคนิค   วธีิต่าง  ๆ จนโครงงานประสบความส าเร็จ การน าเสนอรายงาน
เป็นล าดบัดี 
 
 การก าหนดระดบัคะแนนท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นการก าหนดระดบัการยอมรับประกอบ
ค าอธิบายวา่นกัเรียนท าอะไรไดบ้า้ง  อยา่งไรการก าหนดระดบัคะแนน  อาจก าหนดตามระดับความ
ผดิพลาด ตวัอยา่ง เช่น ถา้การประเมินโครงงาน จะประเมิน 6 ประเด็นดว้ยกนัคือ 
 1. การก าหนดปัญหาและสมมติฐานถูกตอ้ง 
 2. การออกแบบการทดลองถูกตอ้ง 
 3. การด าเนินการทดลองถูกตอ้ง 
 4. การจดักระท าขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลถูกตอ้ง 
 5. การสรุปผลการทดลองถูกตอ้ง 
 6. การน าเสนอโครงงานถูกตอ้ง 
   

การก าหนดระดบัคะแนนอาจเป็นดงัน้ี 
   ไม่มีประเด็นใดปฏิบติัถูกตอ้ง  0 
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   ปฏิบติัถูกตอ้งเพียงประเด็นเดียว  1 
   ปฏิบติัถูกตอ้ง  2 - 3 ประเด็น 2 
   ปฏิบติัถูกตอ้ง  4 - 5 ประเด็น 3 
   ปฏิบติัถูกตอ้งทุกประเด็น  4 
 
การให้คะแนนแยกองค์ประกอบ (Analytic score) 
 การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบจะมีการวเิคราะห์วา่ผลงานของนกัเรียนสามารถประเมิน
อะไรไดบ้า้ง แต่ละประเด็นนกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัใดตวัอยา่งการประเมินโครงงานแบบ
แยกองคป์ระกอบ 

 
ตารางการประเมินโครงงาน 

 
 เม่ือไดป้ระเด็นท่ีประเมินแลว้  จะน าประเด็นแต่ละประเด็นมาวเิคราะห์วา่นกัเรียนมี
ความสามารถ 
ระดบัใด ดงัตวัอยา่ง 
 

ประเด็นทีป่ระเมิน การให้คะแนน หมายเหตุ 

1 2 3  
1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
2. การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 
3. ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน  
4. การออกแบบการทดลอง 
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
6. การด าเนินการทดลอง 
7. การบนัทึกขอ้มูล 
8. การจดักระท าขอ้มูล 
9. การแปลความหมายของขอ้มูลและการสรุปผลของ
ขอ้มูล 
10. การเขียนรายงาน 
 

    

รวม 
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ตัวอย่างมาตราส่วนประเมินค่าการประเมินโครงงาน 

 ประเด็นทีป่ระเมิน         ระดับ
คะแนน 
1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 „ โครงงานคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีเคยท ามาแลว้      1 
 „ บางส่วนของโครงงานแปลกใหม่จากโครงงานท่ีมีผูท้  าอยูแ่ลว้    2 
 „ โครงงานแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     3 
2. การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 
 „ สมมติฐานไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา       1 
 „ สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา        2 
 „ สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหาและแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งเหตุและผลอยา่งชดัเจน 3 
3. ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน 
 „ ไม่มีการศึกษาหาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ      1 
 „ มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงแต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา    2 
 „ มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงครอบคลุมทุกประเด็นท่ีศึกษาอยา่งเพียงพอ 3 
4. การออกแบบการทดลอง 
 „ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานแต่การควบคุมตวัแปรไม่ถูกตอ้ง     1 
 „ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานแต่การควบคุมตวัแปรยงัไม่ครบถว้น    2 
 „ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานและควบคุมตวัแปรถูกตอ้งครบถว้น    3 
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
 „ เลือกใชอุ้ปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง        1 
 „ เลือกใชอุ้ปกรณ์บางส่วนถูกตอ้ง        2 
 „ เลือกใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งเหมาะสม       3 
6. การด าเนินการทดลอง 
 „ ด าเนินการทดลองไม่ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่      1 

„ ด าเนินการทดลองไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่      2 
„ ด าเนินการทดลองไดถู้กตอ้งสมบูรณ์       3 
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7. การบันทกึข้อมูล 

„ บนัทึกขอ้มูลตรงจุดประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา      
 1 
„ บนัทึกขอ้มูลตรงจุดประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาและถูกตอ้ง     
 2 
„ บนัทึกขอ้มูลตรงจุดประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาถูกตอ้งและละเอียด    
 3 

8. การจัดกระท าข้อมูล 
„ มีการจดักระท าขอ้มูลถูกตอ้งบางส่วน       
 1 
„ มีการจดักระท าขอ้มูลถูกตอ้ง        
 2 
„ มีการจดักระท าขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจน       
 3 

