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ความส าคัญ ความเป็นมา  

  การพฒันาคณุภาพมนษุย์ควรพฒันาด้านกระบวนการคิดซึง่สอดคล้องกบัการจดัการศกึษากลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และหลกัสตูรการศกึษาแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551  มุง่หวงัให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้โดยผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนทกุขัน้ตอน 

กระบวนการเรียนรู้ ดงักลา่วจะท าให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้และเกิดการพฒันา 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ คณุธรรม และคา่นิยมที่ดีตอ่วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนมีบทบาทในการวางแผน 

การเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า ชว่ยเหลอืให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ (กรมวิชาการ. 2544, หน้า 4) จาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(LAS) เพ่ือการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสงวนหญิง พบว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.33 ซ่ึงต่่ากวา่ร้อยละ 50 เมื่อน่าข้อสอบมาวิเคราะห์รายละเอียดจะเห็นว่า 
ข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และน่าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนๆ  เพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น ครตู้องหาแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และสร้างสื่อที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขาวซึ่งสอดคล้อง
กับวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2549, ออนไลน์) และโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2547, หน้า 8) กล่าวถึงการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานว่าอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ควรเริ่มจากการกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความยินดีในการเรียน ไม่เกิดการบังคับ และการเรียนรู้ที่ดีที่สุดง่ายที่สุด คือ การลงมือปฏิบัติท่าจริง 
นักเรียนได้ใช้ร่างกายทุกส่วน ทั้งกาย สมองและอารมณ์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความจ่าระยะยาว จ่าได้
นาน และน่ามาใช้ได้ทันที เมื่อน่าสื่อประสมมาใช้ช่วยท่าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และ 
กิดานันท์ มลิทอง ( 2548, หน้า 192) กล่าวว่า จุดเด่นของสื่อประสม คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียน ได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหา
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเกิดความพร้อมในการเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ  
  จากเหตุดังกล่าวข้างต้นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ให้สูงขึ้น ผู้วจิัยจึงศึกษาการสรา้งและใช้สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเรื่อง ชีวิตสัตว ์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสงวนหญิง อ่าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. สร้างสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102 ) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102 )  
 3. ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมตาม
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แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102 )  
          4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102 )  
ค าถามวิจัย  
         1. สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4  
(ว 22102) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนของความรู้ ได้
หรือไม่ 
         2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานเรื่อง ชีวิตสัตว์ เป็นอย่างไร 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102)  
หลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102)  
หลังเรียนครั้งที่ 1 และหลังเรียนครั้งที่ 2 ไม่แตกต่างกัน 
         3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102) อยู่ในระดับมาก 
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้   
 สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง สื่อการสอนที่ออกแบบให้
สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีสีสันรูปแบบกระทัดรัด น่าสนใจ สามารถใช้
ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกเสริมทักษะ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และสื่ออุปกรณ์การทดลอง 
  การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ค่านึงถึงหลักการท่างานของ
สมองโดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบ 
สนองต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วตามสภาพจริง 
   ประสิทธิภาพของสื่อประสมตามเกณฑ์ 80/80 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จากการวิจัยตาม
เกณฑ์ 80/80 
 80 ตัวแรก คือ ค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากกิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อ
ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 80 ตัวหลัง คือค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง ชีวิตสัตว์  
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  ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง การคงไว้ซึ่งประสบการณ์จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ชีวิตสัตว์ โดยได้จากการทดสอบหลังสอน 2 สัปดาห์ จากการท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดิมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
  ความพึงพอใจของนักเรียนหมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ่านวน 12  ข้อ
ตามแบบของ Likert Scale  5 ระดับ ได้แก ่5 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  4 หมายถึงมีความ
พึงพอใจมาก 3 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึงมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญนั้น ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน 
การเรียน เพ่ือน่ากระบวนการต่างๆ ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อประสมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากสมองจะได้รับการพัฒนาทั้งซีก
ซ้ายและซีกขาว ผู้วิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 
 
 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งนี้พอสรุปได้ดังนี้ 
 หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้นักเรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารและน่าเสนอผลงาน และน่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งน่าทักษะ
กระบวนการคิดมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามศักยภาพ 
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
  การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning: BBL) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกระบวนการท่างานของสมองและธรรมชาติของสมองในแต่ละส่วน เพ่ือสร้างศักยภาพ
สูงสุด ซึ่งมีหลักการส่าคัญ ดังนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรง สอดคล้อง
ตามความสนใจ อารมณ์และสภาพร่างกาย เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้การเรียนรู้ได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น 
เพราะจะช่วยส่งเสริมให้สมองสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้อาจน่าแนวของ

การจัดการเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
     เรื่อง ชีวิตสัตว ์
2.  ความคงทนของการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์    
3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
     สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ 
     สมองเป็นฐานเรื่อง ชีวิตสัตว์ 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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พหุปัญญามาใช้ หรือวิธีการเรียนรู้มาใช้โดยจัดให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุด 
   ความคงทนของความรู้ หมายถึงความสามารถในการจ่าและการระลึกได้ต่อประสบการณ์ท่ี
รับรู้มาแล้วหลังจากได้ทิ้งเวลาไว้ชั่วระยะหนึ่ง การทดสอบเป็นการใช้แบบทดสอบซ้่าเดิมโดยทิ้งระยะ
ไว้ 2 สัปดาห์ 
  สื่อประสม หมายถึงการน่าสื่อหลายชนิด อาจเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเกมส์ สิ่งพิมพ์
ตลอดจนสื่อสามมิติมาใช้ร่วมในการจัดการเรียนรู้ของครู เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สื่อประสมมีข้อเด่นตรงที่สามารถใช้สื่อได้หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของของผู้เรียนและผู้สอน โดยสามารถออกแบบและใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันและเนื้อหาที่แตกต่างกัน และช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ก่าลังเรียนสามารถเกิด 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงการประมวลประสบการณ์หรือองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หมายถึงผลการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านสติปัญญาหรือความรู้ความคิด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็น 4 พฤติกรรม ดังนี้ 
ความรู้ความจ่า ความเข้าใจ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการน่าความรู้และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นวัด
ความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ่า ด้านความเขา้ใจ ด้านการน่าไปใช้ และด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
  ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการด้านร่างกาย 
ความปลอดภัย ทางสังคม ฐานะ การประสบผลส่าเร็จในชีวิต โดยผู้ส่ารวจสร้างแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนความรู้สึกเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 แล้วให้ตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกจริง น่ามาหาค่าเฉลี่ย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  1. รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น และแบบแผนการทดลองในงานวิจัย
คือแบบ one-group pretest – posttest design   รูปแบบ    
       O1  แทน การทดสอบก่อนเรียน     
       X   แทน การเรียนโดยใช้สื่อประสมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
       O2  แทน การทดสอบหลังเรียน 

     2. ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ่านวน 4 ห้อง ซึ่งจัดแบบคละความสามารถ  
      3.  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ่านวน 4 ห้อง ซึ่งจัดแบบคละความสามารถ ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากนักเรียน  
2 กลุ่ม คือ  
      3.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/5 จ่านวน 50 คน  
     3.2 กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

O1     X     O2  
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           ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบรายบุคคล สุ่มนักเรียน 3 คน ให้เป็นนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
อย่างละ 1 คน 
          ขั้นที่ 2 ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก สุ่มนักเรียนมา 6 คน ให้เป็นนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
อย่างละ 2 คน 
          ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบภาคสนาม นักเรียน 30 คน  
     4. เครื่องมือวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย  
              4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
                    4.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ่านวน 8 แผน เวลา 24 ชั่วโมง  
                 4.1.2 สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการเรียน แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
          4.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                  4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัตว์  แบบ
เลือกตอบ ชนิด 4  ตัวเลือก 30 ข้อ 
          4. 2. 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ จ่านวน 12  ข้อตามแบบของ Likert Scale  5 ระดับ 
      4.3.  การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
                  4.3.1 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาสื่อประสม  ผู้วิจัยได้ด่าเนินการตามล่าดับขั้นตอนดังนี้ 
                              1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับสื่อการการสอนประเภทเอกสารประกอบการเรียน 
แบบฝึกและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
                  2) เลือกเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึก และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือน่ามา
สร้างให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดและสาระแกนกลางของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
              3) ก่าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดล่าดับขั้นตอนการใช้สื่อประสมให้มี
ความเหมาะสมกับตัวชี้วัด สาระแกนกลาง และกลุ่มนักเรียน 
              4) สร้างสื่อประสมตามสาระแกนกลาง และมีลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
             5) น่าสื่อประสมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 ท่าน ให้ค่าแนะน่าแล้วน่าไปพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ แล้วหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังนี้ 
                        ขั้นที่ 1 การทดสอบรายบุคคล ทดลองกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โยการทดลองกับ
นักเรียนจ่านวน 3 คน โดยแยกเป็นนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพ่ือตรวจสอบความ
บกพร่องของสื่อ และน่ามาปรับปรุงแก้ไข 
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             ขั้นที่ 2 ขั้นทดสอบกลุ่มย่อย น่าสื่อประสมที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน
จ่านวน 6 คน โดยแยกเป็นนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียนที่เหมาะสมและหาประสิทธิภาพของสื่อประสมขั้นต้น โดยการน่าผลคะแนนที่ได้จากการท่า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียนมาค่านวณหาค่า  E1/E2 และปรับปรุงสื่อประสมให้
เหมาะสม 
           ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบภาคสนาม น่าสื่อประสมที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน
รวม 30 คน  แล้วน่าผลคะแนนที่ได้จากการท่าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียนมา
ค่านวณหาค่า  E1/E2 แล้วตรวจสอบกับเกณฑ์ที่ก่าหนด   

