
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ 



1.     บริบท(Context) 

– ระบบโรงเรียน 

– การสอบกลาง 

– การผลิตและพัฒนาครู 

– ฯลฯ 

2.      ตัวป้อน(Input) 

– หลักสูตร 

– สื่อการเรียนการสอน 

– ครูผู้สอน 

– ฯลฯ 

ภาพรวมของการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Map) 

3.      กระบวนการ(Process) 
◦ กระบวนการเรียน 
◦ กระบวนการสอน 
◦ กระบวนการวัด/ประเมินผล 
◦ ฯลฯ 

4.      ผลผลิต(Product) 
◦ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 ความรู้  

 ทักษะ 

 เจตคติ 



มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ : ระดับโรงเรียน 
 



มาตรฐานการจดัการศึกษาวทิยาศาสตร ์ : ระดบัโรงเรยีน 

โปรแกรมการศึกษา 
 

 หลกัสูตร 

 
  การเรยีน 
  การสอน 

สภาพ 
ความเป็นอยู ่

บคุลา
กร 

ทรพัยา
กร 

ผลสัมฤทธิ ์
ในการเรยีน 

การบรหิาร 

ปรชั
ญา 
และ 
วตัถ ุ
ประ 
สงค ์

ปรชั
ญา 
และ 
วตัถ ุ
ประ 
สงค ์

การก ากบัดแูล 

การวดัผล 



 
 

ค ำถำมจำกโรงเรียน 



ตอนท่ี 1  
ควำมเป็นมำ 



1. เหตุผลส ำคญัในกำรท่ีต้องมีกำรพฒันำหลกัสตูรแกนกลำง
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 คืออะไร 



   ปัญหำในกำรใช้หลกัสตูรพทุธศกัรำช 2544 ในโรงเรียน คือ 
  ควำมไม่ชดัเจนของหลกัสตูร  
 สถำนศึกษำส่วนใหญ่ก ำหนดสำระและผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงัไว้
มำก  

 กำรวดั และประเมินผลไม่สะท้อนมำตรฐำน  
 ส่งผลต่อปัญหำคณุภำพของผูเ้รียน  

สรปุได้ว่ำยงัไม่อยู่ในระดบัอนัเป็นท่ีน่ำพอใจ 



  คณะกรรมกำรฯ จึงได้ด ำเนินกำรพฒันำหลกัสตูร
พทุธศกัรำช 2551 เพื่อให้หลกัสูตรท่ีได้มีควำม
เหมำะสม ชดัเจนย่ิงขึน้  
 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตวัช้ีวดั 
ตลอดจนเกณฑก์ำรวดัและประเมินผล  

  ด้วยควำมเช่ือมัน่ว่ำมำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละ
ตวัช้ีวดัท่ีก ำหนด จะสำมำรถช่วยให้เกิดควำมชดัเจน 
เรือ่งของกำรจดักำรเรียนกำรสอน เรือ่งของกำรวดัและ
ประเมินผล 



    หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
    พทุธศกัรำช 2551 มีควำมละเอียด 
    และชดัเจนเพียงใด 



  หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ได้ก ำหนดให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ  
 - ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ให้ทรำบว่ำต้องกำรอะไร  
   จะสอนอย่ำงไร และประเมินอย่ำงไร  
 - มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั อนัระบส่ิุงท่ีนักเรียนพึงรู ้
        และปฏิบติัได้  
 - ซ่ึงสะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมเฉพำะเจำะจง 
       และเป็นรปูธรรม 



    ผูส้อนสำมำรถน ำหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
    ขัน้พืน้ฐำนพทุธศกัรำช 2551  
    ไปใช้ในกำรจดักำรเรียนรู้ ได้เลยหรือไม่ 



  ในเอกสำรหลกัสตูรได้ระบวุ่ำ “ในกำรจดักำรเรียนรู้ 
ผูส้อนต้องศึกษำหลกัสตูรสถำนศึกษำให้เข้ำใจ แล้วจึง
ออกแบบกำรเรียนรู้”  

  นัน่แสดงว่ำ หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
ยงัไม่อยู่ในสภำพท่ีจะน ำไปใช้ในกำรจดักำรเรียนรูไ้ด้  
 ยงัต้องมีกำรจดัท ำหลกัสตูรสถำนศึกษำขึน้มำเสียก่อน 



หลกัสตูรสถำนศึกษำประกอบด้วยอะไรบ้ำง 



  หลกัสตูรสถำนศึกษำโดยทัว่ไป ประกอบด้วยข้อควำม 
ท่ีระบถุึง 
 - จดุเน้นของหลกัสตูร เกณฑก์ำรส ำเรจ็กำรศึกษำ 
ตำมหลกัสตูร โครงสร้ำงของหลกัสตูร รำยวิชำพืน้ฐำน 
รำยวิชำเพ่ิมเติม รหสัวิชำ ช่ือวิชำ หน่วยกิตของวิชำพืน้ฐำน 
(ค ำอธิบำยรำยวิชำ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั) 
  - รวมทัง้ระเบียบว่ำด้วยกำรวดัและประเมินผลกำรเรียน 



 ในกำรปฏิบติัจริง ผูส้อนต้องท ำอะไรบำ้ง 



• จดัท ำแผนกำรสอนรำยวิชำ  
• จดัท ำแผนกำรสอนรำยบท  
• จดักำรเรียนกำรสอนให้แก่ผูเ้รียน 



• ภำรกิจแต่ละเรื่องมีรำยละเอียดและประเดน็ต่ำงๆ มำกมำย  
• ในหลำยกรณีกพ็บกบัค ำถำม  
• ซ่ึงน่ำจะได้น ำมำพิจำรณำร่วมกนั เพ่ือหำค ำตอบ 

อนัเป็นท่ีเข้ำใจตรงกนั  



ตอนท่ี 2  
ข้อสงัเกตเก่ียวกบักำรน ำหลกัสตูรแกนกลำง 
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 

ไปใช้จริงในเชิงปฏิบติั 



1. กำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์ 
ให้ผูเ้รียนมีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู ้และ 

จิตวิทยำศำสตร ์ควรจดัในลกัษณะใด 



  หลกัสตูรแห่งชำติในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
แสดงรำยละเอียดประกอบด้วยสำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ และตวัช้ีวดั  
 ตวัอย่ำงในช่วงชัน้ ม.4-6 มีอยู่ด้วยกนั 8 สำระ  
13 มำตรฐำน 



ตำรำง 1 สำระต่ำงๆ และมำตรฐำนกำรเรียนรูใ้นกลุ่มสำระ 
          กำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร(์โดยย่อ) 

สำระท่ี มำตรฐำน 

1. สิง่มชีวีติ 
กบักระบวนการ 
ด ารงชวีติ 

ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ......... 
 มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู.้.......... 