9. การแปลความหมายข้อมูลและการสรุปผลของข้อมูล 
„ การแปลความหมายถูกตอ้งบางส่วน       
 1 
„ การแปลความหมายถูกตอ้งแต่สรุปผลไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูล    
 2 
„ การแปลความหมายถูกตอ้งและการสรุปผลสอดคลอ้งกบัขอ้มูล    
 3 

10. การเขียนรายงาน 
„ มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนบา้ง        
 1 
„ มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนดีแต่ยงัไม่ชดัเจน                   
2 
„ มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนสมบูรณ์และชดัเจน      
 3 
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* เม่ือเก็บคะแนนแบบแยกองคป์ระกอบแลว้ จะตอ้งท าคะแนนนั้นใหมี้ความหมายของคุณภาพงาน
ใน 
ภาพรวมอีกคร้ังหน่ึง 
การให้คะแนนจากแฟ้มผลงาน 
 เม่ือนกัเรียนไดจ้ดัท าแฟ้มผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้  การประเมินผลแฟ้มผลงานอาจท าใน
เชิงคุณภาพ  เช่น ดีมาก ดี พอใช้ ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง  หรือยงัใชไ้ม่ได้  หรืออาจประเมินในรูปของ
คะแนนเน่ืองจากผลงานท่ีนกัเรียนไดส้ะสมไวใ้นแฟ้มผลงานอาจมีความหลากหลาย  ทั้งในดา้น
ปริมาณของผลงานชนิดของผลงาน  การใหค้ะแนนจึงอาจตอ้งท าเกณฑใ์หค้รอบคลุมผลงานเหล่าน้ี
ท่ีเรียกวา่  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Scoring Rubric) ทั้งน้ี ครูอาจร่วมตกลงกบันกัเรียนและแจง้ให้
นกัเรียนทราบตั้งแต่เร่ิมเปิดภาคเรียนวา่จะประเมินดา้นใดในแฟ้มผลงานและใหค้ะแนนอยา่งไร  
ตวัอยา่งการใหค้ะแนนและใหเ้กรดต่อการท าบนัทึกในการท ากิจกรรมหน่ึงของนกัเรียนในภาพรวม
โดยก าหนดใหค้ะแนนเป็น 0, 1, 2 และ 3 อาจเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
  0 = ไม่มีรายละเอียด   „ ไม่มีขอ้มูลหรือรายละเอียดใด ๆ แสดงไวใ้น
บนัทึก 
  1 = มีรายละเอียดเล็กนอ้ย  „ มีรายละเอียดแสดงไวใ้นบนัทึก แต่บางส่วน
ผดิพลาด        หรือไม่ชดัเจนหรือแสดงถึงความไม่
เขา้ใจในเร่ืองนั้น 
  2 = มีรายละเอียดเพียงพอ  „ มีรายละเอียดอยา่งเพียงพอและไม่มี
ขอ้ผดิพลาดหรือ        แสดงวา่ไม่เขา้ใจ แต่ขอ้มูลเหล่านั้น
เป็นลกัษณะของ        การเสนอท่ี ไม่ไดแ้สดงถึงบูรณาการ
ระหวา่งขอ้มูล        หรือแนวคิดหลกัในเร่ืองน้ี 
  3 = มีรายละเอียดมาก   „ มีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ ไม่มีขอ้ผดิพลาด
หรือแสดง        ถึงความไม่เขา้ใจ แสดงถึงความเขา้ใจ
และบูรณาการ         แนวคิดต่าง  ๆเขา้ดว้ยกนั 
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 เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมต่าง  ๆ และบนัทึกไวใ้นแฟ้มผลงานและไดรั้บการประเมินผลทุก
กิจกรรมผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ะใชใ้นการตดัเกรดของนกัเรียน โดยอาจมีเกณฑด์งัน้ี 
   
   A : ไดค้ะแนนรวม 80% ของคะแนนเตม็ 

B : ไดค้ะแนนรวม 65% ของคะแนนเตม็ 
C : ไดค้ะแนนรวม 50% ของคะแนนเตม็ 
D : ไดค้ะแนนรวม 30% ของคะแนนเตม็ 

 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้การประเมินจากสภาพจริงตอ้งมีการประเมินหลาย ๆ  ดา้น หลากหลายวธีิ และใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ือง จึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน  
 การประเมินจึงมีวธีิการต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัวธีิการประเมิน  

 

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 1.  ระดับประถมศึกษา  
  1.1  การตัดสินผลการเรียน  
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ไดก้ าหนดโครงสร้าง 
เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  การอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้   มีคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ
และใหโ้รงเรียนก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้   เพื่อตดัสินผลการเรียนของ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 
    
