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****************************************************************************** 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบร่างกาย ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท และระบบ

สืบพันธุ์ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก กระบวนการผุพังอยู่

กับท่ี การกร่อน การพัดพา การทับถม และการสะสมตัวของตะกอน ผลของกระบวนการดังกล่าวที่ท าให้  ผิวโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลง กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซาก

ดึกด าบรรพ์ พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน 

และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน ลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์

และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ า

ท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ การระเหยแห้ง การตกผลึก การ

สกัด การกลั่นอย่างง่าย และ         โครมาโทกราฟี สารละลาย ปริมาณตัวละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 

ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ

อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่า

ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน   บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 

 



2. ตัวช้ีวัด 

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ (ว 1.2 ม.2/1) 
2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจ าลองรวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส        (ว 1.2 

ม.2/2) 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหายใจให้ท างาน

เป็นปกติ (ว 1.2 ม.2/3) 
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต (ว 1.2 ม.2/4) 
5. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไตโดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วย

ให้ระบบขับถา่ยท าหน้าที่ได้อย่างปกติ (ว 1.2 ม.2/5) 
6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด (ว 1.2 ม.2/6) 
7. อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ าลอง (ว 1.2 ม.2/7) 
8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังท ากิจกรรม (ว 

1.2 ม.2/8) 
9. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ

หมุนเวียนเลือดให้ท างานเป็นปกต ิ(ว 1.2 ม.2/9) 
10. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการท างานต่าง ๆ ของ

รา่งกาย (ว 1.2 ม.2/10) 
11. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษารวมถึงการป้องกันการกระทบ 

กระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง (ว 1.2 ม.2/11) 
12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้แบบจ าลอง (ว 1.2 

ม.2/12) 
13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ หญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว (ว 1.2 

ม.2/13) 
14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษารา่งกายและจิตใจของตนเอง

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง (ว 1.2 ม.2/14) 
15. อธิบายการตกไข่ การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก (ว 1.2 ม.2/15) 
16. เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนด (ว 1.2 ม.2/16) 
17. ตระหนักถึงผลกระทบของกรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการประพฤติตนให้เหมาะสม (ว 1.2 ม.2/17) 
18. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลที่รวบรวมได้            (ว 3.2 

ม.2/1)         



19. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด า
บรรพ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 ม.2/2)         

20. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์โดยน าเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิง      ซากดึก
ด าบรรพ์  (ว 3.2 ม.2/3)         

21. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนว
ทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น (ว 3.2 ม.2/4)         

22. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจ าลองรวมทั้งระบุปัจจัยที่ท าให้ดิน    มี
ลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน (ว 3.2 ม.2/5)         

23. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจาก
ข้อมูลสมบัติของดิน (ว 3.2 ม.2/6)         

24. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินจากแบบจ าลอง (ว 3.2 ม.2/7)         
25. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการใช้น้ าและน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอยา่งยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง        (ว 3.2 

ม.2/8)         
26. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผล

ของกระบวนการดังกล่าวที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง (ว 3.2 ม.2/9)         
27. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม      หลุมยุบ 

แผ่นดินทรุด (ว 3.2 ม.2/10)         
28. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอยา่งง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ

สกัดด้วยตัวท าละลายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ม.2/1) 
29. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอยา่งง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วย  ตัวท า

ละลาย (ว 2.1 ม.2/2) 
30. น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

วิศวกรรมศาสตร์ (ว 2.1 ม.2/3) 
31. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพ

ละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศ   (ว 2.1 
ม.2/4) 

32. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล
ต่อปริมาตร (ว 2.1 ม.2/5) 

33. ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายใน
ชีวิตประจ าวันที่อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ว 2.1 ม.2/6) 



3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์ที่/ 
 (คาบที)่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(1) 

ปฐมนิเทศ 
 -  ตัวช้ีวัด 
 -  ลักษณะเนื้อหาวิชา  
 -  วิธีการเรียนการสอน 
 -  การวัดผลและการ  
    ประเมินผล 

- เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจ
ขอบข่าย 
เนื้อหาวิชา 
กิจกรรมการเรียน
การสอน ตัวช้ีวัด 
กฎเกณฑ์ในช้ัน
เรียน และเกณฑ์
การวัดและ
ประเมินผล 

ช้ีแจงรายละเอียดพฤติกรรมการเรยีน ภาระ
งานและเกณฑ์การวดัผลประเมินผลจาก
แผนการจดัการเรียนรู้ฉบับย่อ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อ 

 
 

1-7 
(2-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ระบบร่างกายมนุษย ์

1.1 ระบบหายใจ 
- อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการ

หายใจ 
- กลไกการหายใจเข้า-ออก 
- โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ

และการดูแลรักษาระบบ
หายใจ 

 
 

1-3 
 
 
 
 
 

 
ท าการทดลอง เขียนรายงานปฏิบตัิการ 
เรื่อง การศึกษาปอดจ าลอง (งานเดี่ยว : 1 
คะแนน) 
 

-  PowerPoint 
- ชุดการทดลอง 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
 

1.2. ระบบขับถ่าย  
- อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบขับถ่ายทางไต 
- การเลือกรับประทาน

อาหารเพื่อช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายท าหน้าท่ีได้อย่าง
ปกติ 

4-5 
  

ใบงานเรื่อง ระบบขับถ่ายทางไต 
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน) 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
-  ใบงาน 



สัปดาห์ที่/ 
 (คาบที)่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-7 
(2-20) 

1.3. ระบบหมุนเวียนเลือด  
- โครงสร้างและหน้าท่ีของ

หัวใจ หลอดเลือดและ
เลือด 

- การหมุนเวยีนเลือด 
- ชีพจร 
- การดูแลรักษาระบบ

หมุนเวียนเลือดให้เป็น
ปกติ 

 

6-9 
 

1. ท าการทดลอง เขียนรายงาน
ปฏิบัติการ เรื่อง แบบจ าลองการ
ท างานของหัวใจ  
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน) 

2. ท าการทดลอง เขียนรายงาน

ปฏิบัติการ เรื่อง อัตราการเต้น

ของหัวใจขณะปกติและหลังท า

กิจกรรม 

(งานเดี่ยว : 1  คะแนน) 

 

 

 

-  PowerPoint 
- ชุดการทดลอง 
- หัวใจจ าลอง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
 

1.4. ระบบประสาท 
- ระบบประสาทส่วนกลาง 
- การท างานของระบบ

ประสาท 
- การดูแลรักษาระบบ

ประสาทให้ท างานเป็น
ปกติ 

10-11 ท าแผนผังความคดิ เรื่อง ระบบประสาท                    
( งานเดี่ยว : 1 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 

-  PowerPoint 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
 

1.5. ระบบสบืพันธุ ์
- ผลของฮอรโ์มนเพศต่อ

อวัยวะในระบบสบืพันธ์
เพศหญิงและชาย 

- การเปลีย่นแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุม่
สาว การดูแลร่างกายและ
จิตใจ 

10-17 สืบค้นและน าเสนอข้อมูลเรื่อง วิธีการ
คุมก าเนิด  
( งานเดี่ยว : 3 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
 



สัปดาห์ที่/ 
 (คาบที)่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

- การตกไข่ การมี
ประจ าเดือน การปฏิสนธิ
และการพัฒนาของไซโกต    
จนคลอดเป็นทารก 

- วิธีการคุมก าเนดิ 
- ผลกระทบของการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

 
 

8-9 
(21-27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
โลกและการเปลี่ยนแปลง 

2.1. โครงสร้างของโลก 
- เปลือกโลก เนื้อโลก  แก่น

โลก 

 
 

18 

 

สร้างแบบจ าลองและอธิบายโครงสร้าง
ภายในโลก 
(งานกลุ่ม : 2 คะแนน) 
 

 
-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.กระบวนการผุพัง 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการผุพัง

อยู่กับที ่
- การกร่อน  
- การสะสมตัวของตะกอน 

 