ว 1.2  เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอด ลกัษณะทางพนัธุกรรม... มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ และจติวทิยาศาสตร.์........... 

2. ชวีติกบั 
สิง่แวดลอ้ม 

ว 2.1  เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่... มกีระบวนการสบืเสาะหา ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์
............ 

ว 2.2  เขา้ใจความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาต.ิ.. 



ตำรำง 1 สำระต่ำงๆ และมำตรฐำนกำรเรียนรูใ้นกลุ่มสำระ 
        กำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร(์โดยย่อ) 

สำระท่ี มำตรฐำน 

3. สารและสมบตั ิ
ของสาร 

ว 3.1  เขา้ใจสมบตัขิองสาร...มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
 และจติวทิยาศาสตร.์........ 

ว 3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร...  
 มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้และจติวทิยาศาสตร์......... 

4. แรงและการเคลื่อนที ่ ว 4.1  เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า... มกีระบวนการสบื เสาะหา ความรู ้สือ่สาร
สิง่ทีเ่รยีนรู.้..........  

ว 4.2  เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ... มกีระบวนการ 
 สบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร.์........... 

(ตอ่
) 



ตำรำง 1 สำระต่ำงๆ และมำตรฐำนกำรเรียนรูใ้นกลุ่มสำระ 
        กำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร(์โดยย่อ) 

สำระท่ี มำตรฐำน 

5. พลงังาน ว 5.1  เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการด ารงชวีติ...  
 มกีระบวนการสบืเสาะความรู.้.. 

6. กระบวนการ ว 6.1  เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนผวิโลก...  
 มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร.์.. 

7. ดาราศาสตร ์
และอวกาศ 

ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสรุยิะและกาแลก็ซี.่.. 

ว 7.2 เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ... 

8. ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรฯ์ ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์ 
 ในการสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา....... 

(ต่อ) 



พบว่ำมีประเดน็ท่ีน่ำสงสยัหลำยประกำร 



ประเดน็ท่ี 1 
  เฉพำะในสำระท่ี 8 มำตรฐำน ว 8.1 เท่ำนัน้ ท่ีได้ระบไุว้

อย่ำงชดัเจนว่ำ ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตรแ์ละจิตวิทยำ
ศำสตร ์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ  
 ส่วนมำตรฐำนในสำระท่ี 1-7 ไม่ได้กล่ำวไว้เช่นน้ี  
 แต่มีระบไุว้(ในมำตรฐำนเหล่ำนัน้ส่วนใหญ่)ว่ำ  
มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร ์



 ข้อควำมท่ีว่ำ  
“ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตรแ์ละจิตวิทยำศำสตร ์ในกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ”  
                               กบั 

“มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร”์  
ในแง่ของกำรจดักำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผล  
มีควำมหมำยเหมือนกนัหรือไม่ 

  - ถ้ำเหมือนกนั เหตใุดจึงไม่ใช้ข้อควำมอย่ำงเดียวกนั 
  - ถ้ำไม่เหมือนกนั ข้อควำมทัง้สองน้ีแตกต่ำงกนัอย่ำงไร  



  จะจดักำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผลอย่ำงไร 
จึงจะได้มำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีว่ำ “ใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตรแ์ละจิตวิทยำศำสตร ์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
กำรแก้ปัญหำ” 

  จะจดักำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผลอย่ำงไร 
จึงจะได้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีว่ำ “มีกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร”์  



ประเดน็ท่ีสอง 
  ในบำงมำตรฐำน เช่น มำตรฐำน ว 1.1 มำตรฐำน  
   ว 4.1 มำตรฐำน ว 5.1 ระบไุว้เพียงว่ำมีกระบวนกำรสืบเสำะหำ

ควำมรู้ เท่ำนัน้ ไม่ได้ระบวุ่ำ และจิตวิทยำศำสตร ์
  กำรจดักำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผล  

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้เหล่ำน้ี จึงไม่รวมถึงเร่ืองของจิต 
   วิทยำศำสตร ์ 

ใ ช่ห รือไ ม่  
  



ประเดน็ท่ีสำม 
  ในบำงมำตรฐำน เช่น มำตรฐำน ว 2.2 และมำตรฐำน  
ว 7.2 ไม่ได้ระบไุว้เลยทัง้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ และ 
จิตวิทยำศำสตร ์
  กำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผลตำมมำตรฐำน 
ทัง้สองน้ี จึงไม่รวมถึงทัง้เร่ืองของกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 

และ จิตวิทยำศำสตร ์ 
ใ ช่ห รือไ ม่  

  



2. เม่ือจดักำรเรียนกำรสอนและกำรวดัประเมินผล  
ได้ครบถ้วนทุกตวัช้ีวดั ตำมท่ีได้ระบุไว้ในเอกสำรหลกัสตูร 

กถ็ือว่ำเป็นกำรเพียงพอ ได้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ 
ใช่หรือไม่ 



ตำรำง 2 มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัช้ีวดั ท่ีเป็นตวัแทนส ำหรบัช่วงชัน้ 
ม.4-6 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์สำระท่ี 1-7 (โดยย่อ) 

สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

2. ชวีติกบั 
สิง่แวดลอ้ม 

ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่... มกีระบวนการสบืเสาะหา
ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์ 

1. อธบิายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2. อธบิายกระบวนการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสิง่มชีวีติ 
3. อธบิายความส าคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ 

ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาต.ิ.. 1. วเิคราะหส์ภาพปญัหา... 
2. อภปิรายแนวทางในการป้องกนั 
3. วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวงัอนุรกัษ์ 



ตำรำง 2 มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัช้ีวดั ท่ีเป็นตวัแทนส ำหรบัช่วงชัน้ 
ม.4-6 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์สำระท่ี 1-7 (โดยย่อ) 
สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

3. สารและ
สมบตั ิ
ของ
สาร 

ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะ
ของสาร... มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้และจติ
วทิยาศาสตร ์

1.ทดลอง อธบิายและเขยีนสมการของปฏกิริยิาเคมทีัว่ไป 
2.ทดลองและอธบิายอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม.ี.. 
3.สบืคน้ขอ้มลูและอธบิายการเกดิปิโตรเลยีม... 

