
 

 

 
บทที่  2 

มาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

บทนี้กลาวถึงการจัดสาระ วิสัยทัศน เปาหมาย และคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตร 
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และกลาวถึงมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยจะเนนมาตรฐานการเรียนรู
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 4 เปนหลัก โดยยึดหลักของการจัดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. 
4-5)  
 

การจัดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยี ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สสวท. ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และจัดทําสาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย ผังมโนทัศน สาระวิทยาศาสตรชวงชั้นและรายป ผล
การเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป  รายภาคตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จัดทําหนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และแผนการ
จัดการเรียนรูเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 1(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 1-2) 

สถานศึกษาจะตองเพ่ิมเติมในสวนที่เก่ียวของกับสภาพปญหาชุมชน และสังคม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพ่ือใหเปนหลักสูตรที่ เหมาะสมกับแตละสถานศึกษา ตามที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 2 (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2544; 2) 

จากการจัดสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรในปจจุบันจะพบวา มีการมุงเนนที่แตกตาง 
จากเดิมคือ มีการจัดการศึกษาใหมีความสัมพันธกับชุมชน สังคมและทองถิ่นมากขึ้น และมุงหวัง
ใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง และเหมาะกับสภาพทองถิ่น 
 



วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด
ไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 2-3) 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ

และเจตคติผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรู
วิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งตางๆท่ีเก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ัน
และมีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสู
คําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม 
คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  เนื่องจากความรูวิทยาศาสตร
เปนเรื่องราวเก่ียวกับโลกธรรมชาติ(natural world) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึง
ตองเรียนรูเพ่ือนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เม่ือผูเรียนไดเรียน
วิทยาศาสตรโดยไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตนทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือ
ปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับ
วิชาอ่ืนและชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงม่ันที่จะสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูที่มีคุณคาเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่น และ
คํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรู ความสนใจ และความถนัดแตกตางกัน 

 
การเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนการเรียนรู เพื่อความเขาใจ  ซาบซึ้งและเห็น

ความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรู
หลายๆ ดาน  เปนความรูแบบองครวม  อันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต  มีความสามารถในการจัดการ  และรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน 

จากวิสัยทัศนดังกลาวผูเรียนจะมีความคิดที่กวางขวางมากขึ้น และมีความซาบซ้ึงตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทองถิ่นที่อยู
ไดอยางกลมกลืนมากกวาการเรียนรูที่เนนความสําคัญในตัวความรูเทาน้ัน 

 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 



กรมวิชาการได กําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 3-4) ไวดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญดังนี้ 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 
2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ

การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ

สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต 
7. เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
นั ่นคือเมื่อเรียนจบตามกระบวนการนี ้แลวผู เรียนควรใชกระบวนการสังเกต 

สํารวจตรวจสอบ  และการทดลองเกี ่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมา
จัดระบบ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ไดจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อให
ผูเรียนรู และคนพบดวยตนเองมากที่สุด สําหรับเนื้อหาวิชาเคมี ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
ชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้นทุกดาน ผูสอนควรเนนย้ําใหผูเรียนตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการใชความรูในดานน้ีใหมาก 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักของวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ที่นักเรียนทุกคน
ตองเรียนรู ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวความคิดหลักวิทยาศาสตร และกระบวนการสาระ
ที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 8 สาระหลักดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 4) 

สาระที่ 1  :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
สาระที่ 2  :  ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
สาระที่ 3  :  สารและสมบัติของสาร 
สาระที่ 4  : แรงและการเคลื่อนที่ 
สาระที่ 5  :  พลังงาน 
สาระที่ 6  :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 



สาระที่ 7  :  ดาราศาสตรและอวกาศ 
สาระที่ 8  :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จากสาระทั้ง 8 สาระขางตนจะพบวาสาระท่ีเก่ียวของกับวิชาเคมีโยตรงมีเพียง 1 สาระ
คือสาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร ซึ่งมีรายละเอียดที่ผูสอนจะตองนําไปจัดกระบวนการ
เรียนรูตอไป 