1)  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   2)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดัและผา่นตามเกณฑท่ี์โรงเรียน
ก าหนด 
   3)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา  
   4)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์
โรงเรียนก าหนด ในการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  
  1.2  การให้ระดับผลการเรียน  
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   โรงเรียนก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนซ่ึงสามารถอธิบายผลการ
ตดัสินวา่ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะโดยรวมอยูใ่นระดบัใด  จึงจะยอมรับวา่ผา่นการ
ประเมิน  
   การตดัสินผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนก าหนดผล
การเรียนเป็น 8 ระดบั  เป็นตวัเลขและโรงเรียนก าหนดการเทียบผลการเรียน  ดงัน้ี  
 

คะแนนร้อยละ ระบบตัวเลข 
ระบบ
อกัษร 

ระบบคุณภาพ 

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 
80-100 4 A ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ผา่น 

75-79 3.5   B+ 
ดี 

ดี 70-74 3 B 
65-69 2.5   C+ 

พอใช ้
60-64 2 C 

ผา่น 55-59 1.5   D+ 
ผา่น 

50-54 1 D 
0-49 0 F ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

 

 สัดส่วนคะแนนการวดัประเมินผล   ดงัน้ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์สัดส่วนคะแนนวดัผลระหวา่งเรียน 60 และคะแนนวดัผลปลายภาคเรียน 40 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สัดส่วนคะแนนวดัผล ระหวา่งเรียน 70 และคะแนนวดัผลปลายภาคเรียน 30 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สัดส่วนคะแนนวดัผลระหวา่งเรียน 80  และวดัผลปลายภาคเรียน 20 
   
 
 
 การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ใหร้ะดบัผล
การประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น กรณีท่ีผา่นใหร้ะดบัผลการเรียนเป็นดีเยีย่ม ดีและผา่น  
 โรงเรียนก าหนดความหมายของผลการประเมินคุณภาพดีเยีย่ม ดีและผา่นดงัน้ี  
  1.  การประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  
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ดีเยีย่ม  หมายถึง  สามารถจบัใจความส าคญัไดค้รบถว้น   เขียนวพิากษว์จิารณ์  เขียน
สร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นประกอบอยา่งมีเหตุผลไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ ใชภ้าษาสุภาพและ
เรียบเรียงไดส้ละสลวย 
  ดี   หมายถึง  สามารถจบัใจความส าคญัได ้เขียน วพิากษว์จิารณ์และเขียนสร้างสรรคไ์ด้
โดยใชภ้าษา        สุภาพ 
  ผ่าน  หมายถึง  สามารถจบัใจความส าคญัและเขียนวพิากษว์จิารณ์ไดบ้า้ง 
  2. การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
  ดีเยีย่ม   หมายถึง   ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัจนเป็นนิสัยและน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
  ดี  หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์พื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
  ผ่าน  หมายถึง  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์โรงเรียน ก าหนดและใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น 

 
ครู  เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนด

วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งและ
ครอบคลุมหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้  มีวตัถุประสงคมุ่์ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเจริญงอกงามใน 3 ดา้น คือ  

 

1) ด้านพทุธิพสัิย  เนน้ถึงการพฒันาทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจความคิดและ
สติปัญญา  

2) ด้านจิตพสัิย  เนน้ถึงการพฒันาทางดา้นความรู้สึกทางจิตใจท่ีแสดงออกทาง 
อารมณ์ คุณลกัษณะและบุคลิกภาพ  

3) ด้านทกัษะพสัิย   เนน้ถึงพฒันาการทางดา้นร่างกายเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานได้
อยา่งคล่องแคล่ว 

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด และบทบาทของครูตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีพฤติกรรม
เป็นไปตามเกณฑข์องวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ผูเ้รียนมี



 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

63 

รหัส       :  UTQ-206 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร:์ วทิยาศาสตร ์ส าหรบัช ัน้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในระดบัใด ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องอะไรท่ีควรตอ้งแกไ้ข หรือ
ช่วยเสริมใหดี้ข้ึนกระบวนการตรวจสอบความสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รียน  

ดงักล่าวกคื็อ  กระบวนการวดัและประเมินผลนัน่เอง 
การวดัผลการ (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจ านวนของ