4. แรงและ
การเคลื่อนที ่

ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ...  
มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร์... 

1.อธบิายและทดลองความสมัพนัธร์ะหว่างการกระจดั... 
2.สงัเกตและอธบิายการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล์... 
3.อภปิรายผลการสบืคน้และประโยชน์เกีย่วกบัการเคลื่อนที่ 

(ตอ่
) 



สำระท่ี มำตรฐำน ตวัชี้วดัช่วงชัน้ ม.4-6 

6. กระบวนการ ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนผวิโลก... มกีระบวนการสบื
เสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร์... 

2.ทดลองเลยีนแบบและอธบิาย... 
5.ส ารวจ วเิคราะหแ์ละอธบิาย... 
6.สบืคน้ วเิคราะห ์และอธบิายประโยชน์... 

7. ดาราศาสตร ์
และอวกาศ 

ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสรุยิะและกาแลก็ซี่... 1.สบืคน้และอธบิายการสง่และค านวณความเรว็ 

(ตอ่
) 

ตำรำง 2 มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัช้ีวดั ท่ีเป็นตวัแทนส ำหรบัช่วงชัน้ 
ม.4-6 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์สำระท่ี 1-7 (โดยย่อ) 



 ข้อควำมส่วนใหญ่ระบถึุงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ  
 มีเพียงค ำเดียวท่ีแสดงชดัเจนถึงกระบวนกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้ คือค ำว่ำ สงัเกต (ตวัช้ีวดัท่ี 2 มำตรฐำน ว 4.2  
สำระท่ี 4) 
  



 กำรจดักำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผล  
เพ่ือให้สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัดงัท่ีระบ ุจึงเกือบไม่มีพฤติกรรม 
ท่ีบง่ถึงกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ และจิตวิทยำศำสตร ์
 แทบทัง้หมดเป็นพฤติกรรมท่ีว่ำด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เป็นส่วนใหญ่ 
  



 ในสำระท่ี 2 มำตรฐำน ว 2.1 แม้ในตวัมำตรฐำน 
จะระบไุว้ชดัเจนว่ำมีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ และ 
จิตวิทยำศำสตร ์
 แต่ตวัช้ีวดัทัง้หมด(มี 3 ตวัช้ีวดั) ใช้ค ำว่ำ อธิบำย ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมท่ีระบถึุงควำมเข้ำใจล้วนๆ ไม่ได้มีกำรระบถึุง
พฤติกรรมท่ีว่ำด้วย กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ หรือจิต
วิทยำศำสตรเ์ลย  
 กำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรวดัประเมินผล  
ตำมมำตรฐำนน้ี ให้เป็นไปตำมตวัช้ีวดัเท่ำท่ีระบไุว้เท่ำนัน้  
กเ็ป็นกำรเพียงพอแล้ว  
 ใ ช่ห รือไ ม่  
  



ท่ีน่ำสนใจมำกเป็นพิเศษ กคื็อ ในตำรำง 3  
ซ่ึงแสดงถึงตวัช้ีวดัตำมมำตรฐำน ว 8.1 



สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

8. 
ธรรมชาติ
ของ
วทิยาศาสต
รแ์ละ
เทคโนโลย ี

ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และจติวทิยาศาสตร ์ในการสบืเสาะหา
ความรู ้การแกป้ญัหา 

1. ตัง้ค าถาม... 
2. สรา้งสมมตฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั... 
3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลู... 
4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสงัเกต... 
5. รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการส ารวจตรวจสอบ... 
6. จดักระท าขอ้มลู... 

ตำรำง 3 มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัช้ีวดั ส ำหรบัช่วงชัน้ ม.4-6  
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์สำระท่ี 8 



ในสำระท่ี 8 นัน้ ได้ระบไุว้อย่ำงชดัเจนถึงพฤติกรรมประเภท 
- ตัง้ค ำถำม   - บนัทึกผล 
- สร้ำงสมมติฐำน  - จดักระท ำกบัข้อมูล 
- ค้นคว้ำ รวบรวมข้อมลู - น ำเสนอข้อมลู 
     ฯลฯ 



 ซ่ึงเป็นข้อควำมท่ีระบพุฤติกรรมท่ีแสดงถึงกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร ์หรือกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ อย่ำงชดั
แจ้ง  
 ข้อควำมเหล่ำน้ีไม่ได้ระบุไว้ในตวัช้ีวดัของมำตรฐำนอ่ืนๆ 
ในสำระอ่ืนๆ 
  



 กำรจดักำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผลเก่ียวกบั
เรื่องของกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร(์Process of science) นัน้ 
ส่วนใหญ่เน้นอยู่เฉพำะในสำระท่ี 8 เท่ำนัน้  
 ใ ช่ห รือไ ม่  
 ส่วนในสำระท่ี 1-7 นัน้ กำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำร
วดัประเมินผลเน้นเฉพำะเร่ืองของควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร ์
(Knowledge of science) เท่ำนัน้ 
 ใ ช่ห รือไ ม่  
  



3. ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์ 
ถ้ำผูเ้รียนได้ท ำกำรทดลองครบถ้วน ตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำร

หลกัสตูร กถ็ือว่ำเพียงพอแล้ว ใช่หรือไม่ 



สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

1 ว 1.1 1.ทดลองและอธบิายการรกัษาดุลยภาพของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 
2.ทดลองและอธบิายกลไกการรกัษาดุลยภาพของน ้าในพชื 

ว 1.2 - 

ตำรำง 4 รำยกำรของกำรทดลอง ตำมตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 



สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

3 ว 3.1 - 

ว 3.2 1.ทดลอง อธบิายและเขยีนสมการของปฏกิริยิาเคมทีัว่ไป... 
2.ทดลองและอธบิายอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม.ี.. 
5.ทดลองและอธบิายการเกดิพอลเิมอร ์สมบตัขิองพอลเิมอร์ 
7.ทดลองและอธบิายองคป์ระกอบ... 
8.ทดลองและอธบิายองคป์ระกอบ... 
9.ทดลองและอธบิายองคป์ระกอบ... 