   4.3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ่านวน 8 แผน เวลา 24 ชั่วโมง  
      1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คู่มือครูรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เล่มที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือแบบเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 4  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต              
                 2) ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ และศึกษา
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
        3) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชวีิตสัตว์ ดังตาราง 1 
ตาราง 1  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้    
            วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว ์

แผนการจัดการเรียนรู้ 
/หัวข้อเรื่อง 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดชั้นป ี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง จ่านวน 
ชั่วโมง 

1.ระบบต่างๆของ 
  สัตว์ไม่มีกระดูก 
  สันหลัง 
2.ระบบต่างๆของ 
  สัตว์มีกระดูก 
  สันหลัง 
3. ระบบต่างๆของ  
    มนุษย์1 
 

   ว1.1 ม2/1 อธิบาย
โครงสร้างและการท่า 
งานของระบบย่อยอาหาร 
ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
และสัตว์ รวมท้ังระบบ
ประสาทของมนุษย์0000 

1. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ   สืบพันธุ์ และระบบ
ประสาทของ มนุษย์ ในแต่ละระบบ ประกอบด้วย
อวัยวะ  หลายชนิดท่ีท่างานอย่างเป็นระบบ00 
2. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน  เลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ   สืบพันธุข์องสัตว์
ประกอบด้วยอวัยวะ หลายชนิดท่ีท่างานอย่างเป็น
ระบบ00 

17 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
/หัวข้อเรื่อง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัดชั้นป ี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง จ่านวน
ชั่วโมง 

4. ระบบต่างๆ 
   ของมนุษย์ 2 
5. ระบบต่างๆ 
   ของมนุษย์ 3 

ว 1.1 ม.2/2 อธิบาย 
ความสัมพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ของ
มนุษย์และน่าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

  1.  ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน 
      เลือด ระบบหายใจระบบขับถ่าย  
      ระบบ สืบพันธุ์ของมนุษย์ ในแต่ละ 
      ระบบมีการท่างานที่สัมพันธ์กันท่าให้ 
       มนุษย์ด่ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ  
      ถ้าระบบใดระบบหนึ่งท่างานผิดปกติ  
      ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ ดังนั้น 
      จึงต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพ 

 

6. พฤติกรรมมนุษย์ 
   และสัตว์ 

  ว1.1 ม.2/3 สังเกต 
และอธิบายพฤติกรรม
ของมนุษย์และสัตว์ที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและภายใน 

1. แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็นสิ่ง 
    เร้าภายนอก ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับ 
    สารในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนจัดเป็นสิ่ง 
    เร้าภายในซึ่งทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่ง 
   เร้าภายในมีผลต่อมนุษย์และสัตว์ ท่าให้ 
    แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 

3 

7. เทคโนโลย ี
   ชีวภาพ 1 
8. เทคโนโลย ี
   ชีวภาพ 2 

 

ว.1.1 ม.2/4  อธิบาย
หลักการและผลของ
การใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการขยาย 
พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์
และเพ่ิมผลผลิตของ
สัตว์และน่าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

1.  เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยี  
    เพ่ือท่าให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของ   
    สิ่งมีชีวิต มีสมบัติตามต้องการ00000 
2.  การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน  
   การโคลน เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   
   ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง 

4 

   4)  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่แบ่งไว้จ่านวน 
24 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผนฯ มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน   
                       ขั้นที่ 1  Preparation 
                        ขั้นที่ 2  Acquisition 
                       ขั้นที่ 3  Elaboration 
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                      ขั้นที่ 4  Menmory Formation 
                      ขั้นที่ 5  Function Integration 
    5) น่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ ที่สร้าง
ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 คนเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน พิจารณาโดยวิธีตรวจสอบดชันีความสอดคล้อง (index of item objective 
congruence หรือ IOC)  ให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน แล้วน่าผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน
มาพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 1   
               6) ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือน่าไปใช้
ทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง(กลุ่มทดลอง) 
ตารางที่ 2 การใช้สื่อประสมมาจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประสมท่ีน่ามาใช้ 
1.ระบบต่างๆของสัตว์ 
  ไม่มีกระดูกสันหลัง 

เอกสารประกอบเรียนเรื่องระบบต่างๆ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบฝึกเสริมทักษะ สื่ออุปกรณ์การทดลอง 

2.ระบบต่างๆของสัตว์ 
   มีกระดูกสันหลัง 

เอกสารประกอบเรียนเรื่อง ระบบต่างๆของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกเสริมทักษะ สื่ออุปกรณ์การทดลอง 

3. ระบบต่างๆของ 
    มนุษย1์ 

เอกสารประกอบเรียนเรื่อง ระบบต่างๆของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึกเสริมทักษะ สื่ออุปกรณ์การทดลอง 

4. ระบบต่างๆของ 
   มนุษย2์ 

เอกสารประกอบเรียนเรื่อง ระบบต่างๆของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึกเสริมทักษะ 

5. ระบบต่างๆของ 
   มนุษย3์ 

เอกสารประกอบเรียนเรื่อง ระบบต่างๆของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึกเสริมทักษะ สื่ออุปกรณ์การทดลอง 

6. พฤติกรรมมนุษย์ 
   และสัตว์ 

เอกสารประกอบเรียนเรื่อง พฤติกรรมมนุษย์ และสัตว์ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบฝึกเสริมทักษะ สื่ออุปกรณ์การทดลอง 

7. เทคโนโลยีชีวภาพ1 เอกสารประกอบเรียนเรื่อง พฤติกรรมมนุษย์ และสัตว์ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบฝึกเสริมทักษะ สื่ออุปกรณ์การทดลอง 8. เทคโนโลยีชีวภาพ2 

  4.3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัตว์ 
ผู้วิจัยได้ด่าเนินการสร้าง ดังนี้ 
       1) สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ตรงกับตัวชี้วัด สาระ 
การเรียนรู้แกนกลางและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ่า ด้านความเขา้ใจด้าน
การน่าไปใช้ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ่านวน 50 ข้อ ดังตาราง 2 เพ่ือใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยวิธีสลับล่าดับข้อและสลับอันดับตัวเลือก  

ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลางกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ 
            จ่านวนข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(........ข้อ) 

 
 

รวม 
 

 
  ค

วา
มร

ู้คว
าม

จ่า
 

  ค
วา

มเ
ข้า

ใจ
 

  ก
าร

น่า
ไป

ใช
้ 

  ท
ักษ

ะก
ระ

บว
นก

าร
 

 ท
าง

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 
 

1. อธิบายโครงสร้าง 
   และการท่างาน   
   ของระบบย่อย 
   อาหาร ระบบ  
   หมุนเวียนเลือด  
   ระบบหายใจ ระบบ 
   ขับถ่าย ระบบ 
   สืบพันธุ์ของมนุษย์  
   และสัตว์ รวมทั้ง 
   ระบบประสาท 
   ของมนุษย์              

- ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุน 
เวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบ
ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
ประสาทของมนุษย์ ในแต่ละ
ระบบ ประกอบด้วยอวัยวะหลาย
ชนิดที่ท่างานอย่างเป็นระบบ 

- ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุน 
  เวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ   
  ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์     
  ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิด 
  ที่ท่างานอย่างเป็นระบบ 

5 8 7 6 26 

2. อธิบายความ 
สัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ของมนุษย์
และน่าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  

-  ระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุน 
   เวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ  
   ขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์ของ 
   มนุษย์ในแต่ละระบบมีมีการท่า 
   งานที่สัมพันธ์กันท่าให้มนุษย์ 

ตาราง 2 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(........ข้อ) 

 
 

รวม 
 

 
  ค

วา
มร

ู้คว
าม

จ่า
 

  ค
วา

มเ
ข้า

ใจ
 

  ก
าร

น่า
ไป

ใช
้ 

  ท
ักษ

ะก
ระ

บว
นก

าร
 

 ท
าง

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 
 

    ด่ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ   
   ถ้าระบบใดระบบหนึ่งท่างาน   
   ผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
  ระบบอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องมี 
   การดูแลรักษาสุขภาพ     

 



10 
 

3. สังเกตและอธิบาย
พฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ที่
ตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าภายนอกและ
ภายใน       

-   แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส 
จัดเป็นสิ่งเร้าภายนอก  ส่วน
การเปลี่ยนแปลงระดับสารใน   
ร่างกาย เช่น ฮอร์โมนจัดเป็นสิ่ง
เร้าภายใน ซึ่งทั้งสิ่งเร้าภายนอก
และสิ่งเร้าภายในมีผลต่อมนุษย์
และสัตว์ ท่าให้แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ออกมา  

2 4 3 3 12 

4. อธิบายหลักการ
และผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
ในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต
ของสัตว์และน่า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

-   เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือท่าให้สิ่งมีชีวิต
หรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต    
มีสมบัติตามต้องการ  

-  การผสมเทียม การถ่ายฝากตัว
อ่อน การโคลนนิ่งเป็นการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ ในการขยาย 
พันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์   