26 ท าแผนผังความคดิ เรื่อง กระบวนการผุพัง
อยู่กับที่  
( งานเดี่ยว : 1 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 



สัปดาห์ที่/ 
 (คาบที)่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

8-9 
(21-27) 

2.3. การใช้เชื้อเพลิง ซากดึกด า
บรรพ ์

- กระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ประโยชน์ของ
ถ่านหิน หินน้ ามัน         
ปิโตรเลียม 

- ผลกระทบการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์ท่ีส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

19-20 สืบค้นและน าเสนอข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ ์
( งานเดี่ยว : 2 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
 

8-9 
(21-27) 

2.4.พลังงานทดแทน 
- พลังงานแสงอาทิตย,์ 

พลังงานลม, พลังงานน้ า, 
พลังงานชีวมวล, พลังงาน
คลื่น, พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ, พลังงาน
ไฮโดรเจน 

 

21 สืบค้นและน าเสนอข้อมูลการใช้พลังงาน
ทดแทน แบบ STEM Education ( งานกลุ่ม 
: 3 คะแนน ) 

 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 

10 
(28-30) 

สอบกลางภาค 

11-15 
(31-45) 

2.5. ดิน 
- ช้ันหน้าตัดดิน 
- กระบวนการเกิดดิน 
- ปัจจัยที่ท าให้ดินแตล่ะ

ท้องถิ่นมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน 

- สมบัติบางประการของดิน 
 

22-23 1. ท าแผนผังความคดิเรื่อง ดิน  

( งานเดี่ยว : 1 คะแนน ) 

2. ท าการทดลอง เขียนรายงาน

ปฏิบัติการ เรื่อง สมบตัิบาง

ประการของดิน 

 ( งานเดี่ยว : 1 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ชุดการทดลอง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
-  ใบงาน 
 
 



สัปดาห์ที่/ 
 (คาบที)่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

11-15 
(31-45) 

2.6. แหล่งน้ าผิวดินและแหล่ง
น้ าใต้ดิน 

- ปัจจัยและกระบวนการ
เกิด 

- สร้างแบบจ าลอง 
- แนวทางการใช้น้ าอย่าง

ยั่งยืนในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

 

24-25 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการใช้น้ าจาก

แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน ( งานกลุ่ม 

: 4 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 

2.8. กระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดนิ
ถล่ม หลมุยุบ แผ่นดินทรุด 

27 สร้างแบบจ าลองการอธิบายการเกดิและ

ผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 

ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรดุ 

( งานกลุ่ม : 4 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
-  ใบงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-19 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
การแยกสารและสารละลาย 

3.1. การแยกสารผสม 
- การระเหยแห้ง 
- การตกผลึก 
- การกลั่นอย่างง่าย 
- โครมาโทกราฟีแบบ

กระดาษ 
- การสกัดด้วยตัวท าละลาย 
- การน าวิธีการแยกสารไป

ใช้แก้ปัญหาใน

 
 

28-30 
 

 

ท าการทดลองและเขียนรายงานปฏิบัติการ 
เรื่อง การแยกสารผสม แบบ STEM 
Education 
( งานเดี่ยว : 2 คะแนน ) 

 
 
-  PowerPoint 
- ชุดการทดลอง 
- ตัวอย่างจริง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
 



สัปดาห์ที่/ 
 (คาบที)่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

(46-57) ชีวิตประจ าวันโดยบูรณา
การวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร ์

3.2. สารละลาย 
- ชนิดตัวละลาย, ชนิดตัวท า

ละลาย 
- อุณหภูมิและความดันท่ีมี

ผลต่อสภาพการละลายได้
ของสาร 

- ความเข้มข้นของ
สารละลาย 

- การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

31-33 1. ท าการทดลอง เขียนรายงาน
ปฏิบัติการ เรื่อง การละลายของ
สาร  
( งานเดี่ยว : 1 คะแนน ) 

2. ใบงานค านวณความเขม้ข้นของ
สารละลาย 
( งานเดี่ยว : 1 คะแนน ) 

