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แผนการจัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

รายวิชา ว30291 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์              1.5 หน่วยกิต   3 คาบ / สัปดาห ์
ชั้นมธัยมศึกษาปี 4             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
อาจารย์ผู้สอน   1. นางสาวเบญจมาศ  เภรีฤกษ์ (เคมี)   2. นางลัดดาวัลย์ อุมา (ฟิสิกส์)   3. นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย (ชีววิทยา)   

******************************************************************************************************** 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการสังเกตและประสบการณท์ี่ได้รับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลมุถึงความเชื่อและเจตคติที่ผูเ้รียนมีต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 ศึกษากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิธีการท างานทางวิทยาศาสตรเ์พื่อหาหลกัฐานโดยใช้เหตผุลและจินตนาการ 
ท าการทดลอง อธิบายและท านายปรากฏการณต์่างๆเพื่อให้ได้ข้อสรปุท่ีมาสนับสนุนแนวคิดของตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงอคติและเป็นอิสระ 
 บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นสูง สรา้งความร่วมมือระหว่างบุคคลและ
สถาบันที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนภายใตส้ภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณคา่ของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญัหา น าความรู้และหลักการเกีย่วกับวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรไ์ด้ 
 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. สังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตั้งค าถาม ส ารวจตรวจสอบ เพ่ือน าไปสู่การตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2. จัดจ าแนกประเภทวัตถุหรือเหตุการณ์ โดยมีเกณฑ์ที่มีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ก าหนดและควบคุมตัวแปรที่จะศึกษา และนิยามเชิงปฏิบัติการอย่างวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
4. ออกแบบและท าการทดลองเพื่อศึกษาหาค าตอบทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. เลือกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือต่างๆเพื่อท าการวัดและหาปริมาณของสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม 
6. ประมวลและน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7. ลงความเห็นจากข้อมูล อธิบายหรือสรุปอย่างมีเหตุผลและมีจิตวิทยาศาสตร์ 
8. ท านายเหตุการณ์ หรือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล หลักการ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล 
9. ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญในปัจจุบัน โดยการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ท่ี 

 

จ านวน 
คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
1 
 

1-3 
กิจกรรมการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) 

การปฐมนิเทศรายวิชา และชี้แจงเกณฑ์ประเมินผล 
 

2-4 4-12 กิจกรรมที่ 1 ฐานฟิสิกส ์ 1. สังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิตั้งค าถาม ส ารวจตรวจสอบ 
เพื่อน าไปสู่การตั้งสมมติฐานของการทดลอง 
2. ก าหนดและควบคุมตัวแปรที่จะศกึษาได้อย่างถูกต้อง 
3. ออกแบบและท าการทดลองเพื่อศกึษาหาค าตอบของการทดลอง
ได้อย่างสร้างสรรค ์
4. เลือกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือต่างๆเพื่อท าการ
วัดและหาปริมาณของสิ่งทีต่้องการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ใช้การทดสอบทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมลูได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
6. น าเสนอข้อมูลได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
7. ลงความเห็นจากข้อมูล อธิบายหรอืสรุปอย่างมีเหตผุลและมี
จิตวิทยาศาสตร ์

5-7 13-21 กิจกรรมที่ 2 ฐานเคมี 
8-10 22-30 กิจกรรมที่ 3 ฐานชีววิทยา 

10 
30 
 

กิจกรรมที่ 4 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และการท างานของ
นักวิทยาศาสตร ์
 

1.สรุป อภิปรายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร ์

11 31-33 สอบกลางภาคเรียน (สอบนอกตารางสอบ) 
 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่การท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( Doing Scientific Research ) 
 

12 34-36 การเขียนบทน า (Introduction) 
  - ใหน้ักเรียนศึกษาเอกสารบทความ
วิจัยที่สนใจตามสาขาต่างๆ 

1.ศึกษาและสบืค้นข้อมูลที่เกีย่วข้องกับเรื่องท่ี     
ต้องการท าวิจัย 
2.สังเกต ตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรไ์ด้ 
3.ก าหนดและควบคุมตัวแปรที่จะศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 

12 34-36 

การเขียนบทน า (Introduction) 
 - ให้เอกสารบทความวิจัยส าหรับ
นักเรียนน าไปศึกษา 
 -  สาธิตการใช้อุปกรณ์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการท าวิจัยท้ังฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา 
 

1. ศึกษาและสืบค้นข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องท่ี     
ต้องการท าวิจัย 
2. สังเกต ตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การตัง้สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ได ้
3. ก าหนดและควบคุมตัวแปรที่จะศกึษา ได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนบทน าของงานวิจัยได้อย่างถกูต้องและมีเหตผุล 
5. เขียนอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

12 34-36 ปรับปรุงและพัฒนาการเขยีนบทน า 
1. ปรับปรุงและพัฒนาการเขียนบทน าของงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
2. ปรับปรุงและแกไ้ขการเขียนอ้างอิงได้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

13 37-39 การเขียนวิธีการด าเนินงาน 
(Methodology) 
และปรับปรุงพัฒนา 
 

1. ออกแบบและท าการทดลองเพื่อศกึษาหาค าตอบของสมมติฐาน
ทีต่ั้งไว้ได้อย่างสร้างสรรค ์
2. เลือกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือต่างๆเพื่อท าศึกษา
ตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เขียนวิธีการด าเนินงาน วัสดุและอปุกรณ์ ท่ีใช้ในการท าการวิจัย
ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
4. ปรับปรุงและพัฒนาการเขยีนวิธีการด าเนินงานใหด้ียิ่งขึ้น 
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สัปดาห์ท่ี 
 