ตำรำง 4 รำยกำรของกำรทดลอง ตำมตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 (ต่อ) 



สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

4 ว 4.1 1.ทดลองและอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถุในสนามโน้ม
ถ่วง... 
2.ทดลองและอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบัการเคลือ่นทีข่องอนุภาคใน
สนามไฟฟ้า... 
3.ทดลองและอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบัการเคลือ่นทีข่องอนุภาคใน
สนามแมเ่หลก็... 

ว 4.2 1.อธบิายและทดลองความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระจดั เวลา ความเรว็ 

5 ว 5.1 1.ทดลองและอธบิายสมบตัขิองคลืน่กล และอธบิาย... 

ตำรำง 4 รำยกำรของกำรทดลอง ตำมตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 (ต่อ) 



สำระท่ี มำตรฐำน ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 

6 ว 6.1 2. ทดลองเลยีนแบบและอธบิายกระบวนการเปลีย่นแปลงทางธรณี....... 

3. ทดลองเลยีนแบบ และอธบิายการเกดิภเูขา....... 

ตำรำง 4 รำยกำรของกำรทดลอง ตำมตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 (ต่อ) 



 เอกสำรหลกัสตูรแห่งชำติ ได้ระบรุำยกำรส ำหรบัตวัช้ีวดั
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์
ช่วงชัน้ ม.4-6 ไว้ รวมทัง้ส้ิน 15 กำรทดลอง  
 เป็นกำรทดลองทำงสำขำวิชำชีววิทยำ 2 กำรทดลอง 
สำขำวิชำเคมี 6 กำรทดลอง สำขำวิชำฟิสิกส ์5 กำรทดลอง 
สำขำวิชำโลก ดำรำศำสตร ์และอวกำศ 2 กำรทดลอง  
  



 กำรจดักำรเรียนกำรสอนในช่วงชัน้ ม.4-6 จ ำนวน 3 ปี
กำรศึกษำ หรือ 6 ภำคกำรศึกษำนัน้ มีกำรทดลองในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ สำขำวิชำละ 2-6 กำรทดลอง เท่ำนัน้ กถื็อว่ำเป็นกำร
เพียงพอ ได้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลกัสตูรแล้ว  
 ใ ช่ห รือไ ม่  
  



4. โรงเรียนควรบรรจเุน้ือหำวิชำลงไปเพียงใด  
จึงจะเหมำะสม เพียงพอไม่มำกเกินไป หรือ 

น้อยเกินไป ส ำหรบัแต่ละช่วงชัน้ 



 ในช่วงชัน้ ม.4-6 ในสำระท่ีเก่ียวข้องกบัเน้ือหำทำง
ชีววิทยำ มีรำยละเอียดประกอบด้วย 2 สำระ 4 มำตรฐำน 14 
ตวัช้ีวดั 
 ซ่ึงจะต้องจดักำรเรียนกำรสอนให้ครอบคลมุและบรรลุ
เป้ำหมำย ภำยในระยะเวลำ จ ำนวน 3 ปีกำรศึกษำ หรือ  
6 ภำคกำรศึกษำ 
 นัน่หมำยควำมว่ำในแต่ละภำค ควรจะต้องจดักำรเรียน
กำรสอนให้บรรลตุำมตวัช้ีวดั ประมำณ 2-4 ตวัช้ีวดั 
  



ลองมำดตูวัอย่ำงจริงในขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
เพื่อจดักำรเรียนกำรสอน 



 สำระท่ี 1 ว่ำด้วย ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนกำรด ำรงชีวิต  
ได้ระบรุำยละเอียดไว้ดงัน้ี 
 มำตรฐำน ว 1.2 เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส ำคญัของ
กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธกุรรม วิวฒันำกำรของส่ิงมีชีวิต 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ ท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม  
มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร ์ส่ือสำร 
ส่ิงท่ีเรียนรู้ และน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
  



 ในกำรจดัหลกัสตูรสถำนศึกษำ  อำจก ำหนดให้มีรำยวิชำ
ว่ำด้วยชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  
 โดยมีค ำอธิบำยรำยวิชำ ซ่ึงควรต้องครอบคลมุเน้ือหำ
สำระตำมมำตรฐำน  
 และผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั ซ่ึงควรต้องครอบคลมุ
ตวัช้ีวดัของช่วงชัน้  



 ต่อไปน้ี เป็นตวัอย่ำงของค ำอธิบำยรำยวิชำ และ
ผลกำรเรียนรูท่ี้คำดหวงั ท่ีสถำนศึกษำแห่งหน่ึงได้ก ำหนด
ขึน้ 
  



 รำยวิชำ ว 40202 พนัธศุำสตรแ์ละวิวฒันำกำร จ ำนวน 1.5 
หน่วย 3 คำบต่อสปัดำห ์
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
 ลกัษณะทำงด้ำนพนัธกุรรม กระบวนกำรถ่ำยทอดสำร
พนัธกุรรม กำรแปรผนัทำงพนัธกุรรม มิวเทชนั กำรเกิดควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีมี
ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม พนัธวิุศวกรรม เทคโนโลยีชีวภำพ กำร
ใช้เทคโนโลยีชีวภำพ ผลกระทบต่อกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 
  