ส่ิงต่าง ๆ โดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ผลจากการวดัจะออกมาเป็นตวัเลข หรือ
สัญลกัษณ์ เช่น นายแดงสูง 180 ซม. (เคร่ืองมือ คือ ท่ีวดัส่วนสูง)  วตัถุช้ินน้ีหนกั 2 ก.ก 
(เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองชัง่)      
           การประเมนิผล (Evaluation) หมายถึง การตดัสิน หรือวนิิจฉยัส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้าก
การวดัผล  เช่น ผลจากการวดัความสูงของนายแดงได ้180 ซม. กอ็าจประเมินวา่เป็นคน
ท่ีสูงมากผลจากการชัง่น ้าหนกัของวตัถุช้ินหน่ึงได ้2 กก. กอ็าจจะประเมินวา่หนกั - เบา 
หรือ เอา- ไม่เอา 
ลกัษณะการประเมนิผลการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ดังนี ้

1. เป็นการประเมินตามสภาพจริงท่ีมุ่ง รวบรวมสารสนเทศของพฒันาการและ
การเรียน 

2. เป็นการประเมินตามสภาพจริงท่ีมุ่งเนน้พฒันาการท่ีเกิดข้ึนอยา่งเด่นชดั 
3. เป็นการประเมินสภาพจริงใหค้วามส าคญักบัจุดเด่นของผูเ้รียน 
4. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีเป็นผลมาจากการจดัการหลกัสูตรการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีสถานการณ์สอดคลอ้งกบัชีวติจริง 
6. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีอาศยั การปฏิบติั 
7. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีสอดคลอ้ง กลมกลืนกบัการเรียนการสอน 
8. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีเนน้การเรียนรู้อยา่งมีจุดมุ่งหมาย 
9. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัทุกสภาพแวดลอ้ม 
10. เป็นการประเมินสภาพจริงท่ีสามารถใหภ้าพเร่ืองราวการเรียนรู้และ

ความสามารถของผูเ้รียนทัว่ ๆ ไปและกวา้งขวาง 
11. เป็นการประเมินสภาพจริงตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งผูป้กครอง 

ผูส้อน และผูเ้รียน รวมทั้งบุคคลในวชิาชีพอ่ืน ๆ ตาม ความจ าเป็น 
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แนวทางของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
การประเมนิตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง คือ  การวดัและการ 
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ หรือคุณลกัษณะตามสภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน 
ประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีผูส้อนมอบหมายงานหรือกิจกรรม  ใหผู้เ้รียนท า
ตามท่ีก าหนด หรือเลือกท าตามความถนดั ความสนใจ  

การประเมนิการปฏบิัติ (Performance Assessment) 
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนมิใช่ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ในเร่ือง 

ท่ีไดรั้บประสบการณ์ไปแลว้เท่านั้น การเป็นผูมี้ความสามารถในการปฏิบติัโดยการน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชแ้ละการมีคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติัประสบผลส าเร็จ 
กเ็ป็นจุดมุ่งหมายส าคญัของการจดัการเรียนการสอนดว้ย  

ดงันั้นการตรวจสอบหรือประเมินผลการเรียนจากการสอบวดัความรู้ 
ผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียว ยอ่มไม่สามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนไดค้รอบคลุม
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไดท้ั้งหมด จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชว้ธีิการประเมินท่ี
หลากหลาย วธีิการประเมินการปฏิบติั (Performance Assessment) การประเมินการ
ปฏิบติัแตกต่างจากการประเมินดว้ยแบบสอบแบบกระดาษดินสอ ท่ีเขียนลงใน
กระดาษค าตอบ  แต่การประเมินการปฏิบติัตอ้งการใหผู้ไ้ดรั้บการประเมินแสดงออกไม่
วา่จะเป็นดว้ยการพดู การแสดงท่าทาง การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ 
และอ่ืนๆ ซ่ึงท าใหผู้ป้ระเมินสามารถใชก้ารสังเกตเพื่อ ตรวจสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนแสดง
ออกมาวา่มีความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายของการ
เรียนการสอนหรือไม่   
 

การประเมนิด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) 
Portfolio คือ  แฟ้มรวบรวมและแสดงผลงานหรือตวัอยา่งผลงานของ 

ผูเ้รียน แสดงถึงบนัทึกของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ในส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้ วธีิการท่ี
เขาคิด ตั้งค  าถาม วเิคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตและสร้างผลงาน และการแสดงความรู้สึกต่อ
ผลงานของเขาโดยแสดงออกทั้งทางความสามารถดา้นความรู้ ความคิด อารมณ์และ
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สังคม และรวบรวมสะสมเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมานะ พยายามและความสัมฤทธ์ิจาก
ส่ิงท่ีผูเ้รียนแสดงออกมาตามเป้าหมายของหลกัสูตร  เช่น  รายงาน โครงการ หรือผลงาน
ท่ีประดิษฐข้ึ์น  บนัทึกประจ าวนั ตลอดจนผลการสอบในแต่ละภาคเรียน  ทั้ง  8   กลุ่ม
สาระ เป็นตน้ 