2 4 4 2 12 

รวม 9 16 14 11 50 

     2)  น่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ่านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของข้อค่าถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80 – 1.00   
      3)  น่าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เคยเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์4 (ว22102) เรื่องชีวิตสัตว์ 
        4)  น่าผลการสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยการหาค่าความยาก
ง่าย (p) และค่าอ่านาจจ่าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 – 0.76  ค่าอ่านาจจ่าแนก 
ตั้งแต่ 0.22 – 0.67  ไว้จ่านวน 30ข้อ  
         5) น่าแบบทดสอบที่ได้คัดเลือกแล้วไปหาค่ามีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรของ Kuder-
Richardson (KR-20) มีค่าความเชื่อมั่น 0.817   
       6)  จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง เพื่อน่าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4.3.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ ผู้วิจัยได้ด่าเนินการสร้างดังนี้ 
     1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแล้ว สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสม
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ มีข้อค่าถามที่สร้างขึ้นตรงตามจุดประสงค์ 
จ่านวน 20 ข้อความตามแบบของ Likert Scale  5 ระดับได้แก่ 5 หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด  4 
หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 3 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
และ 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุดประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (positive) และข้อความเชิง
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นิเสธ (negative) 
    2) น่าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเนื้อหาได้ปรับปรุงข้อ
ค่าถาม  4  ข้อ  ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสอบถาม 
    3)  น่าแบบสอบถามไปค่านวณค่าอ่านาจจ่าแนกของข้อความ แต่ละข้อ โดยใช้เทคนิค 25% 
แล้วน่าคะแนนของกลุ่มสูงกับกลุ่มต่่า มาเปรียบเทียบความแตกต่างรายข้อโดยการทดสอบค่าที (t-test)  
คัดเลือกแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่าที (t-test) อยู่ระหว่าง 2.422 – 10.441จ่านวน 12 ข้อความ  
   4) น่าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.960  
   5)  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อน่าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นมีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวและมี 
การทดสอบก่อนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ด่าเนินการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
      1. เตรียมกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบจุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการเรียน  
      2.  สอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตสัตว ์
     3.  ด่าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  จ่านวน 8 แผน 
    4.  ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์   
    5. ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 หลังจากการเรียนสิ้นสุดแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 
   4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล น่าข้อมูลที่ได้มาค่านวณโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       สถิติที่ใช ้ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพสื่อประสมแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ตาราง 4 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 

จ่านวน
นักเรียน (N) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1 ) คิดเป็นร้อยละ 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) คิดเป็นร้อยละ 

 E1/E2 (ตั้งเกณฑ์
ไว้80/80) 

1 3 71.34 75.57 71.34/75.57 

2 9 74.80 79.0 74.80/79.0 

3 30 81.74 83.32 81.74/83.32 
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  จากตาราง 4  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ครั้งที่1  ได้ค่า E1/ E2 เท่ากับ  71.34/75.57    ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงต้องปรับปรุง
แก้ไข ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานครั้งที่2  ได้ค่า  
E1/ E2 เท่ากับ  74.80/79.0   ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงปรับปรุงเพ่ือให้สื่อประสม 
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ต่อไป ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ
ประสม แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานครั้งที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อประสม แนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีค่า (E1/E2) เท่ากับ 81.74 / 83.32   

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมตาม 
  แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน   
ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิด 
             การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่าง จ่านวนนักเรียน(N) คะแนนเต็ม x  S.D. D D2 t 

ก่อนเรียน 50 30 10.28 3.53 
678 9846 26.30* 

หลังเรียน 50 30 24.24 1.66 

*  มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนที่ 3  ผลของความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
             สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ตาราง 6  ผลของความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ 
             ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

การทดสอบ จ่านวนนักเรียน คะแนนเต็ม   x  S.D. ร้อยละ D D2 t 

หลังเรียนครั้งที่ 1 50 30 24.24 1.66 80.8 
12 53 - 1.678 

หลังเรียนครั้งที่ 2 50 30 24.46 1.65 81.53 

   จากตาราง 6 ผลของความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด 
การเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที ่1 
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และคะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไม่แตกต่างกัน  

ตอนที่ 4  ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์  
ตาราง 7  ผลการวิเคราะห์แบบส่ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิด 
    การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102 )  

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่1 

ล่าดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

   x  S.D. แปลผล 

1 สื่อประสมครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด 4.68 0.96 มากที่สุด 

2 สื่อประสมมีเนื้อหาสาระจากง่ายไปยาก ชัดเจน เข้าใจง่าย  
และมีความต่อเนื่อง 

4.71 0.89 มากที่สุด 

3 รูปแบบของสื่อประสม กะทัดรัด สี ภาพ น่าสนใจ 4.80 0.67 มากที่สุด 

4 การใช้ภาษาของสื่อประสม ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.68 0.96 มากที่สุด 

5 สื่อประสมมีขนาดและสีของตัวอักษรชัดเจน 4.74 0.81 มากที่สุด 

6 สื่อประสมมีหลากหลายรูปแบบและทันสมัย 4.71 0.89 มากที่สุด 

7 สื่อประสมช่วยให้ฉันเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและจ่าได้ดีมากขึ้น 4.77 0.74 มากที่สุด 

8 สื่อประสมช่วยให้ฉันเกิดพัฒนาการทางสมองได้มากขึ้น 4.80 0.67 มากที่สุด 

9 สื่อประสมช่วยให้ฉันรู้จักท่างานร่วมกับคนอ่ืนได้มากขึ้น 4.71 0.89 มากที่สุด 

10 สื่อประสมช่วยให้ฉันมีทักษะในการท่างานอย่างเป็นระบบ 4.68 0.96 มากที่สุด 

11 สื่อประสมช่วยให้ฉันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย 4.74 0.89 มากที่สุด 