จ านวน 
คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

14-15 40-46 เก็บข้อมูลงานวิจัย (Data collection) 1. ท าการทดลองหรือเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาหาค าตอบ
ของสมมติฐานหรือสิ่งที่ต้องการศกึษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
2. ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือต่างๆเพื่อท าการวดัและ
หาปริมาณของสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

16 
 

47-49 
 

การเขียนรายงานผลของการศึกษา 
(Results) 
 

1.ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.เขียนประมวลผลของข้อมูลได้ถกูต้องและมีเหตผุล 
3.เขียนแสดงผลของข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนและ
สร้างสรรค ์

16 47-49 ปรับปรุงการเขียนรายงานผลการ
ทดลอง 

1. ปรับปรุงและพัฒนาการเขยีนรายงานผลการทดลองให้ชัดเจน 
ถูกต้องและสร้างสรรค์มากข้ึน 

17 50-53 การเขียนอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
(Discussion)และปรับปรุงการเขียน
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. เขียนแสดงความเห็นจากข้อมลู สรุปอย่างมีเหตุผล และมีจิตวิทยา
ศาสตร ์
2. เขียนแสดงการท านายเหตุการณ์ หรือสิ่งท่ีจะเกดิขึ้นในอนาคต 
โดยอาศัยข้อมลู หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการเขยีนอภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้อย่าง
ถูกต้องและละเอียดมากยิ่งข้ึน 

18-19 54-60 น าเสนอผลงานวิจัย  
(Oral Presentation) 

1. น าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค ์
2. ตอบค าถามอย่างมีเหตผุล ถูกต้องและชัดเจน 
3. รับฟังและยอมรับความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผู้อื่น 

 
4.  แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ว30291 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มี
แผนการประเมิน ผลการเรียนรู้ ดงันี้ 
 4.1 ประเมินจากกิจกรรมการปฏบิัติการฐานวิทยาศาสตร์                                                    30   คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน : จิตพิสยั      10   คะแนน 
 4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค         30   คะแนน 
 4.5 ประเมินจากผลงานวิจัย          30   คะแนน 
                  รวม    100  คะแนน 
รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากกิจกรรมการปฏบิัติการฐาน (30 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ท่ี
มอบหมาย 

สัปดาห์ท่ี*
ก าหนดส่ง 

เวลาที ่
นักเรียน 
ควรใช้ 

คะแนน 

 ปฏิบัติการฐานฟิสกิส ์ งานกลุ่มละ 
3 คน 

2-4 4 ในคาบเรียน 10 

 ปฏิบัติการฐานเคม ี
 

งานกลุ่มละ 
3 คน 5-7 7 ในคาบเรียน 10 

 ปฏิบัติการฐานชีววิทยา 
 

งานกลุ่มละ 
3 คน 8-10 10 ในคาบเรียน 10 

      
*ครูผู้สอนนดัหมาย 
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4.2 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างลา่ง 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีเย่ียม 

(5) 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

1. ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรยีน      
2. ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน      
3. ความตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน      
4. จ านวนคาบที่เข้าเรยีน      
5. การท างานร่วมกับผู้อื่น      
6. ความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้      
7. ความสนใจใฝรู่้สืบค้นข้อมูลอย่างถกูต้อง      
8. ความรอบคอบ ระมัดระวังและใช้อุปกรณ์ต่างๆอยา่ง
เหมาะสมและประหยดั 

     

9. การปฏิบัตติามกฎระเบียบในห้องเรียนและ
ห้องทดลอง 

     

10. ความมีเหตุผลและความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง 

     

หมายเหตุ คะแนนจิตพิสัย ประเมนิโดยครู 3 คน แล้วหาค่าเฉลี่ย คดิเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน) 
 การสอบกลางภาค ได้ก าหนดลักษณะการสอบเป็นการสอบปฏิบัติการ (Unseen Lab exam) โดยท าการทดลองเป็นคู่ ใช้เวลา 90 นาที 
นักเรียนสามารถน าเครื่องคดิเลขเข้าห้องสอบได้  
           อุปกรณ์ที่ก าหนดให้ในการสอบ 
1. ไม้บรรทัดความยาว 1 ฟุต  1 อัน 
2. กระดาษขาวขนาด A4 1 แผ่น 
3. คลิปหนีบกระดาษ 10 ตัว 
4. กระดาษเขยีนรายงานผลการทดลอง  3 แผ่น  
5. กระดาษทดเลข 1 แผ่น 
6. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
       ค าสั่ง  ให้นักเรียนออกแบบการทดลอง เก็บข้อมูลการทดลอง ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู และสรปุผลการทดลอง 
 
4.4 ประเมินจากการท างานวิจัย ( 30 คะแนน ) 
  

รายการ คะแนน 
การเขียนบทน า 6 
การเขียนวิธีการด าเนินงาน 6 
การเขียนผลของการศึกษา 6 
การเขียนอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 6 
การน าเสนอผลงานวิจยั 6 

รวม 30 
หมายเหตุ ประเมินผลตามรายการในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละฉบับ  
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ปฏิทินการท ากิจกรรมฐานฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
 

สัปดาห์ที่ 
ฐานกิจกรรมวิชา 

ฟิสิกส์ (ห้องเรียน 413) เคมี (ห้องเรียน 511) ชีววิทยา (ห้องเรียน 411) 
1 ปฐมนิเทศ ชี้แจงวิชาเรียน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ (เรียนรวมห้องมุจลินทร์) 
2 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 
3 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 
4 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 
5 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 
6 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 
7 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 
8 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 
9 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 
10 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 
11 สอบกลางภาคเรียน (นอกตารางเรียน) 
12 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 
13 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 
14 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 
15 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 
16 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 ม.403,ม.404 
17 ม.403,ม.404 ม.405,ม.406 ม.401,ม.402 
18  

น าเสนอผลงานวิจัย 19 
 

หมายเหตุ  ตารางและห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


