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1. ชื่อรายวิชา กระบวนการวิทยาศาสตร์ 3      รหัสวิชา ว22201 

จ านวน 2 คาบ/สัปดาห์      จ านวน 1 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1         ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน นางกุลรณี  อารีมิตร   นายอาทิตย์  สังข์สนิท นายพิทักษ์  ชิณสีห์ 
           นางสาวนันท์นภัส  อรุณไพร 
 

2.  ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science process Skills) ๑๓ ทักษะแบ่งเป็น

ทักษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่การสังเกตการวัดการค านวณการจ าแนกประเภทการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลาการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูล
และการพยากรณ์ 
ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ  ได้แก่การตั้งสมมติฐานการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการก าหนดและการ
ควบคุมตัวแปรการออกแบบและด าเนินการทดลองการตีความหมายของข้อมูล  และการลงข้อสรุป 

ศึกษาลักษณะที่ส าคัญและวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้เกิดความช านาญและน าความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการทดลองโดย
ด าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific Methods)ได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้น
ตรวจสอบสมมติฐาน ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นแปลความหมายและลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้องเพ่ือ
ส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Science attitude) ให้มีลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ทักษะ
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และมุ่งหวังให้มีคุณลักษณะซ่ือสัตย์ใฝ่
เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มีเหตุผล และมีความละเอียดรอบคอบ 

 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน ามาแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ 
 2. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่ส าคัญและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีใน
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
  3.มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน ามาแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย       
การเรียนรู้ที่ 

ผล 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ย่อย 
จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1.  
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

1 

ความหมายและความส าคัญของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ 
ทักษะการสังเกต  
ทักษะการวัด  
ทักษะการค านวณ 

1. 13 ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

4 10 

1 
ทักษะการจ าแนกประเภท  
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 

2 5 

1 

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล                                
ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  

2 5 

ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการ
พยากรณ์ 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

3 5 

1 

ทักษะการก าหนดและการควบคุมตัวแปร 
ทักษะการออกแบบและด าเนินการทดลอง 
ทักษะการตีความหมายของข้อมูลและการลง
ข้อสรุป 

4 10 

2. 
อุปกรณ์ เครื่องมือ
และสารเคมีที่ส าคัญที่
นักเรียนควรรู้ในการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ 

2 
ลักษณะที่ส าคัญและการใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการทดลองวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน 

2.อุปกรณ์ 
เครื่องมือและ
สารเคมีที่ส าคัญที่
นักเรียนควรรู้ใน
การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

2 3 

2 
คุณสมบัติที่ส าคัญและการใช้งานสารเคมีใน
การทดลองวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
 

2 2 

3.  
วิธีการวิทยาศาสตร์ 
5 ขั้นตอน 

3 

ความหมายและความส าคัญของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์5 ขั้นตอน 
ขั้นก าหนดปัญหาเพ่ือเริ่มต้นหาค าตอบตามวีธี
การทางวิทยาศาสตร์ 

3.วิธีการ
วิทยาศาสตร์ 
5 ขั้นตอน 

1 5 

3 
  ขั้นตั้งสมมติฐาน 

1 5 

3 
ขั้นตรวจสอบสมมติฐานและการออกแบบการ
ทดลอง 

 
1 5 

3 
ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

1 5 



3 
ขั้นแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล 

1 5 

3 
การน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้แก้ปัญหาโดยด าเนินการเป็นขั้นตอนด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

15 35 

รวม 40 100 

 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 นักเรียนฝึกปฏิบัติการตามใบงานด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การ
ท านายและการทดลอง กิจกรรมการทดลอง การบรรยาย สาธิตการทดลอง กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ การ
สืบค้นข้อมูล การอภิปราย และน าเสนอ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

 อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค  80 :20 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ย่อย คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค สอบย่อย 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1-2 
1-2 

10 
20 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-2 20 
3 หลังกลางภาค สอบย่อย 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
2-3 
2-3 

10 
20 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-3 20 
รวม 100 

 
6.2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   (ใช้เกณฑ์ดีเยี่ยม,ดี,ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

6.2.1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  6.2.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.2.3  มีวินัย 
  6.2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
  6.2.5  อยู่อย่างพอเพียง 
  6.2.6  มุ่งม่ันในการท างาน 
  6.2.7  รักความเป็นไทย 
  6.2.8  มีจิตสาธารณะ 
 



6.3.การประเมินการอ่านคิด   วิเคราะห์ และเขียน  (ใช้เกณฑ์ ดีเยี่ยม,ดี,ผ่าน,ไม่ผ่าน ) 
6.3.1  สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่าน  เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
6.3.2  สามารถจับประเด็นส าคัญ  และประเด็นสนับสนุน  โต้แย้ง 
6.3.3  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถือ   
6.3.4  สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
6.3.5  สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความแสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าว 

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ( ประเมินในภาพรวม ) 
  6.4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2  ความสามารถในการคิด 
  6.4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
7. แหล่งเรียนรู้ 
 - ห้องเรียนห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
 - ห้องสารเคม ี
8. รายช่ือแบบเรียน 
 - ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 - หลักสูตร e-learning ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
 - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
10. แหล่งข้อมูล  Website 
     - 
 
 
 