12 สื่อประสมช่วยให้ฉันมีความสุขในการเรียนรู้ 4.80 0.67 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.74 0.83 มากที่สุด 
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ชีวิตสัตว์ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.74, S.D. = 0.83)   
สรุปผลและการวิจารณ์ 
  1. สื่อประสมท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.74/83.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนด 
80/80  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาข้ันตอนต่างๆ ในการสร้างสื่อประสมอย่างละเอียดโดยน่า
หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาที่หลากหลายและผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ค่าแนะน่าและปรับปรุงมา
ตลอด ส่งผลให้ได้สื่อประสมที่สมบรูณ์แบบ เมื่อนักเรียนได้น่าไปศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองและกลุ่ม ท่าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่ง จริยา เหนียวเฉลย ( 2546, หน้า 173-174)  
กล่าวว่า สื่อประสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ได้ดีเกือบทุกเรื่อง เนื่องจากสื่อแต่ละ
อย่างมีเนื้อหาและรูปแบบแตกต่างกัน ประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียน ช่วยดึงดูดความสนใจและ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากข้อได้เปรียบในหลายรูปแบบของสื่อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปิยวรรณ สมรส (2547, หน้า103 ) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประสม เรื่องกลไกมนุษย์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ว203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.34/80.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ และวนิดา เสลา (2553, หน้า 55) พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อประสมที่ใช้หลักการของ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.01/78.21 ซ่ึงเท่ากับเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ สื่อประสมที่มี
หลากหลายรูปแบบช่วยการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ท่าให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น มีความตั้งใจ 
อยากจะเรียนรู้มากข้ึน และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย นักเรียนท่ากิจกรรมซ้่าได้ และเลือกเรียนได้ตามความ
สนใจ จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บทเรียนได้ดีและเร็วขึ้น ซึ่งกิดานันท์ มลิทอง 
(2548, หน้า 196) กล่าวว่า เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสื่อประสมช่วยสื่อสารความรู้จากผู้สอนไปยัง
ผู้เรียนได้กระจ่างชัดกว่าเนื้อหาธรรมดา เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้ใน
การเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของการุณ ชาญวิชานนท์ 
(2551,หน้า 36) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวนิดา เสลา (2553, หน้า 
55) พบว่า กลุ่มที่เรียนจากสื่อประสมตามที่ใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติท่ีระดับนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. ความคงทนของการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05ทั้งอาจเนื่องมาจากการใช้สื่อหลายๆอย่างด้วยกันท่าให้เกิดการเชื่อมโยงของการสร้างองค์ความรู้ 
และการเรียนรู้นั้นเกิดจากการปฏิบัติจริง และตนเองเป็นคนตัดสินใจเลือกเรียน ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้
จึงมีความหมายท่าให้จ่าและระลึกได้ เมื่อมีการกระตุ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ อดัม (Adum.1967, 
หน้า 28 ; อ้างอิงในยุพิน จันทร์ศรี.2546, หน้า 28) กล่าวว่าความคงทนในการเรียน  คือการไว้ซึ่งผล 
การเรียนหรือความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งเร้าที่เคยเรียนมาหลังจากได้ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
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ความจ่าเป็นพฤติกรรมภายใน(covert  behavior) ซึ่งเกิดภายในเช่นเดียวกับความรู้สึก การรับรู้  
การชอบและจินตนาการของมนุษย์ และโกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ กล่าวว่า ถ้าผู้เรียนเป็นผู้เลือกและ
ตัดสินใจเอง จะเกิดความพึงพอใจท่าให้เกิดการเรียนรู้นั้นมีความหมาย การเรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติกระท่าจริงจะช่วยให้เกิดความจ่าระยะยาวสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิเชฏฐ์ ศุขแพทย์ 
(2552, บทคัดย่อ) พบว่า ความคงทนในการเรียนรู้มีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ.05
และธัญลักษณ์ พัฒนากุล ( 2550 , บทคัดย่อ) พบว่า ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จัด 
การเรียนรู้แบบ TAI กับการเรียนเพื่อรอบรู้ ไม่แตกต่าง เมื่อก่าหนนัยส่าคัญทางสถิติระดับ .05 
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เรื่อง ชีวิตสัตว์ อยู่ในระดับดีมาก  ทั้งอาจเนื่องมาจากสื่อประสมที่น่ามานั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ ช่วย
กระตุ้นและฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การท่างานร่วมกับผู้อื่น เกิดพัฒนาการทางสมองและเรียน
อย่างมีความสุขเนื่องจากสื่อประสมสร้างขึ้นโดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและแรงจูงใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ David 
McClelland (David McClelland  อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2525, หน้า 141-
144) ได้กล่าวว่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการสัมฤทธิ์ผล  ความต้องการสัมพันธ์ และ
ความต้องการมีอ่านาจและทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslows (Maslow general theory of human-
motivation) (Maslow,1970  หน้า 50) กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ออกเป็น 5 ขั้น 
ดังนี้  ทางร่างกาย  ความมั่งคงปลอดภัย ความรักและความเป็นเจ้าของ การยอมรับ และบรรลุ
ความส่าเร็จสมหวังในชีวิต สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ และสุริยาวุธ เสาวคนธ์ 
(2554, หน้า27) ศึกษาการพัฒนาชุดสื่อประสมส่าหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนที่ใช้สื่อประสมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากและ พวงทอง ศรีอาจ 
(2554, หน้า 82) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะส่าหรับการน่าไปใช้ เช่น ครูควรผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ สอดแทรกไป 
ในการใช้สื่อประสมตามความเหมาะสมของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ และเวลา  เพื่อนักเรียนได้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 
       ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป เช่น การน่าสื่อประสมบูรณาการกับการจัด 
การเรียนรู้แนวอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนแบบร่วมมือ  เพ่ือศึกษาผลที่ได้รับ และศึกษาผลการใช้สื่อ
ประสมที่เกิดกับนักเรียนในด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดวิเคราะห์   
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       กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการวิจัยการสร้างและใช้สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง 
ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4  (ว 22102)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง ฉบับ
นี้  ส่าเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาให้ค่าปรึกษาแนะน่าจาก รศ. ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง 
คุณครูประดับ นาคแก้ว  คุณครูอารมณ์  จันทรอมรพร  คุณครูมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุลและคุณครูพรไพร
เผ่าอินทร์จันทร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้อง และความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา
ของเครื่องมือ และได้เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ ให้ค่าปรึกษา  ข้อคิดเห็น  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
  ขอขอบคุณท่านผู้อ่านวยการ   ผู้บริหารทุกฝ่าย   คุณครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนของโรงเรียนสงวนหญิงที่ให้ความร่วมมือและเป็นก่าลังใจด้วยดีเสมอมาและขอขอบใจนักเรียน
โรงเรียนสงวนหญิง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือมาเขียนรายงานฉบับนี้ 
  คุณค่าและประโยชน์ใดๆ  อันพึงมีจากรายงานฉบับนี้   ผู้รายงานขอกราบบูชาพระคุณ   
บิดา มารดา  คณาจารย์  คุณครู ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคจนส่าเร็จ  
 
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
   1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (LAS) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ 
โรงเรียนสงวนหญิง เฉลี่ยรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (สพม. 9)  
  2. งานวิจัยเรื่องนี้ได้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ตามรอยพระยุคลบาท
เกษตรศาสตร์ก่าแพงแสน วันที่ 7 - 8  ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก่าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 
  3. งานวิจัยเรื่องนี้ควรน่าไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับสาระอ่ืน ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาของการเรียนรู้ได้เร็วและสนุก 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ 

ตัวอย่างสื่อประสม 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผังมโนทัศน์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์4 (ว22102)    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา 24 ชั่วโมง 

  ชีวิตสัตว ์

ความรู้      
1. ระบบย่อยอาหาร 
2. ระบบหมุนเวียนเลือด 
3. ระบบหายใจ 
4. ระบบขับถ่าย 
5. ระบบสืบพันธุ ์
6. ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม     
7. เทคโนโลยีชวีภาพที่เก่ียวข้องกับการขยายพันธุ์และ 
    ปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การสังเกต  
2. การอธิบาย 
3. การทดลอง 
4. การสืบคน้ข้อมูล 
5. การน่าความรู้ไปใช ้
   ในชีวิตประจ่าวนั 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท่างาน 
3. มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร ์
4. มีเจตคติทางวทิยาศาสตร ์
5. เห็นคุณค่าของการน่าความรู้ 
    ไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. สังเกตการย่อยแป้ง 
 2. สังเกตอัตราการเต้นของชีพจร 
 3. สังเกตการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากปอด 
 4. สังเกตพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว ์
 5. สืบคน้ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพนัธุ์และ 
    ปรับปรุงพันธุส์ัตว ์
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สาระท่ี 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ 
                      ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท่างานร่วมกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
                      สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน่าความรู้ไปใช้ในการด่ารงชีวิตของตนเอง และดูแล  
                      สิ่งมีชีวิต 
ตารางที่ 8 ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 
1. อธิบายโครงสร้างและการท่างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ 
   ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ (ว 1.1 ม.2/1) 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1  
   ม. 2/2) 
3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน  
   (ว 1.1 ม.2/3) 
4. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิม 
   ผลผลิตของสัตว์ และน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.2/4) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนนักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. ระบบการท่างานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ 
   ที่ร่วมกันท่าหน้าที่ในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบย่อย 
   อาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย  
   ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม 
   มีความส่าคัญและจ่าเป็นต่อการด่าเนินชีวิตของมนุษย์เป็น 
   อย่างมาก ถ้าหากกลไกการท่างานของอวัยวะต่าง ๆ ภาย 
   ในร่างกายผิดปกติก็จะท่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ 
2. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นหาวิธีในการขยายพันธุ์สัตว์ 
    ให้มีปริมาณมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ 
    มนุษย์ที่เพ่ิมสูงขึ้น การน่าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ เช่น 
   การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน และการโคลน สามารถ 
   ช่วยในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิด 
ความเข้าใจที่คงทน 
1. ร่างกายมนุษย์และสัตว์มีระบบ 
    อวัยวะอะไรบ้าง 
2. ระบบอวัยวะแต่ละระบบมี 
   ส่วนประกอบและหน้าที่ 
   การท่างานร่วมกันในลักษณะใด 
3. เทคโนโลยีชีวภาพสามารถ 
   ปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมผลผลิต 
   สัตว์ได้ในลักษณะใด 
4. เราสามารถน่าเทคโนโลยี 
   ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ใน 
    ด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร 
5. การน่าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ 
    โดยไม่มีการควบคุมจะเกิด 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

 ผลเสียต่อมนุษย์ในเรื่องใด 
ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค่าส่าคัญ ได้แก่ การย่อย เอนไซม์  เฮโมโกลบิน แอนติบอดี  
   วัคซีน เซรุ่ม การหายใจ การขับถ่าย การสืบพันธุ์แบบอาศัย 
   เพศ การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ อัณฑะ รังไข่ การตกไข่  
   ไซโกต เอ็มบริโอ การแตกหน่อ อวัยวะรับสัมผัส 
2. เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย ระบบย่อยอาหารเริ่ม  
    ท่างานโดยเริ่มต้นที่ปาก มีฟันท่าหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มี  
    ขนาดเล็กลง ขณะเคี้ยวอาหารเอนไซม์ในต่อมน้่าลายจะ 
    ย่อยแป้งให้เป็นน้่าตาล อาหารที่มีขนาดเล็กลงจะถูกส่งผ่าน 
    หลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหารซึ่งมีเอนไซม์ท่าหน้าที่ย่อย 
    โปรตีนและกรดแอมิโน จากนั้นอาหารจะเคลื่อนต่อไปยัง 
    ล่าไส้เล็กและถูกย่อยโดยเอนไซม์หลายชนิดเพื่อให้ร่างกาย 
    สามารถดูดซึมไปใช้ได้ อาหารที่เหลือจากการย่อยจะเคลื่อน 
   ต่อไปยังล่าไส้ใหญ่ซึ่งมีการดูดแร่ธาตุ วิตามินบางชนิด และ 
    น้่ากลับสู่ร่างกาย ส่วนกากอาหารจะถูกก่าจัดออกทางทวาร 
    หนัก ส่าหรับสัตว์จะมีโครงสร้างของระบบย่อยอาหาร 
3. ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์มีหัวใจท่าหน้าที่สูบฉีดเลือด  
    หัวใจมี 4 ห้อง มีหลอดเลือดที่น่าเลือดออกจากหัวใจเรียกว่า  
    อาร์เตอรี และหลอดเลือดที่น่าเลือดเข้าสู่หัวใจเรียกว่า เวน  
    โดยมีหลอดเลือดฝอยเชื่อมอยู่ระหว่างปลายหลอดเลือด 
    อาร์เตอรีกับปลายหลอดเลือดเวน บริเวณหลอดเลือดฝอย 
    จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับ 
   เซลล์ เลือดที่มีสารอาหารและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้า 
   สู่หัวใจ หวัใจจะบีบตัวเพ่ือสูบฉีดเลือดไปยังปอดเกิดการแลก 
   เปลี่ยนแก๊สระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจน 
   ที่บริเวณปอด จากนั้นเลือดจะออกจากปอดเข้าสู่หัวใจอีกครั้ง 
   ก่อนสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่อไป ส่าหรับสัตว์มี 
   ระบบหายใจคล้ายมนุษย์  เช่น ปลา มีหัวใจ 2 ห้อง แมลงมี 
   หัวใจลักษณะเป็นท่อยาว 