 รำยวิชำ ว 40202 พนัธศุำสตรแ์ละวิวฒันำกำร จ ำนวน 1.5 
หน่วย 3 คำบต่อสปัดำห ์
ค ำอธิบำยรำยวิชำ (ต่อ) 
กระบวนกำรคดัเลือกตำมธรรมชำติ ผลของกำรคดัเลือกตำม
ธรรมชำติ ต่อควำมหลำกหลำยของส่ิงมีชีวิต กระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร ์จิตวิทยำศำสตร ์กำรส่ือสำร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ กำรน ำควำมรูเ้ก่ียวกบัเรื่องของพนัธกุรรม 
วิวฒันำกำรของส่ิงมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ
เทคโนโลยีชีวภำพไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนั 
 
  



ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั 
1.อธิบำยกระบวนกำรถ่ำยทอดสำรพนัธกุรรมได้ 
2.อธิบำยกำรแปรผนัทำงพนัธกุรรมได้ 
3.อธิบำยกำรเกิดมิวเทชนัได้ 
4.อธิบำยกำรเกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
5.อธิบำยกระบวนกำรคดัเลือกตำมธรรมชำติ 
6.บอกผลของกำรคดัเลือกตำมธรรมชำติท่ีมีต่อควำม 
   หลำกหลำยของส่ิงมีชีวิตได้ 
 
  



ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั (ต่อ) 
7.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกบัผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
   ท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมได้ 
8.อภิปรำยผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีมีต่อมนุษย ์
   และส่ิงแวดล้อมได้ 
9.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกบัผลของเทคโนโลยีชีวภำพท่ีมีต่อมนุษย ์
   และส่ิงแวดล้อมได้ 
10.อภิปรำยผลของเทคโนโลยีชีวภำพท่ีมีต่อมนุษยแ์ละ 
     ส่ิงแวดล้อมได้ 
11.น ำควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภำพไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
  



 ในกำรจดัท ำแผนกำรเรียนกำรสอน ครผููส้อนอำจระบุ 
ในลกัษณะของรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
 
  



เน้ือหำ/หวัข้อ ผลกำรเรียนรูท่ี้คำดหวงั 

บทท่ี 1 พนัธศุำสตร ์
1.1 กระบวนการถ่ายทอด 
      สารพนัธุกรรม 
1.2 การแปรผนัทางพนัธุกรรม 
1.3 มวิเทชนั 
1.4 ความหลากหลายทางชวีภาพ 
1.5 ผลของความหลากหลายทาง 
      ชวีภาพทีม่ต่ีอมนุษยแ์ละ 
      สิง่แวดลอ้ม 

 
1.อธบิายกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมได ้
2.อธบิายการแปรผนัทางพนัธุกรรมได ้
3.อธบิายการเกดิมวิเทชนัได ้
4.อธบิายการเกดิความหลากหลายทางชวีภาพได ้
5.สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัผลของความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ตี่อมนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้มได ้
6.อภปิรายผลของความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ต่ีอมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม
ได ้



เน้ือหำ/หวัข้อ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั 

บทท่ี 2 วิวฒันำกำรของส่ิงมีชีวิต 
2.1 การคดัเลอืกตามธรรมชาต ิ
2.2 การก าเนิดสปีชีส่ ์

 
7. อธบิายกระบวนการคดัเลอืกตามธรรมชาต ิ
8. บอกผลของการคดัเลอืกตามธรรมชาตทิีม่ตี่อความหลากหลาย
ของสิง่มชีวีติได ้



เน้ือหำ/หวัข้อ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั 

บทท่ี 3 พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ 
3.1 ผลของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่ตี่อมนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้ม 
 
 
3.2 การน าความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
9. สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัผลของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่ตี่อมนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้มได ้
10. อภปิรายผลของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่ตี่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได้ 
11. น าความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพไปใชป้ระโยชน์ได ้



 เมื่อเปรียบเทียบแผนกำรเรียนกำรสอนท่ีครผููส้อนจดัท ำ
ขึน้กบัรำยกำรดงัท่ีระบไุว้ในหลกัสตูรแห่งชำติ(หลกัสตูรแกนกลำง
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน)  
 กอ็ำจเป็นได้ดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 
 
  



 
แผนกำรสอนตำมหลกัสูตรโรงเรียน... 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
พ.ศ.2551 สำระท่ี 2 มำตรฐำน ว 2.1 

เน้ือหำ/หวัข้อ ผลกำรเรียนรูท่ี้คำดหวงั ตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 

บทท่ี 1 พนัธศุำสตร ์
1.1 กระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม 
1.2 การแปรผนัทางพนัธุกรรม 
1.3 มวิเทชนั 
1.4 ความหลากหลายทางชวีภาพ 
1.5 ผลของความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ต่ีอ
มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
 

 
1.อธิบำยกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมได ้
2.อธิบำยการแปรผนัทางพนัธุกรรมได ้
3.อธิบำยการเกดิมวิเทชนัได ้
4.อธิบำยการเกดิความหลากหลายทางชวีภาพได ้
5.สืบค้นขอ้มลูเกีย่วกบัผลของความหลากหลายทาง
ชวีภาพทีม่ต่ีอมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได ้
6.อภิปรำยผลของความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ี
ต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได ้

 
1.อธิบำยกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมการ
แปรผนัทางพนัธุกรรม มวิเทชนั และ การเกดิความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
 
 
3.สืบค้นขอ้มลูและ 
 
 
อภิปรำยผลของความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ต่ีอ
มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 



 
แผนกำรสอนตำมหลกัสตูรโรงเรียน... 

หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
พ.ศ.2551 สำระท่ี 2 มำตรฐำน ว 2.1 

เน้ือหำ/หวัข้อ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั ตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 

บทท่ี 2 วิวฒันำกำรของส่ิงมีชีวิต 
2.1 การคดัเลอืกทางพนัธุกรรม 
  
2.2 การก าเนิดสปีชีส่ ์
 

 
7. อธิบำยกระบวนการคดัเลอืกตาม  
    ธรรมชาตไิด ้
8. บอกผลของการคดัเลอืกตาม 
   ธรรมชาตทิีม่ตี่อความหลากหลาย 
   ของสิง่มชีวีติได ้
 

 
4. อธิบำยกระบวนการคดัเลอืก 
    ตามธรรมชาตแิละผลของการ 
    คดัเลอืกตามธรรมชาตติ่อความ 
    หลากหลายของสิง่มชีวีติ 
 



 
แผนกำรสอนตำมหลกัสูตรโรงเรียน... 

หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
พ.ศ.2551 สำระท่ี 2 มำตรฐำน ว 2.1 

เน้ือหำ/หวัข้อ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั ตวัช้ีวดั ช่วงชัน้ ม.4-6 

บทท่ี 3 พนัธวิุศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพ 
3.1 ผลของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่ต่ีอมนุษย์
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
3.2 การน าความรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยชีวีภาพ
ไปใชป้ระโยชน์ 
 

 
 
9. สืบค้นขอ้มลูเกีย่วกบัผลของ
เทคโนโลยชีวีภาพทีม่ต่ีอมนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้มได ้
10. อภิปรำยผลของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่ต่ีอ
มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได้ 
 
11. น าความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพไปใช้
ประโยชน์ได ้
 

 
 
2. สืบค้นขอ้มลูและ 
 
 
อภิปรำยผลของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่ต่ีอ
มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม และ 
 
น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 



 แผนกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนท่ีได้พยำยำมจดัท ำขึน้ 
ระบผุลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงัจ ำนวน 11 ข้อ ซ่ึงครอบคลุมและตรงกนั
กบัตวัช้ีวดัช่วงชัน้  4 ตวัช้ีวดั อย่ำงเหน็ได้ชดั 
 กำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมรำยวิชำ จะต้องด ำเนินไป
เพื่อให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงัดงัท่ีก ำหนด  



 ประเดน็คืออะไร ? 
 



 ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนจริง บำงครัง้อำจไม่
ทนัตำมท่ีก ำหนด กอ็ำจมีกำรทบทวนว่ำ ส่ิงต่ำงๆ ท่ีได้บรรจไุว้ใน
แผนกำรเรียนกำรสอน เหมำะสมดีแล้วหรือไม่ บำงส่วนท่ีอำจมำก
เกินไปหรือไม่ ท ำให้สอนไม่ทนั 



 ครผููส้อนจ ำนวนหน่ึงกอ็ำจเหน็ว่ำในกำรท่ีจะเข้ำใจ
กระบวนกำรถ่ำยทอดทำงพนัธกุรรม จ ำเป็นจะต้องรู้เรื่องของ
โครโมโซม และถ้ำจะให้เข้ำใจดีกค็วรต้องให้ควำมชดัเจนเก่ียวกบัสำร
พนัธกุรรม คือ DNA และองคป์ระกอบทำงเคมี ของ DNA  
ลงไปถึงกำรจ ำลองโมเลกลุของ DNA และ DNA กบักำรสงัเครำะห์
โปรตีนด้วย 



 ในกำรจดัท ำแผนกำรเรียนกำรสอนนัน้ ครผููส้อนต่ำงโรงเรียน
กมี็กำรตีควำม ตวัช้ีวดัช่วงชัน้ตำมหลกัสตูรแห่งชำติแตกต่ำงกนัไป 
 มีกำรเพ่ิมเติมควำมตำมท่ีเหน็สมควรเข้ำไปด้วย  
 แผนกำรเรียนกำรสอนของครใูนโรงเรียนต่ำงๆ จึงมีควำม
หลำกหลำยต่ำงๆ กนั ทัง้ในด้ำนขอบข่ำยและควำมลึกซ้ึงของเน้ือหำ 
 ควำมหลำกหลำยของแผนกำรเรียนกำรสอนน้ี ก่อให้เกิด
ควำมหลำกหลำยในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  
 และควำมหลำกหลำยในกำรวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิใน
กำรเรียนของนักเรียน 



 ข้อควำมต่ำงๆ ท่ีก ำหนดให้ในหลกัสตูรแห่งชำติ เพ่ือให้
โรงเรียนและครผููส้อนยึดถือเป็นหลกัในกำรด ำเนินกำรจดักำรเรียน
กำรสอนในโรงเรียนนัน้ ควรจะมีควำมละเอียดและชดัเจนเพียงใด จึง
จะสำมำรถท ำให้ครผููส้อนต่ำงคนในต่ำงโรงเรียน สำมำรถตีควำมได้
เป็นท่ีเข้ำใจตรงกนั  
 ท ำให้สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนและด ำเนินกำรวดั
ประเมินผลในระดบัโรงเรียน(School-based assessment) 
ได้ตรงกนั 



5. ในกำรวดัและประเมินผล ส ำหรบัตวัช้ีวดัหน่ึงๆ นัน้ 
ควรใช้ข้อสอบก่ีข้อ มีอะไรเป็นเกณฑ ์



 เป็นท่ีเหน็ว่ำ รำยละเอียดระดบัตวัช้ีวดัท่ีก ำหนดนัน้ 
ไม่เพียงพอในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
ในกำรเรียนของนักเรียน ให้เป็นท่ีเข้ำใจตรงกนั 



 ดงัตวัอย่ำงเร่ืองพนัธศุำสตรแ์ละวิวฒันำกำร ดงัสำระท่ี 2 
มำตรฐำน ว 2.1 ท่ีมีตวัช้ีวดัช่วงชัน้ ม.4-6 อยู่ 4 ตวัช้ีวดั  
ตำมหลกัสตูรแห่งชำติ  
 ซ่ึงเมื่อโรงเรียนจดัท ำเป็นแผนกำรเรียนกำรสอนแล้ว อำจระบุ
ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงัได้ประมำณ 10-11 ข้อ 



 แต่ในสภำพควำมเป็นจริง ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
แต่ละรำยวิชำ ซ่ึงใช้เวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ นัน้  
 ในกำรสอบเพ่ือวดัผลกำรศึกษำ (ไม่ว่ำจะเป็นคร่ึงเทอม  
หรือทัง้เทอมกต็ำม) ข้อสอบท่ีใช้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแบบให้เลือกตอบ 
ไม่ได้มีอยู่เพียง 10-11 ข้อ  
 แต่ปกติจะมีอยู่อย่ำงน้อย 30-35 ข้อ 



 และข้อสอบท่ีใช้ส ำหรบักำรวดัผลครึง่เทอมกบัปลำยเทอม  
กไ็ม่ควรจะซ ำ้กนัโดยตรง  
 ข้อสอบท่ีใช้ทัง้หมดจึงควรมีมำกพอสมควร อย่ำงน้อยก็
ประมำณ 60-70 ข้อ ต่อ 1 รำยวิชำ 