-  PowerPoint 
- ชุดการทดลอง 
- ตัวอย่าง 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
-  สืบค้นInternet 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
-  ใบงาน 

20 
(58-60) 

สอบปลายภาค 



4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 ประเมินเป็นอัตราส่วน  (ร้อยละ)  ดังนี้ 
 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  :  ร้อยละของคะแนนปลายภาค  =  80 :  20 
 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค      =  ร้อยละของคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค = 27 
                                                          ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค      = 20 
                                                          ร้อยละของคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค = 23 

      ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย        = 10 

 ร้อยละของคะแนนสอบปลายภาค            = 20  
 รวม             = 100 
แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 
  4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย   ร้อยละ 30 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10 
 4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     ร้อยละ 20  
 4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค    ร้อยละ 20 
 4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค    ร้อยละ 20  
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.1 ประเมินจากการงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ร้อยละ 30) 
งานที่ได้รับมอบหมาย คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์ 
1. ท าการทดลอง เรื่อง การศึกษาปอดจ าลอง 

 
1 

2. ใบงานเรื่อง ระบบขับถ่ายทางไต 1 

3. การทดลอง เรื่อง แบบจ าลองการท างานของหัวใจ  1 

4. ท าการทดลอง เรื่อง อัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังท า 1 

5. ท าแผนผังความคิด เรื่อง ระบบประสาท                    1 

6. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลเรื่อง วิธีการคุมก าเนิด  3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง 
7. สร้างแบบจ าลองและอธิบายโครงสร้างภายในโลก 

 
2 

8. ท าแผนผังความคิด เรื่อง กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี  1 

9. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 2 

10. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลการใช้พลังงานทดแทน แบบ STEM Education 3 

11. ท าแผนผังความคิดเรื่อง ดิน  1 

12. ท าการทดลอง เรื่อง สมบัติบางประการของดิน 1 

13. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการใช้น้ าจากแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 4 

14. สร้างแบบจ าลองการอธิบายการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดิน
ถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแยกสารและสารละลาย 
15. การทดลอง เรื่อง การแยกสารผสม แบบ STEM Education 

 
2 

16. ท าการทดลอง เรื่อง การละลายของสาร  1 

17. ใบงานค านวณความเข้มข้นของสารละลาย 1 

รวม 30 

 
 
 
 
 



 ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนนระหว่างท าการทดลอง และเกณฑ์การให้คะแนนรายงานปฏิบัติการ 
เกณฑ์การให้คะแนนระหว่างท าการทดลอง  

รายการสังเกต 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1.  การวางแผนก่อนการทดลอง มีการวางแผนก่อนท าการ

ทดลองและก าหนด
จุดประสงค์ ออกแบบการ
ทดลองได้ถูกต้องอย่างเป็น
ระบบ 

มีการวางแผนก่อนท า
การทดลอง ก าหนด
จุดประสงค์ 
ออกแบบการทดลอง
ได้ถูกต้องบางส่วน  
 
 
 

ไม่ได้วางแผนการทดลอง 
ไม่มีการก าหนด
จุดประสงค์และ
ออกแบบการทดลอง  

2. การด าเนินการทดลองตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว้ 

ทดลองตามข้ันตอนที่ได้
วางแผนไว้อย่างถูกต้อง 
และในเวลาที่ก าหนด 

ทดลองตามข้ันตอนที่
วางแผนไว้ได้เป็น
บางส่วนและเกิน
เวลาที่ก าหนด
เล็กน้อย 
 
 
 
 
 

ไมท่ดลองตามที่วางแผน
ไว้และเกินเวลาในเวลาที่
ก าหนดไว้มาก 

3.  ทักษะในการใช้อุปกรณ์และ
สารเคมี 

เลือกใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีได้ถูกต้อง
เหมาะสมและทดลองได้
อย่างคล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีได้อย่าง
ถูกต้องแต่ทดลองได้
ไมค่ล่องแคล่ว 
 
 
 
 

เลือกใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีไมถู่กต้องหรือไม่
ปลอดภัย 
 
 
 