ทักษะ/ความสามารถของ
นักเรียนที่จะน าไปสู่ความเข้าใจที่
คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. สังเกตการย่อยแป้ง 
2. สังเกตอัตราการเต้นของชีพจร 
3. สังเกตการเคลื่อนที่ของอากาศ 
  เข้าและออกจากปอด 
4. สังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ 
   และสัตว์ 
5. สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพ 
   การขยายพันธุ์และปรับปรุง 
    พันธุ์สัตว ์
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

4. ระบบหายใจท่าหน้าที่น่าแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายกระบวน 
   การหายใจเข้าและออกเกิดจากการประสานงานกันของ 
   กล้ามเนื้อกะบังลมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซ่ีโครง เมื่ออากาศ 
   เข้าสู่ปอดภายในปอดจะมีถุงลมจ่านวนมาก บริเวณถุงลมนี้จะ 
   มีการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจน  
   ส่าหรับสัตว์ เช่น ปลา มีเหงือกเป็นอวัยวะที่ใช้ ส่าหรับหายใจ 
   และแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
    แมลงมีท่อลมส่าหรับใช้แลกเปลี่ยนแก๊สโดยตรง 
5. ระบบขับถ่ายในมนุษย์มีไตท่าหน้าที่ก่าจัดของเสียออกจาก 
   ร่างกาย โดยมีหน่วยไตจ่านวนมากท่าหน้าที่กรองของเสียออก 
    จากเลือด และดูดน้่าบางส่วนกลับคืนสู่หลอดเลือด ส่วน  
    ของเหลวที่เหลืออ่ืน ๆ เช่น น้่าบางส่วน ยูเรีย จะถูกขับออก 
    นอกร่างกายในรูปของปัสสาวะ ส่าหรับสัตว์ เช่น แมลง มี 
    อวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายเรียกว่า ท่อมัลพิเกียน 
6. ระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดย   
    เพศชายมีอัณฑะท่าหน้าที่ผลิตอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย เพศ 
    หญิงมีรังไข่ท่าหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง เมื่อเกิด 
    การปฏิสนธิโดยการรวมกันของอสุจิและไข่จะได้เป็นไซโกต  
    ซ่ึง ไซโกตจะเจริญแบ่งตัวต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ขณะที่ไซโกต 
    เจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมีอวัยวะครบ 
    สมบูรณ์ ในสัตว์มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัย 
    เพศ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีทั้งการปฏิสนธิภายในและ 
    การปฏิสนธิภายนอก เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิจะเจริญไปเป็น 
   เอ็มบริโอ และเจริญต่อไปเป็นตัวเต็มวัย ส่าหรับสัตว์บางชนิด  
   เช่น ไฮดรา มีการสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่ 
    อาศัยเพศ โดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอสุจิจะเข้าผสมกับ 
    ไข่ ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะสืบพันธุ์โดย 
    การแตกหน่อ 
7. ระบบประสาทท่าหน้าที่ควบคุมและส่งความรู้สึกไปยังอวัยวะ 
    ทุกส่วนของร่างกายโดยมีสมองเป็นศูนย์กลางควบคุมการท่างาน 
    นอกจากนี้ระบบประสาทยังควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก  
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

    ในสิ่งมีชีวิตด้วย ซึ่งพฤติกรรมในสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น2 ประเภท  
    คือ พฤติกรรมที่มีมาแต่ก่าเนิด เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดย 
    ไม่ต้องเรียนรู้ และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เป็น 
    พฤติกรรมที่แสดงออกโดยการผ่านการเรียนรู้จากการอยู่ 
    ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 
8.  การเพ่ิมข้ึนของจ่านวนประชากรส่งผลให้ความต้องการสัตว์ 
    ทีเ่ป็นอาหารเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นวิธีใน 
   การขยายพันธุ์สัตว์ให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อ 
   ความต้องการของตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น การน่าเทคโนโลยีชีวภาพ 
    มาใช้ เช่น การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลน  
   สามารถช่วยในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้เป็น 
    อย่างดี 
9. การน่าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้จ่าเป็นต้องค่านึงถึง ผลดี 
    ผลเสียที่อาจจะตามมาในอนาคตด้วย 

 

 
ตารางที่ 9 ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผล 
             การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
         ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง  
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   – สังเกตการย่อยแป้ง                        
   – สังเกตอัตราการเต้นของชีพจร           
   – สังเกตการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากปอด 
   – สังเกตพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ 

– สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

– การทดสอบ 
– การวัดเจตคติ 
– การวัดทักษะ 

– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
– แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
– แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 9 (ต่อ)  

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

   –   การเขียนรายงาน 
   –   การประเมินตนเอง 
   –   การประเมินการปฏิบัติ 
       งานเป็นรายบุคคลและ 
       เป็นกลุ่ม 

– แบบประเมินการเขียนรายงาน 
– แบบประเมินตนเองของนักเรียน 

    –   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและ 
        เป็นกลุ่ม 

3. สิ่งท่ีมุ่งประเมิน 
   –   ความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ/กระบวนการ เช่น ทักษะ  

    กระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะในการด่าเนินชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  
–   เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคลพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น 
    รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

 

ตารางที่ 10 ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ระบบต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง       2 ชั่วโมง 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่างๆของสัตว์มีกระดูกสันหลัง          3 ชั่วโมง                       
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่างๆของมนุษย์ 1                        4 ชั่วโมง 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ระบบต่างๆของมนุษย์ 2                        4 ชั่วโมง 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ระบบต่างๆของมนุษย์ 3                        4 ชั่วโมง 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์และสัตว์                      3 ชั่วโมง 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เทคโนโลยีชีวภาพ1                            2 ชั่วโมง 
–  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เทคโนโลยีชีวภาพ2                           2 ชั่วโมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ระบบต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว ์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง ระบบต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                                     เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
    สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่อาศัยในน้่าหรือที่ชุ่มชื้น เนื้อเยื่อหรืออวัยวะยังไม่มีการพัฒนาให้
เห็นเด่นชัด ดังนั้นโครงสร้างของอวัยวะไม่ซับซ้อนและการท่างานของระบบต่างๆส่วนมากใช้หลักการ
แพร่ของสาร 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 ตัวช้ีวัด 
         ว 1.1  ม.2/1 อธิบายโครงสร้าง และการท่างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด  
                           ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบ 
                           ประสาทของมนุษย์ 
        ว 8.1   ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
  2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1)   อธิบายโครงสร้างของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย  
               ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
         2)  การท่างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ 
             สืบพันธุ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
        1)  ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายของสัตว์ไม่มีกระดูก 
             สันหลัง ในแต่ละระบบประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่ท่างานอย่างเป็นระบบ 
   3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    - 
4.   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     4.1 ความสามารถในการคิด ได้แก่  1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์  
                                                2)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ -   ทักษะการสร้างความรู้ 

     4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ได้แก่ 1)  กระบวนการท่างานกลุ่ม   
                                                           2)  กระบวนการทดลอง 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้  3. มุ่งม่ันในการท่างาน 4. มีจิตสาธารณะ  
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ขั้นน่าเข้าสู่บทเรียน 

 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
    ครูด่าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนท่าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความ
พร้อมและพ้ืนฐานของนักเรียน 

 

          1.ครูทบทวนเกี่ยวกับการจ่าแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูก 
สันหลัง และนักเรียนยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนรู้จัก น่าไป
เขียนบนกระดานด่า    
          2. ครูตั้งประเด็นถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ร่างกายของสัตว์ต่าง ๆ มีระบบอวัยวะ
อะไรบ้าง และระบบอวัยวะแต่ละระบบมีส่วนประกอบและหน้าที่ การท่างานร่วมกันในลักษณะใด 
เพ่ือให้สัตว์เหล่านั้นด่ารงชีวิตอยู่ได้ 
   3. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบของค่าถาม เพื่อน่าไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  
 
         จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของ Eric Jensen ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
         1. ขั้น Perparation (ข้ันเตรียม)  
   1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน โดยครูใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มตามความ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
                1.2  นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มละ 3-5 ชนิด น่าไปเขียนบน
กระดานด่า จากนั้นนับชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ซ้่ากัน แล้วจัดล่าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด 
    1.3  นักเรียนและครูร่วมสรุปว่า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ฟองน้่า  ไฮดรา ไส้เดือน
ดิน และแมลง  
  1.4 ครูตั้งประเด็นถามว่า ในร่างกายของสัตว์เหล่านี้มีระบบอวัยวะอะไรบ้าง และสัตว์แต่
ละชนิดระบบอวัยวะเหมือนกันหรือไม่ 
   2. ขั้น Acquisition (การพัฒนาทักษะ) 
                  2.1 นักเรียนศึกษาโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของ ฟองน้่า  และไส้เดือนดิน จาก
สื่อ CAI  ที่ครูเตรียมไว้ แล้วตอบค่าถามว่า  
                   -  อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหารของฟองน้่าและไส้เดือนดิน มีชื่อว่าอะไร  ท่าหน้าที่อะไร  
                   -  เปรียบเทียบระบบย่อยอาหารของฟองน้่าและไส้เดือนดิน 
                2.2 นักเรียนร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 ชีวิตสัตว์ 
เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไฮดรา พลานาเรีย และ