แสดงว่ำตวัช้ีวดัตวัหน่ึง อำจมีข้อสอบท่ีใช้วดัหลำยข้อ  
ใ ช่หรือไม่  



 - ตวัช้ีวดัตวัหน่ึง ควรมีข้อสอบใช้วดัก่ีข้อ  
 - เป็นสดัส่วนพอๆ กนัทุกตวัช้ีวดั หรือไม่  
 - หรือบำงตวัช้ีวดัอำจมีข้อสอบท่ีใช้วดัเพียง 1-2 ข้อ  
   แต่บำงตวัช้ีวดั อำจมีข้อสอบท่ีใช้วดัเป็นจ ำนวนมำก 

 - เกณฑใ์นกำรก ำหนดจ ำนวนข้อสอบ เม่ือพิจำรณำ 

   จำกตวัช้ีวดั คืออะไร 



6. พฤติกรรมท่ีระบใุนตวัช้ีวดันัน้  

จะวดัและประเมินผลอย่ำงไร 



 ค ำหรือข้อควำมท่ีระบใุนตวัช้ีวดับำงค ำ มีควำมละเอียด 
ชดัเจน เพียงพอ เป็นท่ีเข้ำใจตรงกนั 



 ตวัอย่ำง เช่น ค ำว่ำ อธิบำย บง่ชดัถงึพฤติกรรมของผูเ้รียน 
อนัจดัอยู่ในประเภท ควำมเข้ำใจ 



 แต่บำงค ำหรือบำงข้อควำม อำจไม่เป็นท่ีเข้ำใจตรงกนั 



 ตวัอย่ำงเช่น ค ำว่ำ น ำควำมรู้ไปใช้ เป็นค ำท่ีบง่ถึงประเภทของ
พฤติกรรม ไม่ใช่พฤติกรรมของผูเ้รียน 



- เพรำะควำมสำมำรถในกำร ค ำนวณ กจ็ดัเป็นพฤติกรรม 
  ประเภท กำรน ำไปใช้ 
- ควำมสำมำรถในกำร แก้ปัญหำ กจ็ดัเป็นพฤติกรรม ประเภท  
  กำรน ำไปใช้ 
- นอกจำกน้ียงัมีอีกอย่ำงน้อย 5-6 พฤติกรรมท่ีจดัอยู่ในประเภทน้ี 
 



 ดงันัน้ ตวัช้ีวดัท่ีระบพุฤติกรรมท่ีว่ำ น ำควำมรู้ไปใช้ นัน้ 
หมำยควำมถึงพฤติกรรมใดกนัแน่ 



นอกจำกน้ี ยงัมีค ำอ่ืนๆ ประเภท 
- สืบค้น 
- ส ำรวจ 
- อภิปรำย 
- ฯลฯ 



 เม่ือพิจำรณำ Taxonomy of Education 
Objective(Bloom 1956 & Anderson 2001) 



Cognitive Domain 
ควำมรู้ (Knowledge/Remembering)  
กำรวิเครำะห(์Analysis) ควำมเข้ำใจ(Comprehensive) 
กำรสงัเครำะห(์Synthesis) กำรน ำไปใช้(Application) 
กำรประเมินค่ำ(Evaluation) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
(Creating) 



ค ำ/ข้อควำม ประเภทสืบค้น ส ำรวจ อภิปรำย ฯลฯ  
เหล่ำน้ีจดัอยู่ใน Category ใด 



จะท ำตำรำงวิเครำะหข้์อสอบ (Table of Specification) 
ออกมำในลกัษณะใด 



 และจะใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินผล แบบข้อสอบ 
(Paper-pencil selected response type) ท่ีใช้กนัอยู่ อนัเป็นท่ี
รู้จกัและคุ้นเคยส ำหรบัโรงเรียนทัว่ไป เพ่ือวดัและประเมินผล
พฤติกรรมเหล่ำน้ี หรือไม่ 



 - ถ้ำใช่ ตวัอย่ำงข้อสอบ มีลกัษณะเป็นแบบใด 



 - ถ้ำไม่ใช่ จะใช้รปูแบบในกำรประเมินผลอย่ำงใด 
 - เคร่ืองมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรวดั กำรตรวจ ระบบ
กำรให้คะแนน เป็นอย่ำงไร 



7. หลกัสตูรระดบัโรงเรียน ในต่ำงประเทศนัน้  
    เขำระบรุำยละเอียดให้เพียงไหน  ใครเป็นผูก้ ำหนด 



 เม่ือพิจำรณำดหูลกัสตูรของบำงประเทศ ตวัอย่ำงเช่น 
หลกัสตูรของ Cambridge แห่งประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นพืน้ฐำนท่ีมำ
ของ Cambridge International Examination อนัมีช่ือเสียง เป็นท่ี
ยอมรบัในกว่ำ 120 ประเทศ  
 จะพบว่ำในหลกัสตูรของ Cambridge ได้มีกำรระบใุน
รำยละเอียด ลงไปถึงระดบัของวตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้ ของ
หลกัสตูร 



 ตวัอย่ำงในวิชำชีววิทยำ ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย  
ซ่ึงอำจเทียบได้กบัช่วงชัน้ ม.4-6 ของไทย ได้ระบเุน้ือหำและ
วตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้ไว้ดงัน้ี (เฉพำะ Core Syllabus) 



หวัข้อ / เน้ือหำ จ ำนวนวตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้(ข้อ) 

A Cell Structure 8 
B Biological Molecule 11 
C Cell Structure 6 
D Cell Membranes and Transport 5 

E Cell and Nuclear Division 6 

F Genetic Control 7 
G Transport 22 
H Gas Exchange 11 
I Infection Disease 7 
J Immunity 9 
K Ecology 5 