รายการสังเกต 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
4.  ความมุ่งมั่นและการแก้ปัญหา
ในการทดลอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองและสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองแต่ไมส่ามารถ
แก้ปัญหา เพ่ือให้การ
ทดลองส าเร็จตาม
แผน 

ไม่มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองและไมส่ามารถ
แก้ปัญหาได้ เพื่อให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

5.  การดูแลและเก็บอุปกรณ์  มีการท าความสะอาด เก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
ทดลอง ได้อย่างเป็น
ระเบียบ 

มีการท าความสะอาด 
เก็บอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ในการ
ทดลอง แต่ไมเ่ป็น
ระเบียบ 

มีข้อบกพร่องในการท า
ความสะอาดและเก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ใน
การทดลอง  

รวม    
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย   

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนรายงานปฏิบัติการ  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. จุดประสงค์การทดลอง ก าหนดจุดประสงค์การทดลอง

สอดคล้องกับการทดลอง
ถูกต้องชัดเจน 

ก าหนดจุดประสงค์การ
ทดลองสอดคล้องกับ
การทดลองเป็นบางส่วน 

ก าหนดจุดประสงค์การ
ทดลองไมส่อดคล้องกับ             
การทดลอง  

2. การก าหนดปัญหาและการ
ตั้งสมมติฐาน 

สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหา
และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลชัดเจน 

สมมติฐานสอดคล้องกับ
ปัญหาเป็นบางส่วน 

สมมติฐานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา 

 
3. การก าหนดตัวแปรของการทดลอง ก าหนดตัวแปรสอดคล้องกับ

สมมติฐานถูกต้อง  ครบถ้วน 

 

ก าหนดตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐาน
บางส่วน   

ก าหนดตัวแปรไมส่อดคล้อง
กับสมมติฐาน 

 
4. การจัดกระท าข้อมูลและบันทึกผล
การทดลอง 

บันทึกผลการทดลองตรงตาม
จุดประสงค์ได้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

บันทึกผลการทดลองไม่
ตรงตามจุดประสงค์ 
และบันทึกผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน 

บันทึกผลการทดลองไม่ตรง
ตามจุดประสงค์ และ                   
ไม่ถูกต้อง 

5. การวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง 

การวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง  และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องบางส่วน และ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  

การวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลองไม่ถูกต้อง  และ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

รวม    
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลีย่   

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  
 

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 
4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1.หัวข้อหรือ
ประเด็นที่ศึกษา 

-  มีการศึกษาข้อมูลเพื่อ
ก าหนดประเด็นในการ
ส ารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาค้นคว้าท่ี
หลากหลาย ครอบคลุม
และเชื่อถือได ้
- ช่ือเรื่องสอดคล้องกับ
บริบทในท้องถิ่น 

-  มีการศึกษาข้อมูลเพื่อ
ก าหนดประเด็นในการ
ส ารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาค้นคว้าท่ี
หลากหลายและเช่ือถือ
ได ้ 
- ช่ือเรื่องสอดคล้องกับ
บริบทในท้องถิ่น 

-  มีการศึกษาข้อมูลเพื่อ
ก าหนดประเด็นในการ
ส ารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาค้นคว้าท่ี
หลากหลาย 
 
 - ช่ือเรื่องสอดคล้องกับ
บริบทในท้องถิ่น 

-  มีการศึกษาข้อมูลเพื่อ
ก าหนดประเด็นในการ
ส ารวจตรวจสอบ 
 
 
 
 - ช่ือเรื่องไมส่อดคล้อง
กับบริบทในท้องถิน่ 

2. การ
ตั้งสมมติฐาน
และการก าหนด
ตัวแปร 

- สร้างสมมติฐานท่ี
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 
- มีการก าหนดตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐาน
และน าไปสู่การสร้าง
แบบจ าลองเพื่อส ารวจ
ตรวจสอบได ้

- สร้างสมมติฐานท่ี
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 
- มีการก าหนดตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐาน
แต่ไมส่ามารถน าไปสู่
การสร้างแบบจ าลอง
เพื่อส ารวจตรวจสอบได ้