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
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แมลง  สรุปองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิด 
              2.3 นักเรียนน่าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังโดยใช้แผนผังความคิด และส่งตัวแทนนักเรียนออกมาน่าเสนอ 1 กลุ่ม 
  3.  ขั้น Elaboration (การอธิบายเพิ่มเติม) 
                   3.1 นักเรียนร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 ชีวิตสัตว์ 
เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบต่างๆ เช่น ระบบล่าเลียงสาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบประสาท
และระบบสืบพันธุ์ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ฟองน้่า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน และ
แมลง 
   3.2 นักเรียนสรุปองค์ความรู้และน่าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบต่างๆ ของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้แผนผังความคิด และส่งตัวแทนนักเรียนออกมาน่าเสนอกลุ่มละ 1 ระบบ 
     3.3 นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบต่างๆ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการเรียนจากอินเตอร์เน็ต 
              4. ขั้น Memory Formation (การสร้างความจ่า) 
     4.1 ครูให้นักเรียนทุกคนยืนล้อมกันเป็นวงกลม เล่นเกมส์ส่งบอลโดยมีกติกาว่า หาก
เสียงเพลงหยุดลง ลูกบอลสีแดงอยู่ที่ใครให้ตั้งค่าถามเก่ียวกับระบบต่างๆของสัตว์ ลูกบอลสีเขียวอยู่ที่
ใครให้เป็นคนตอบค่าถามนั้น 
    5.  ขั้น Functional Integration (การประยุกต์น่าไปใช้) 
       5.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มมาเล่นเกมส์สัตว์อะไรเอ่ย โดยน่าข้อมูลจากการสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ตแล้วให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ทายจากการใบ้ลักษณะของสัตว์นั้น กลุ่มไหนทายถูกจะได้คะแนน 
                   5.2  นักเรียนฝึกท่าแบบฝึกเสริมเกี่ยวกับระบบต่างๆของสัตว์เพ่ิมเติมจากเอกสาร
ประกอบการเรียน  

   นักเรียนและครูร่วมสรุปได้ว่า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ฟองน้่า ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน และแมลง มีระบบต่างๆ ที่แตกต่างกันและมีวิวัฒนาการที่สมบรูณ์มากขึ้น 
7.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแผนผังความคิดเรื่องโครงสร้างระบบ
ต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

แผนผังความคิดเรื่องโครงสร้างระบบต่างๆ 
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ร้อยละ  60   
ผ่านเกณฑ์ 

 ตรวจแบบฝึกหัดเสริมทักษะเรื่องโครงสร้าง 
ระบบต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เรื่องโครงสร้าง
ระบบต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

สังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ  
2  ผ่านเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอ แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอ 

ขั้นสรุป 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   8.1 สื่อการเรียนรู้ 
        1)   เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ เรื่อง โครงสร้างของระบบต่างๆ
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
       2)   CAI หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ เรื่อง โครงสร้างของระบบต่างๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง 
  3)   อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
        4)   แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 
    8.2 แหล่งการเรียนรู้  
          1)   ห้องสมุด 
         2)   ห้องปฏิบัติการทดลอง 
         3)   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://school.obec.go.th/paded/scien32101/animal/1animal.html 
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    เหตุผล ................................................................................................. ............................................. 

4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้................................................................................................... 

 

                (ลงชื่อ) ........................................        ผู้สอน 

                                                      (นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน) 

 

 

http://school.obec.go.th/paded/scien32101/animal/1animal.html
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9.  แบบสังเกตและแบบประเมินต่างๆ 

แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิด 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. การบันทึกรายการข้อมูล    

  2. ความถูกต้องของข้อมูล    

3. ความเชื่อมโยงของข้อมูล    

4. การล่าดับขั้นตอน    

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

 
รวม

คะแนน 
 คะแนน 

 10  
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เกณฑ์การประเมินผังความคิด 
 

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1  การบันทึกรายการข้อมูล 
               -   บันทึกรายการข้อมูลได้บางส่วน 
               -   บันทึกรายการข้อมูลได้เป็นส่วนใหญ่ 
               -   บันทึกข้อมูลได้ครบทุกรายการ 

 
1 
2 
3 

ด้านที่ 2  ความถูกต้องของข้อมูล 
               -   ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องบางส่วน 
               -   ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
               -   ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องทุกรายการ 

 
1 
2 
3 

ด้านที่ 3  ความเชื่อมโยงของข้อมูล 
               -   ข้อมูลเพียงบางส่วนที่เชื่อมโยงตามผังมโนทัศน์ 
               -   ข้อมูลส่วนใหญ่เชื่อมโยงตามผังมโนทัศน์ 
               -   ข้อมูลมีความเชื่อมโยงครบถ้วนตามผังมโนทัศน์ 

 
1 
2 
3 

ด้านที่ 4  การล าดับขั้นตอน 
               -   มีการล่าดับขั้นตอนตามผังมโนทัศน์ได้เพียงบางส่วน 
               -   มีการล่าดับขั้นตอนตามผังมโนทัศน์ได้เป็นส่วนใหญ่ 
               -   มีการล่าดับขั้นตอนตามผังมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้อง
เชื่อมโยงสมบูรณ์ 

 
1 
2 
3 

ด้านที่ 5  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
               -   ไม่ได้น่าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในผังมโนทัศน์ 
               -   มีการน่าเสนอแนวคิดใหม่ๆ บางส่วน 
               -   มีการน่าแนวคิดข้อมูลใหม่ๆ น่าเสนอในผังมโนทัศน์ 

 
1 
2 
3 

 
การผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 1-4      อยู่ในระดับปรับปรุง 
 5-9      อยู่ในระดับพอใช้ 
 10-15  อยู่ในระดับดี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

วิชา ............................................................................................. ชั้น ......................................... 

 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
มีวินัย ตัง้ใจ
เรียนและท า 
กิจกรม 

มีจิตสาธารณะ
ร่วมกนัอภิปราย
ซักถาม 

ใฝ่เรียนใฝ่รู ้
ร่วมท า 
กิจกรรมกลุ่ม 

ซื่อสัตย์
สุจริต 

มุ่งมั่นท างานได้
ส าเร็จเรียบร้อย 
ถูกต้องและครบถ้วน 

หมายเหต ุ

 

 
 
 
 

 

      

 
หมายเหตุ  ให้บันทึกโดยใช้เครื่องหมาย 
  =  แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคาดหวัง 
  = ไม่แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคาดหวัง 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคาดหวังตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน คะแนน 
กลุ่มที ่

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. เทคนิคการน าเสนอ 5            

2. ความร่วมมือภายในกลุ่ม 5            

3. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการรายงาน 5            

4. สาระที่ได้จากการรายงาน 5            

รวม 20            

 
กลุ่มที่ประเมนิ ........................................................................... 

สมาชกิ 1. .............................................................................. 

 2. ............................................................................. 

 3. ............................................................................ 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ 11 คะแนนข้ึนไป 
- ระดับพอใช้ 12-15 คะแนน 
- ระดับดี 16 คะแนนข้ึนไป 
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ล่าดับ 
ที ่

กลุ่มที่ 
รับ 

ประเมิน 

มีความตั้งใจ
ใน 

การท่างาน 

มีความ 
รับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลา 
ความสะอาด 

เรียบร้อย 
ผลส่าเร็จ   
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้       4       คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้       3       คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้       2       คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้       1       คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 

14 - 17 

10 - 13 

ต่่ากว่า 10 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิทยาศาสตร์ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่... 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินเขยีนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 

1. ความสนใจ
ใฝ่รู้หรืออยากรู้
อยากเห็น 

1. มีความใฝ่ใจท่ีจะสืบเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ ๆ อยู่เสมอ    

2. มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่าง ๆ     

3. ชอบทดลองค้นคว้า    

4. ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพิม่เตมิ    

2. ความรับผิด 
ชอบมุ่งมัน่และ
อดทน 

5. ไม่ท้อถอยในการท่างานเมื่อมีอปุสรรคหรือล้มเหลว    

6. เว้นการกระท่าอันเป็นผลเสยีหายต่อส่วนรวม    

7. ท่างานท่ีได้รับมอบหมายให้สมบูรณต์ามก่าหนดและตรงต่อเวลา    

3. ความมีเหตุผล 

8. ยอมรับในค่าอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ    

9. พยายามอธิบายสิ่งตา่ง ๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เช่ือโชคลางหรือค่าท่านายที่ไม่
สามารถอธิบายตามวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

   

10. อธิบายหรือแสดงความคดิเหน็อย่างมีเหตผุล    

11. ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตสุมผลของแนวคิดตา่ง ๆ กับ
แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได ้

   