รวม 97 



 จะเหน็ได้ว่ำ เพียงเน้ือหำสำระในวิชำชีววิทยำสำขำเดียว  
กมี็กำรระบุวตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้ไว้ถึง 97 ข้อ ส ำหรบั core 
syllabus  
 ด้วยเหตน้ีุหำกต้องกำรข้อสอบประมำณ 30-50 ข้อ ส ำหรบั
กำรสอบครัง้ใด กส็ำมำรถออกข้อสอบและระบไุด้อย่ำงชดัเจนว่ำ 
ข้อสอบข้อใด/ประเมินวตัถปุระสงคก์ำรเรียนข้อใด  
 โดยไม่ซ ำ้ซ้อน หรือแปลควำมต่ำงๆ กนัไป 



ท่ีน่ำสงัเกตกคื็อ 
 

 ค ำ/ข้อควำมท่ีใช้ในกำรระบวุตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้ตำม
หลกัสตูรของ Cambridge นัน้ มีควำมรดักมุชดัเจนและหลำกหลำย 
ครอบคลมุมำถึงพฤติกรรมกำรเรียนรูร้ะดบัต่ำงๆ  



ตวัอย่ำง สำขำวิชำเคมี 
MWITS Curriculum Cambridge Curriculum 

Content วตัถปุระสงคร์ำยข้อ (1) หวัข้อ/เน้ือหำ (2) วตัถปุระสงคร์ำยข้อ (2) 

Equilibria 
1.   สมดุลเคม ี  

1. บรรยายเกีย่วกบัสมดุลเคมใีนระบบปิด 
เมือ่ อุณหภมูคิงที่ 
  
  
  
  
 
2. เขยีนบรรยายเกี่ยวกบัค่าคงทีข่อง 
สมดุลเคมเีมือ่ใหส้มการ Kc  และ Kp 

7. Equilibria 
1. Chemical equilibria: 
reversible reactions; 
dynamic equilibrium 

  
(a) Explain, in terms of rates of the forward 
and reverse reactions, what is meant by a 
reversible reaction and dynamic equilibrium. 
  
(b) deduce expressions for equilibrium 
constants in terms of concentrations, Kc, and 
partial pressures, Kp 



 นอกจำกน้ี ยงัได้มีกำรระบวุตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้ ท่ีสมควร
จดัให้มีภำคปฏิบติัในกำรเรียนกำรสอนและกำรวดัประเมินผล 



ตวัอย่ำง สำขำวิชำชีววิทยำ 
MWITS Curriculum Cambridge Curriculum 

หวัข้อ/เน้ือหำ (1) วตัถปุระสงคร์ำยข้อ (1) หวัข้อ/เน้ือหำ (2) วตัถปุระสงคร์ำยข้อ (2) 

1.2 กระบวนการถ่ายทอดสาร
พนัธกุรรม   

1. อธบิายกระบวนการถ่ายทอดสาร
พนัธกุรรม 
2. อธบิายการแปรผนัทางพนัธุกรรม 
3. อธบิายกระบวนการมวิเทชนั 
4. อธบิายกระบวนการเกดิหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

O  INHERITED CHANGE AND  
GENE TECHNOLOGY 
  
The passage of information from 
parent to offspring 

(a) *Describe, with the aid of diagrams, the 
behaviour of chromosomes during meiosis, and the 
associated behaviour of the nuclear envelope, cell 
membrane and centrioles (names of the main 
stages are expected, but not the sub-divisions 
prophase); 
(b) Explain how meiosis and fertilisation can lead to 
variation; 
 

Asterisks(*) placed alongside learning outcomes indicate areas of the syllabus that present opportunities  
for practical work. 



 ย่ิงกว่ำนัน้ ยงัได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของเน้ือหำ
ท่ีสมควรจดัให้ในระดบัโรงเรียน ไม่ให้มีควำมลึกซ้ึงซบัซ้อนมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น 



ตวัอย่ำง สำขำวิชำฟิสิกส ์
MWITS Curriculum Cambridge Curriculum 

หวัข้อ/เน้ือหำ (1) วตัถปุระสงคร์ำยข้อ (1) หวัข้อ/เน้ือหำ (2) วตัถปุระสงคร์ำยข้อ (2) 

2.4 การเลีย้วเบนของแสงผา่น 
สลติเดีย่ว สลติคู ่และเกรตตงิ   

1. ท าการทดลองเพือ่ศกึษาสมบตักิาร
เลีย้วเบนของแสงผา่นสลติเดีย่ว สลติคู ่
และเกรตตงิได ้ 
2. ค านวณหาปรมิาณต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสมบตักิารเลีย้วเบนของแสงผา่นส
ลติเดีย่ว สลติคู ่และเกรตตงิได ้

16.2 Diffraction 
16.5 Diffraction grating 

(d) explain the meaning of the terms diffraction 
(j)  recall and solve problems using the formula 

dsin = n and describe the use of a 
diffraction grating to determine the wavelength of 
light. (The structure and use of the 
spectrometer is not included.) 



 ซ่ึงกำรท่ีจะท ำเช่นน้ีอนัเป็นส่ิงท่ีต้องกำรควำมละเอียดถ่ีถ้วน
อย่ำงมำกนัน้ ก ำหนดขึน้จำกหน่วยงำนกลำง ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท ำเอกสำร
หลกัสตูร เพื่อให้โรงเรียนน ำไปใช้  
 มิได้ให้โรงเรียนต่ำงกก็ ำหนดขึน้มำเอง 



 ในกำรพฒันำหลกัสตูรแห่งชำติของไทยในขัน้ต่อไปนัน้  
ควรหรือไม่ท่ีจะให้หน่วยงำนกลำง ผูจ้ดัท ำเอกสำรหลกัสตูรเป็นผู้
ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ในหลกัสตูรให้ลึกลงไปถึงระดบัวตัถปุระสงค์
กำรเรียนรู้ท่ีมีควำมละเอียด ชดัเจน เป็นท่ีเข้ำใจตรงกนั  
 เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรบัทัง้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
และกำรวดั/ประเมินผล ให้เป็นไปในมำตรฐำนเดียวกนั ทัง้ระหว่ำง
ครผููส้อนในโรงเรียนต่ำงๆ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  
 แทนท่ีจะให้โรงเรียนและหน่วยงำนทัง้หลำยต่ำงฝ่ำย 
ต่ำงก ำหนดรำยละเอียดตำมควำมเหน็และควำมเหมำะสมของบริบท
ของตนเอง 



ขอบคณุ 