 
คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ช้ันป 

 
1. เขาใจเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และความสัมพันธระหวางมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
2. เขาใจสมบัติของสาระการเปลี่ยนแปลงของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 
3. เขาใจโครงสรางและองคประกอบของโลก ความสําคัญของทรัพยากรทางธรณี 

ดาราศาสตร และอวกาศ 
4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา ในการเรียนรู

วิทยาศาสตรดวยการลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควา สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย และจาก
เครือขายอินเทอรเน็ต และสื่อสารความรูในรูปแบบตาง ๆ ใหผูอ่ืนรับรู 

5. เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําไปใชชีวิตประจําวัน และ 
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือสรางชิ้นงาน 

6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร หรือจิตวิทยาศาสตร ดังนี้ 
- ความสนใจใฝรู 
- ความมุงม่ัน อดทน รอบคอบ 
- ความซื่อสัตย ประหยัด 
- การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- ความมีเหตุผล 
- การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 

7. มีเจตคติ คุณธรรม คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
- มีความพอใจ ความซาบซ้ึง ความสุขในการสืบเสาะหาความรูและรักที่จะ

เรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 
- ตระหนักถึงความสาํคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชใน

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
- ตระหนักวาการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการดํารงชีวิต

และการประกอบอาชีพ 



- แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพในสิทธิของผลงานทีผู่อ่ืนและตนเองคดิคน
ขึ้น 

- แสดงความซาบซึ้ ง  ในความงามและตระหนั กถึ งความสํ าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  เข าร วมกิจกรรมที่ เ ก่ียวกับการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในทองถิ่น 

- ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการ
ทํางานตาง ๆ 

จากคุณภาพของผูเรียนขางตนเม่ือผูเรียนเรียนในชวงชั้นที่ 4 ควรจะมีคุณภาพที่มี
ความเฉพาะและเกิดทักษะที่จําเปนตองใชเปนพื้นฐานการเรียนในอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 7-8) 
 

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเม่ือจบชวงช้ันที่ 4  (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6) 
 
ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 4 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิต 

วิทยาศาสตร ดังนี้ 
1. เขาใจกระบวนการทํางานของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
2. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดลอมตาง ๆ  

3. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอคน สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดลอม 

4. เขาใจชนิดและจํานวนอนุภาคที่เปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอมของธาตุ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. เขาใจชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาคและสมบัติตาง ๆ ของสารที่มี
ความสัมพันธกับแรงยึดเหนี่ยว 

6. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สําคัญของพอลิเมอรและของสารชีวโมเลกุล 
7. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ คุณภาพ

ของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของเคลื่อนแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี
และพลังงานนิวเคลียร 

8. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีที่มีผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

9. เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ และความสําคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 



10. เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่
กาวหนา ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

11. ระบุปญหา ตั้งคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปนไปไดหลายแนวทาง 
ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เปนไปได 

12. วางแผนการสํารวจตรวจเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง
ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสรางแบบจําลองจากผลหรือ
ความรูที่ไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 

13. สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู 
เพ่ิมเติมทําโครงงานหรือสรางชิ้นงามตามความสนใจ 

15. แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 

16. ตระหนักในคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน 
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานที่เปนผลจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

17. แสดงถึงความซาบซ้ึง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใชและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

18. แสดงถึงความพอใจ ซาบซ้ึงในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาได 
19. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและ

เหตุผลประกอบเก่ียวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
คุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 

มาตรการเรียนรูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 5-6) 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ

โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต 



การจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานเหลาน้ีเปนของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 7-29) 
ซึ่งไดแนะแนวทางไว สําหรับการสอนในชวงชั้นที่ 4 ไว ทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐาน ว 1.1 กลาว
วา การจัดการเรียนการสอนควรมีการสํารวจตรวจสอบอภิปรายและอธิบายการรักษาดุลยภาพ
ของเซลลและรางกายพืช สัตว กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษยและนําความรูไป
ใชในชีวิตและในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 4 ตามมาตรฐานนี้ มี 3 ขอ 
ดังนี้ 

1. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม 
การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายถึงประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ 
มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3. สรางสถานการณจําลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ใน
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด และการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธกับ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

จากแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนี้ ผูสอนควรจะใหผูเรียนไดสืบคน
ขอมูลจากสื่อการเรียนรูหลาย ๆ แหลง เชน วีดิทัศน, Internet เปนตน 

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานนี้ คือ การวิเคราะห 
อภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 



การจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานนี้ ผูสอนควรใหมีการสํารวจ
วิเคราะหสภาพปญหาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับโลก วิเคราะหสาเหตุของปญหา วางแผนและลงมือปฏิบัติรวมกับชุมชนปองกัน แกไข 
ปญหา เฝาระวัง อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สาระที่ 3 : สาระและสมบัติสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ
สารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

การจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 4 สําหรับมาตรฐานนี้มี 3 ขอ คือ 
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายโครงสรางอะตอม ชนิดและจํานวน

อนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ นิวเคลียรของธาตุ วิเคราะหและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ ในอะตอม อธิบายความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน 
ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 

2. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสมบัติ สารประกอบและ
เลขอะตอมของธาตุอธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และทํานายแนวโนมของสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ 

3. สํารวจตรวจสอบวิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการเกิดพันธะ
เคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึกของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร ในเร่ืองจุดเดือด 
จุดหลอมเหลว และสถานะ กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสารนั้น 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของ

สาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นที่ 4 ทําไดดังนี้ 
1. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่

พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้งสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
2. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การนําความรู เ ก่ียวกับการควบคุมอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

3. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ
จากการแยกแกสธรรมชาติ การกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ ประโยชนของผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ได
จากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ รวมถึงอันตราย หรือมลภาวะท่ีอาจเกิดขึ้นจากสารใน
ผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการนําไปใชประโยชน 

4. สังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายการเกิดและ
สมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยางเหมาะสม 



5. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายองคประกอบ 
สมบัติ  ประโยชน  และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  และกรดไขมัน  โปรตีน  และกรด 
อะมิโน 

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ 

 มาตรฐาน ว 4.1  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง
และแรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใช 

ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 
มาตรฐานนี้สามารถจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 4 ได 2 ขอดังนี้ 
1. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงการ

เคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และสนามไฟฟา รวมทั้งการ
นําไปใชประโยชน 

2. วิเคราะห และอธิบายแรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียสและแรงระหวางอนุภาค 
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุใน

ธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน 

การจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานนี้ ทําไดโดย 
1. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางการกระจัดเวลา ความเร็ว 

ความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง และคํานวณหาปริมาณที่เก่ียวของ 
2. สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

แบบวงกลม แบบโพรเจกไทล รวมทั้งการนํามาใชประโยชน 

สาระที่ 5 : พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต 

การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

การจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานนี้ ทําไดโดย 
1.  สํารวจตรวจสอบและอธิบายสมบัติของคลื่นกลและความสัมพันธ 

ระหวางความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว 
                2. สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเกิดคลื่นเสียงความเขมของเสียง การ

ไดยินเสียง คุณภาพของเสียง มลภาวะของเสียงที่มีผลตอสุขภาพ และนําความรูไปใชประโยชน 
                3. สืบคนขอมูล และอธิบายสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้ง

ประโยชนและอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 



                4. สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิ กิริยานิวเคลียร (ฟวชันและฟชชัน) 
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน การนําไปใชประโยชนและโทษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

                5. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล และ อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสี  
การนําไปใชประโยชน ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายใน

โลก ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู 
และนําความรูไปใชประโยชน 