4. ความมีระเบยีบ
เรียบร้อย 

12. น่าวิธีการหลาย ๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง    

13. มีความละเอยีดถี่ถ้วนในการทา่งาน    

14. ท่างานอย่างมีระเบียบเรียบรอ้ย    
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หมายเหตุ การหาระดับคณุภาพเฉลี่ยหาได้
จากการน่าคะแนนรวมในแตล่ะชอ่งมาบวก
กันแล้วหารด้วยจ่านวนข้อจะได้คะแนนเฉลี่ย 
แล้วน่ามาเทียบกับเกณฑ์การตัดสนิคุณภาพ 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิทยาศาสตร์(ต่อ) 

รายการประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 

5. ความ
ซ่ือสัตย ์

15. เสนอความจริง ถึงแม้ว่าผลการทดลองจะแตกต่างจากผู้อื่น    

16. บันทึกข้อมูลตามความเป็นจรงิและไม่ใช้ความคิดเห็นของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง    

17. ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง    

6. ความใจ
กว้างร่วมแสดง
ความคิดเห็น
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

18. รับฟังค่าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโตแ้ย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มีเหตผุลของผู้อื่น    

19. ไมย่ึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรบัการเปลี่ยนแปลง    

20. ยอมพิจารณาข้อมลูหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไมไ่ด้และพร้อมที่จะหาข้อมลู
เพิ่มเตมิ 

   

                                                                           คะแนนรวม                                                                     

คะแนนเฉลีย่  

 

สรุปผลการประเมิน  เขียนเครื่องหมาย  ลงในวงกลม 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ควรปรับปรุง (1.00 - 1.66) 

พอใช้ (1.67 - 2.33) 

ดีมาก (2.34 - 3.00)                                     

ตัวอย่าง  เด็กชายเอ ได้คะแนนรวมเท่ากับ 3 + 14 + 30 = 47 

 คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 47/20 = 2.35 

 จากคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตดัสินคณุภาพจะอยู่ในระดบัดีมาก 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ/กระบวนการ 
การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ ส าหรับนักเรียนประเมนิตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี... 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง  

รายการ
ประเมิน 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ปฏิบัติเป็นประจ า 
(3 คะแนน) 

นาน ๆคร้ัง
(2คะแนน) 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

 (1 คะแนน) 

1. ทักษะ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร ์

1. ซักถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสยั 
    ในเรื่องอื่น ๆ 

   

2. ใช้ค่าถามว่า “ท่าไม”  “เพราะอะไร” เพื่อหาเหตผุล    

3. ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
   สื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เนต็ 

   

4. ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากบทเรียน    

5. แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่นความรู้กับผู้อื่น    

6. สรุปข้อความที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยค่าพูด 
   เป็นภาษาของตนเองให้เข้าใจง่าย 

   

7. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้ที ่
   ศึกษาค้นคว้า 

   

8. น่าความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการสรา้ง 
   ความรู้ใหม่ เช่น สร้างโครงงาน 

   

9. น่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน    

10. จัดเวลาสา่หรับการอ่านหนังสอืทุกวัน    
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หมายเหต ุการหาคะแนนเฉล่ียหาได้

จากการน าคะแนนรวมในแต่ละช่องมา

บวกกนัแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ จะได้

คะแนนเฉล่ีย แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑ์

แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ/กระบวนการ (ต่อ) 
 

รายการ
ประเมิน 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ปฏิบัติเป็นประจ า 
(3 คะแนน) 

นาน ๆคร้ัง
(2คะแนน) 

ไม่เคยปฏิบัติ 
(1 คะแนน) 

2. ทักษะ
กระบวนการ

กลุ่ม 

 

11. ร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าที่การท่างานกับเพ่ือน 
      ในกลุ่ม 

   

12. จัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ์ให้พรอ้มก่อนทดลอง    

13. ปฏิบัติงานหรือท่าการทดลองตามขั้นตอนท่ีได้ 
     ตกลงกัน 

   

14. ท่างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ    

15. เป็นผู้น่าและผู้ตามในโอกาสทีเ่หมาะสม    

16. ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน    

17. น่าเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย    

18. เก็บล้างวสัด/ุอุปกรณ์ สะอาดเป็นระเบียบหลัง 
      การปฏิบัติงาน 

   

19. งานเสร็จทันเวลาและมีคณุภาพ    

20. ภูมิใจในผลงาน/การท่างานกลุ่ม    

คะแนนรวม    

คะแนนเฉลี่ย  

  

สรุปผลการประเมนิ  เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในวงกลม 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

           ควรปรับปรุง (1.00 - 1.66) 

           พอใช ้(1.67 - 2.33) 

           ดีมาก (2.34 - 3.00) 
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แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
การประเมินเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

ค าชี้แจง  ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วยค่าแสดงคุณลักษณะเป็นคู่ ๆ ที่มีความหมายตรงกันข้าม ให้   
             พิจารณาวา่ “นักเรียนมีความรู้สึกเช่นนั้นมากน้อยเพยีงใด” เมื่อพิจารณาแล้วตอบโดย 
             เครื่องหมาย    ทับในช่องตัวเลขที่นักเรียนมีความรู้สึกนั้น 

ตัวอย่าง  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
             ไม่ชอบ       1    2    3    4    5     6     7  ชอบ 
            ถ้านักเรียนตอบช่อง 6 แสดงว่า นักเรียนรู้สึกชอบวิชาวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมาก 
            ไม่สบายใจ    1    2    3    4     5     6    7  สบายใจ 
            ถ้านักเรียนตอบช่อง 2 แสดงว่า นักเรียนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ... 

1. ยาก    1    2    3    4     5     6    7  ง่าย 

2. ไม่เข้าใจ      1    2    3    4     5     6    7  เข้าใจ 

3. น่าเบื่อ  1    2    3    4     5     6    7  น่าสนใจ 

4. ไร้ประโยชน ์  1    2    3    4     5     6    7  มีประโยชน ์

5. ส าคญันอ้ย  1     2     3     4       5       6      7  ส าคญัมาก 

6. เฉย  ๆ   1     2     3      4       5      6      7  ต่ืนเตน้ 

7. ธรรมดา  1      2     3      4       5     6      7  ซบัซอ้น 

8. เหน่ือยลา้  1     2      3     4      5       6     7  สดช่ืน 

9. เคร่งขรึม  1     2      3     4      5      6      7  ยินดี 

10. ทุกข ์               1     2     3      4      5      6      7  สุข 

11. ไม่จ าเป็น              1     2     3       4      5      6      7  จ าเป็น 

12. จริงจงั             1      2     3       4      5      6      7           ตามสบาย 
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แบบวัดเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรม/การทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ... 
การประเมินเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรม/การทดลองวิทยาศาสตร์ นักเรียนประเมินตนเอง 

ค าชี้แจง ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วยค่าแสดงคุณลักษณะเป็นคู่ ๆ ที่มีความหมายตรงกันข้าม ให้  
          พิจารณาวา่ “นักเรียนมีความรู้สึกเช่นนัน้มากน้อยเพียงใด” เมื่อพิจารณาแล้วตอบโดยท่า   
          เครื่องหมาย  ทับในช่องตัวเลขที่นักเรียนมีความรู้สึกนั้น 

นักเรียนมีความรู้สึกต่อการปฏิบัติกิจกรรม/การทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ... 

1. น่าเบื่อ   1    2    3    4     5     6    7  น่าสนใจ 

2. อันตราย      1    2    3    4     5     6    7  ปลอดภัย 

3. พยากรณ์ไมไ่ด ้            1    2    3    4     5     6    7  พยากรณ์ได ้

4. ยาก   1    2    3    4     5     6    7  ง่าย 

5. เฉ่ือยชา  1    2    3    4     5     6    7  คล่องแคล่ว 

6. ไม่มีประโยชน ์  1    2    3    4     5     6    7  มีประโยชน ์

7. ยุ่งเหยิง  1    2    3    4     5     6    7  เรียบร้อย 

8. ไม่จา่เป็น  1    2    3    4     5     6    7  จ่าเป็น 

9. บังคบั                 1    2    3    4     5     6    7  อิสระ 

10. ล้มเหลว  1    2    3    4     5     6    7  ส่าเร็จ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  น าคะแนนจากช่องตวัเลขท่ีนกัเรียนตอบแต่ละรายการมารวมกนั แลว้หาค่าเฉล่ีย  

    1) ถ้านักเรียนได้คะแนนเฉลีย่เข้าใกล้ 7 แสดงว่ามีเจตคติที่ดตี่อการปฏิบัติกิจกรรม/การทดลอง 
วิทยาศาสตร ์
     2) ถ้านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีเจตคติทีไ่ม่ดีต่อการปฏิบัติกิจกรรม/การทดลอง
วิทยาศาสตร ์
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย     ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 

ความสามารถ 
ด้าน พฤติกรรมที่แสดงออก 

ปฏิบัติเป็น
ประจ่า 
(3 คะแนน) 

นานๆ 
ครั้ง 
(2คะแนน) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
(1คะแนน) 

1. การสื่อสาร 

พูดบอกความคิด ความรู้สึกของตนกับผู้อื่นเกี่ยวกับข้อมลู
และประสบการณ์ของตนเอง 

   

อธิบายเหตผุลของการเลือกที่จะรบัและไม่รับข้อมลูข่าวสาร    
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและคา่นึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

   