- สร้างสมมติฐานท่ี
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 
- มีการก าหนดตัวแปรที่
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท าให้ไม่
สามารถวางแผนการ
สร้างแบบจ าลองเพื่อ
ส ารวจตรวจสอบได ้

- สร้างสมมติฐานท่ีไม่
สามารถตรวจสอบได้
หรือไมส่อดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 
- มีการก าหนดตัวแปรที่
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท าให้ไม่
สามารถวางแผนการ
สร้างแบบจ าลองเพื่อ
ส ารวจตรวจสอบได้ 

3. การสร้าง
แบบจ าลอง  

-มีการออกแบบจ าลองได้
ครอบคลมุกับประเด็นท่ี
ต้องการศึกษา 
-ใช้วัสดุอปุกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ 
-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจ าลอง  

-มีการออกแบบจ าลอง
ได้ไม่ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยดัหรือมี
ประสิทธิภาพ 
-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจ าลอง  

-มีการออกแบบจ าลอง
ได้ไม่ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยดัหรือมี
ประสิทธิภาพ 
-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจ าลอง  

-มีการออกแบบจ าลอง
ได้ไม่ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยดัหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-ไม่แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจ าลอง  



รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 
4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

4. การรวบรวม
ข้อมูลและจัด
กระท าข้อมูล 

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองใช้แบบจ าลอง  
- มีการจัดกระท าข้อมูลที่
เหมาะสม 
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองใช้แบบจ าลอง  
- มีการจัดกระท าข้อมูล
ที่เหมาะสม 
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลที่
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองใช้แบบจ าลอง  
- มีการจัดกระท าข้อมูล
ทีไ่ม่เหมาะสม 
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลทีไ่ม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

- ไม่มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองใช้แบบจ าลอง  
- มีการจัดกระท าข้อมูล
ทีไ่ม่เหมาะสม 
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลทีไ่ม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

5.จัดแสดงผล
งาน/น าเสนอ 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น 
ครบถ้วนและชัดเจน 
- อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ ใหผู้้อื่น
เข้าใจได้ง่าย 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
และมีความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่ายและมีความ
กระชับ 
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ 
- ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น มีข้อมลู
ประกอบ สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น 
ครบถ้วนแต่ไม่ชัดเจน 
- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
และมีความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย และมคีวาม
กระชับ 
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ 
- ตอบค าถามไดไ้มต่รง
ประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลมุประเด็น 
 
- อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ ใหผู้้อื่น
เข้าใจยาก 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
และมีความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายท่ี
เหมาะสม ถูกต้องและมี
ความกระชับ 
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ 
- ตอบค าถามไดไ้ม่
ถูกต้อง หรือไม่ตรง
ประเด็น  

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลมุประเด็น 
 
- อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ ใหผู้้อื่น
เข้าใจยาก 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี แต่
ขาดความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก
และไม่มีความกระชับ 
 
- สมาชิกในกลุ่มบางคน 
ขาดการมสี่วนร่วมในการ
น าเสนอ 
- ตอบค าถามไดไ้ม่
ถูกต้อง หรือไม่ตรง
ประเด็น 

รวม     
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลีย่   

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



แบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง  
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง (1) 

1.   ความอยากรู้อยากเห็น      
2.   การยอมรับฟังความคิดเห็น 
      ของผู้อื่น 

     

3.   ความรับผิดชอบและเพียร 
     พยายาม 

     

4.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์      
5.   ความมีเหตุผล      
6.   ความสามารถในการท างาน 
     ร่วมกับผู้อ่ืน 

     

7.   ความมีระเบียบและรอบคอบ      
8.   ความประหยัด      
9.   ความซื่อสัตย์      
10. ความตรงต่อเวลา      

รวม      
คะแนนรวม   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม÷5)  

หมายเหตุ :  
  1. เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย   ผลการประเมิน   คะแนนจิตพิสัยที่ได้ 
   9.00-10.00                    ดีเยี่ยม                                          10 
    8.00-8.99                      ดีมาก                                            9 
    7.00-7.99                        ดี                                               8 
            6.00-6.99                     ปานกลาง                                        7 
   ต่ ากว่า 5.99                   ปรับปรุง                                         6 