การสืบคนขอมูลเพ่ือการเรียนรูสําหรับมาตรฐานนี้ สามารถทําไดโดย
พิจารณาแนวทางและหัวขอการเรียนรูตอไปน้ี 

1. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของธรณีภาค ปรากฏการณทางธรณี ความสําคัญ ผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และการ
นําไปใชประโยชน 

2. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับซากดึกดําบรรพ การ
เปรียบเทียบลําดับชั้นหิน และอายุของหิน สําหรับศึกษาความเปนมาของโลก 

สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข า ใจวิ วัฒนาการของระบบสุริ ย ะและกาแล็ก ซี 

ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

การสืบคนขอมูลสําหรับมาตรฐานนี้มีหัวขอที่เปนแนวทางในการสืบคนดังนี้ 
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบ

สุริยะกาแล็กซี และเอกภพ พลังงานของดาวฤกษเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน 
2. สืบคนขอมูล สังเกต อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับตําแหนงของโลกใน

ระบบสุริยะ และในกาแล็กซี ความกวางใหญของเอกภพ 
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการ

สํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

การจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานการเรียนรูนี้ คือ การสืบคน
ขอมูล วิเคราะหขอมูล และอธิบายเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศท่ีใชในการศึกษาปรากฏการณ
ตางๆ บนโลก และในอวกาศ 

สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ใน
การสืบเสาะหาความรูการแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ
ที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ 
เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานนี้ มีดังนี้ 
1. ตั้งคําถามที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร 

หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาคนควาไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได 

2. สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณสิ่งที่จะพบ หรือสราง
แบบจําลอง หรือสรางรูปแบบเพื่อนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ 

3. คนควารวบรวมขอมูลที่ตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจจัยที่มี
ผลตอปจจัยอ่ืน ปจจัยที่ควบคุมไมได และจํานวนครั้งของการสํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหไดผลที่มี
ความเชื่อม่ันอยางเพียงพอ 

4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณที่ใชในการสังเกตการวัด การสํารวจ
ตรวจสอบอยางถูกตอง ทั้งทางกวางและลึก ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. เก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบ 
ถูกตอง ครอบคลุม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสม 
หรือความผิดพลาดของขอมูล 

6. จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความ
ถูกตอง และนําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 

7. วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของ
ขอสรุป หรือสาระสําคัญ เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

8. สรางแบบจําลอง หรือสรางรูปแบบ หรือแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร 
หรือระบุแนวโนมของความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจตรวจสอบ 

9. พิจารณาความนาเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใช
หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะ การปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

10. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได ทั้งวิธีการและองคความรูที่ไดไป
สรางคําถามใหม นําไปใชแกปญหาในสถานการณใหม และในชีวิตจริง 

11. ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบการ 
อธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูวิทยาศาสตรที่นําเสนอตอสาธารณชนดวย
ความถูกตอง 

12. บันทึกและอธิบายผลการสํ ารวจตรวจสอบอยาง มี เหตุผล  ใช
พยานหลักฐานอางอิงหรือคนควาเพ่ิมเติม เพ่ือหาหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และยอมรับวา
ความรูเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได เม่ือมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพ่ิมเติมหรือโตแยงจาก
เดิม ซึ่งทาทายใหมีการตรวจสอบอยางระมัดระวัง อันจะนําไปสูการยอมรับเปนความรูใหม 



13. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

 
 
การเรียนการสอนเคมีสมัยใหมผูเรียนและผูสอนควรไดออกแบบการจัดการเรียนรู
รวมกัน 

แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงบอกคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรในขอที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนวิชาเคมี 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

2. จงบอกมาตรฐานการเรียนรูที่เก่ียวของกับวิชาเคมี 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
 



3. เน่ืองจากการศึกษาปจจุบันเนนการศึกษาทองถิ่น จงเลือกเน้ือหาสาระวิชาเคมีมาจัด
การศึกษาในทองถิ่นที่ทานอาศัย 1 เรื่อง 

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