2. การคิด 

ใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อน่าไปสู่การสร้างองค์ความรูห้รือ
สารสนเทศ 

   

ใช้การคิดสังเคราะหเ์พื่อน่าไปสู่การสรา้งองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ 

   

ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อน่าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ 

   

ใช้การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน่าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศ 

   

3. การแก้ 
ปัญหา  

ใช้ข้อมูล หลักการ เหตุผล และคณุธรรมในการแก้ปญัหา
และอุปสรรคต่าง ๆ  

   

เข้าใจความสมัพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ 
เหตุการณ์ตา่ง ๆ ในสังคม  

   

น่าความรู้ที่มีอยูม่าใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหา     
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยค่านึงถึงผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   

4. การใช้ 
ทักษะ
กระบวนการ
และทักษะใน
การด าเนิน
ชีวิต 

รู้จักใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้    
รู้จักน่ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน    
มีความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในการทา่งานและการอยูร่่วมกัน
ในสังคม 

   

รู้จักการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม 

   

รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

   

รู้การจดัการและหาทางออกท่ีเหมาะสมด้านความขดัแย้ง
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน (ต่อ) 

ความสามารถ 
ด้าน พฤติกรรมที่แสดงออก 

ปฏิบัติเป็น
ประจ่า 

(3 คะแนน) 

นานๆครั้ง 
(2คะแนน) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ

(1คะแนน) 

5. การใช้
เทคโนโลย ี

รู้จักเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประเภทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ในการพัฒนาตนเองและสังคมเพื่อการเรยีนรู้ การสื่อสาร 
การท่างาน การแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

   

รู้จักเลือกใช้แนวคิดทางเทคโนโลยใีนการพัฒนาตนเองและ
สังคมเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างาน การแก้ปัญหา 
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
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โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102)       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           จ่านวน 30 ข้อ             คะแนน 30 คะแนน             เวลา 60 นาท ี
ค่าสั่ง   จงเลือกค่าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค่าตอบเดียว 

 สาระที่ 1 มาตรฐาน ว1.1  ตัวชี้วัด  ม.2/1 -2       
1. กระดูกในข้อใด คือกระดูกระยางค์ทั้งหมด  
   1. กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกซ่ีโครง       2. กระดูกไหปลาร้า  กระดูกอก  กระดูกแขน 
   3. กระดูกขา กระดูกสันหลัง กระดูกสะบัก    4. กระดูกเชิงกราน กระดูกสะบัก กระดูกไหปลาร้า 
2. บทบาทและหน้าที่ของน้่าคร่่า คือข้อใด 
 1. ช่วยในการสร้างรก   2. น่าอาหารไปเลี้ยงทารก 
 3. น่าของเสียออกจากทารก 4. ป้องกันการกระทบกระเทือนต่อทารก 
3.  ตัวเลือกใดอธิบายความหมายของการย่อยอาหารได้ชัดเจนที่สุด     (ใจ)                                                                
     1.   การเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารจากขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง                                                                             
     2.   การเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารโดยน้่าย่อยในอวัยวะต่าง ๆ                                                                                   
     3.  การเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารโดยการที่ฟันบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง                                                
     4.  การเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารจากขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจนแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้              
4. ในการหมุนเวียนของเลือดในตัวคน จะผ่านอวัยวะต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามล่าดับอย่างไร จึงจะถูกต้อง  
   ก. หัวใจ      ข. เส้นเลือดแดง      ค. เส้นเลือดด่า    ง. เส้นเลือดฝอย      จ. ปอด 
   ค่าตอบ คือ 
   1. เรียงล่าดับ  ข , จ , ค,  ง และ ก 2. เรียงล่าดับ  ก,  ข , ค, ง และ จ 
   3. เรียงล่าดับ  ก,  ข,  ง,  ค และ จ 4. เรียงล่าดับ ค,  ก,  จ,  ง และ  ข 
5.  ตัวเลือกใดเรียงล่าดับการเกิดทารกได้อย่างถูกต้อง  
    1.   ปฏิสนธิ                ไซโกต              เอ็มบริโอ                   ฟีตัส 
    2.   ปฏิสนธ ิ               เอ็มบริโอ                 ฟีตัส                  ไซโกต 
    3.   ปฏิสนธิ                ฟีตัส                      เอ็มบริโอ                  ไซโกต 
    4.   ปฏิสนธ ิ              ฟีตัส                       ไซโกต                       เอ็มบริโอ  
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แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว ์  วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102)                หน้าที่ 2       

 6.  แมลงสาบและยุงมีขั้นตอนการเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
     1.  แตกต่างกัน เพราะแมลงสาบและยุงมีลักษณะไม่เหมือนกัน 
     2.  เหมือนกัน เพราะเจริญเป็น 4 ขั้น คือ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวโตเต็มวัย 
     3. แตกต่างกัน เพราะยุงมีข้ันตอนการเจริญเติบโต 4 ขั้น ส่วนแมลงสาบ มี 3 ขั้น คือไม่มีขั้นเป็น 
        ดักแด้ 
     4. เหมือนกัน เพียงแต่ขั้นเป็นหนอนในยุง เรียกว่า ลูกน้่า และดักแด้ เรียกว่า อ้ายโม่ง 
7.  ถ้าถุงน้่าดีถูกตัดออก ข้อใดจะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร  
    1. เบื่ออาหาร 2. เป็นแผลที่กระเพาะและล่าไส้ 
    3. อาหารไขมันไม่ถูกย่อย                       4. ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ไลเพสได้ 
8.  เด็กทารกในตัวเลือกใดน่าจะมีการพัฒนาสมองและสติปัญญาได้ดี  
    1.  เด็กท่ีนอนหลับ ๆตื่น ๆ  2.  เด็กท่ีนอนหลับสนิทโดยไม่ได้ถูกรบกวน 
    3. เด็กท่ีนอนหลับแต่ถูกรบกวนบ่อย ๆ 4.  เด็กท่ีถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเล่นในตอนดึก ๆ 
9. ข้อความใดต่อไปนี้ที่ไม่เป็นความจริง เกี่ยวกับโรคความดันสูง  
    1. เป็นโรคเกิดเฉพาะในคนอ้วน  
    2. มีโอกาสเป็นในผู้ที่ชอบทานอาหารเค็มจัด 
    3. ชายที่เป็นโรคนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายกว่าผู้หญิง 
    4. เป็นโรคที่มีความดันสูงกว่า 150/100 มิลลิเมตรของปรอท. 
10. จากตารางแสดงลักษณะส่าคัญ ๆ ของสัตว์ ชนิด A, B, C, D และ E 

ชนิด ประเภทของเลือด การปฏิสนธิ การออกลูก การหายใจ 
A 
B 
C 
D 
E 

เย็น 
เย็น 
เย็น 
อุ่น 
อุ่น 

ภายนอก 
ภายนอก 
ภายนอก 
ภายใน 
ภายใน 

ไข่ในน้่า 
ไข่ในน้่า 
ไข่บนบก 
ไข่บนบก 
เป็นตัว 

เหงือก 
เหงือก,ผิวหนัง,ปอด 

ปอด 
ปอด 
ปอด 

      สัตว์ชนิดใดในตารางจัดว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
     1.  A, B        2.  C ,D      
     3.  C ,D , E                                     4.  A, B, C, D,  E 
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ค่าชี้แจง ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค่าถามข้อ 11- 12 
 

  

 

  จากการ ทดลองดูดสารละลายใน
บีกเกอร์ใส่หลอดทดลอง 2 หลอด หลอดละ 5 cm3 หลอดที่ 1 หยดสารละลายไอโอดีน 2 หยด ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลอดที่ 2 หยดสารละลายเบเนดิกต์ 3 หยด แล้วน่าไปต้มในน้่าเดือดเป็นเวลา 3 
นาที พบว่ามีตะกอนสีเหลืองเกิดข้ึน 

11. จากผลการทดลอง สารใดสามารถเคลื่อนที่ผ่านกระดาษแก้วออกมาได้ 
      1. น้่า     2. น้่าแป้ง    
      3. น้่าลาย     4. น้่าตาล 
12. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองว่าอย่างไร 
     1. เอนไซม์ในน้่าลายสามารถเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้่าตาลได้ 
     2. เอนไซม์ในน้่าลายสามารถเปลี่ยนน้่าตาลให้เป็นแป้งได้ 
     3. อนุภาคของแป้งมีขนาดเล็กสามารถลอดผ่านกระดาษแก้วออกมาได้ 
     4. อนุภาคของน้่าตาลมีขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านกระดาษแก้วออกมาได้ 
13.  ในการน่าข้าวสุกร้อนและเย็น มาเค้ียวในปากสักครู่ แล้วน่าไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์  
      ปรากฏว่าข้าวสุกร้อนได้ตะกอนสีเหลือง ข้าวสุกเย็นได้ตะกอนสีส้ม นักเรียนจะตั้งสมมติฐาน 
      การทดลองนี้ว่าอย่างไร 
      1. น้่าลายย่อยแป้งได้ดีในทุกอุณหภูมิ 
  2. อุณหภูมิของอาหารมีผลต่อการย่อยอาหาร 
  3. น้่าลายจะย่อยแป้งได้เฉพาะการเคี้ยวเท่านั้น 
  4. เวลาที่ใช้ในการเคี้ยวอาหารมีผลต่อการย่อยอาหาร 
 

 

 

 