 
  2.  เกณฑ์การพิจารณาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียน  ดังนี้ 
                2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
      2.2  ร้อยละของผู้เรียนซึ่งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ 
               2.3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนักในคุณและโทษของการใช้วิทยาศาสตร์ 
               2.4  ร้อยละของผู้เรียนซึ่งมาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
               2.5  ร้อยละของผู้เรียนซึ่งเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 
               2.6  ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
     เกณฑ์การให้คะแนน 
                       นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด    6  ข้อ  =  ดีเยี่ยม   
                       นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด    5  ข้อ  =  ดีมาก 
                       นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด    4  ข้อ  =  ดี 

             นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด    3  ข้อ  =  ปานกลาง 
             นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด    2  ข้อ  =  ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3 ประเมินจากการสอบย่อย ร้อยละ 20  
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะข้อสอบ

แนวPISA 
ร้อยละ สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์ 
1.1  ระบบหายใจ 
1.2 ระบบขับถ่าย 
1.3 ระบบหมุนเวียนเลือด 
1.4 ระบบประสาท 
1.5 ระบบสืบพันธุ์ 

ปรนัย ( 20  %) 

อัตนัย ( 80  %) 

 
 
8 

 
 
7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง 
1.1 โครงสร้างของโลก 
1.2 กระบวนการผุพังอยู่กับที่ 
1.3 การใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
1.4 พลังงานทดแทน 

ปรนัย ( 20  %) 

อัตนัย ( 80  %) 

 
 
3 

 
 
9 

สอบกลางภาค 
1.5 ดิน 
1.6 แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 
1.7 กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การ

กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

ปรนัย ( 20  %) 

อัตนัย ( 80  %) 

 
3 

 
15 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแยกสารและสารละลาย 
    3.1 การแยกสารผสม 
    3.2 สารละลาย 

ปรนัย ( 20  %) 

อัตนัย ( 80  %) 

 
6 

 
19 

สอบปลายภาค 
หมายเหตุ : ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบและสัปดาห์ที่สอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค ร้อยละ 20     
ก าหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ………….กรกฎาคม 2561 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาที่สอบ 

ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะข้อสอบแนวPISA 

(จ านวนข้อสอบ) 
ร้อยละ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์ 
1.1  ระบบหายใจ 
1.2 ระบบขับถ่าย 
1.3 ระบบหมุนเวียนเลือด 
1.4 ระบบประสาท 
1.5 ระบบสืบพันธุ์ 

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน) 
ปรนัย (16 ข้อ 8 คะแนน) 

12 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง 
2.1 โครงสร้างของโลก 
2.2 กระบวนการผุพังอยู่กับที่ 
2.3 การใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
2.4 พลังงานทดแทน 

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน) 
ปรนัย (8 ข้อ 4 คะแนน) 

8 

รวม 
อัตนัย (4 ข้อ 8 คะแนน) 

ปรนัย (24 ข้อ 12 คะแนน) 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค ร้อยละ 20     

ก าหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี …………….กันยายน 2561   เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมรีายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะข้อสอบแนว PISA 

(จ านวนข้อสอบ) 
ร้อยละ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง 
2.5 ดิน 
2.6 แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 
2.7 กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะ

ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 
ปรนัย (12 ข้อ 6 คะแนน) 

8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแยกสารและสารละลาย 
    3.1 การแยกสารผสม 
    3.2 สารละลาย 

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน) 
ปรนัย (12 ข้อ 6 คะแนน) 

10 

บูรณาการองค์ความรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 
หรือข้อสอบแนว PISA  

 
อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 

 

2 

รวม 
อัตนัย (4 ข้อ 8 คะแนน) 

ปรนัย (24 ข้อ 12 คะแนน) 
20 

 
*** หมายเหตุ : ครูผู้สอนสามารถแทรกข้อสอบแนว PISA เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 


