
 
 

 

1 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่   2 
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้    ว 12101                                           จ านวน   3  หน่วยกิต 
เวลาเรียน  3  คาบ/สัปดาห ์
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน     ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  2  ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา   การทดลอง  การอภิปราย     การอธิบายและตรวจสอบภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมี
อยู่ในช่วงเวลาส้ัน ๆ  เกี่ยวกับ ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตใน
แหล่งท่ีอยู่ต่างๆ  การงอกของเมล็ด ส่ิงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
พืช  ประโยชน์ของพืช  ทรัพยากรน้ า  แหล่งน้ าบนโลกสมบัติของน้ าและ   ความส าคัญของแหล่งน้ า
ในท้องถิ่น   ปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ าและการอนุรักษ์แหล่งน้ า   ทรัพยากรหินและแร่  ความส าคัญ
ของทรัพยากรหินและแร่  ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรหินและแร่ต่อส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  การใช้
ทรัพยากรหินแร่อย่างคุ้มค่าการเปล่ียนแปลงของแผ่นดิน  รู้จักฟอสซิล  การขุดและการค้นพบฟอสซิล     
รู้จักไดโนเสาร์  การปรับตัวของไดโนเสาร์  การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย  ท าไม  ไดโนเสาร์จึง
หายไป  รู้จักสัตว์ป่า  ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับส่ิงแวดล้อม  สัตว์สงวนของไทย  ผลกระทบจาก
การท าลายสัตว์  การดูแลและการอนุรักษ์สัตว์   สมบัติของสาร   สถานะของสาร  การจ าแนกสาร  และ
การแยกสารบางชนิดท่ีผสมกัน   รู้จักดวงอาทิตย์  ปรากฏการณ์ขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์   
การเกิดกลางวัน -  กลางคืน  การก าหนดทิศ 
 จากสาระการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนจะเข้าใจลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิต    การด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายในส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น  เข้าใจสมบัติทางกายภาพของหิน  น้ า  อากาศ  ดวง
อาทิตย์  และดวงดาว  ต้ังค าถามเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต  ปรากฏการต่างๆรอบตัว  สังเกต  ส ารวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย  และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง  เขียน  หรือวาดภาพใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต  การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามความ
สนใจ   แสดงความกระตือรือร้น  สนใจท่ีจะเรียนรู้  และแสดงความซาบซึ้งต่อส่ิงแวดล้อมรอบตัว  
แสดงถึงความมีเมตตา  ความระมัดระวังต่อส่ิงมีชีวิตอื่น   ท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น  
รอบคอบ  ประหยัด  ซื่อสัตย์  จนเป็นผลส าเร็จ  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  การจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านวิธีคิด  การคิดอย่างมีเหตุผล   คิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล   สร้างสรรค์และมีคุณธรรม   



 
 

 

2 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6(สาธิตเกษตร) 
ว 1.2  ป.2/1, ป.3/1, ป.3/4    

           ว 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
  ว 3.1  ป.2/3, ป. 2/4 (สาธิตเกษตร), ป.2/5(สาธิตเกษตร) 
 ว 6.1  ป.3/1   
 ว 7.1  ป.1/1, ป.2/1, ป.3/1  
 ว 8.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8   
 
เค้าโครงรายวิชา 
 
       หน่วยที่ 1  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 

เร่ืองที่ 1  แหล่งที่อยู่ 
           -    รู้จักแหล่งท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตเล็กๆ 
          -    สิงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
           -    การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

 เร่ืองที่ 2  แหล่งน้ า 
         -      แหล่งน้ าบนโลก 
        -      ความส าคัญของแหล่งน้ าในท้องถิ่น 
         -     ปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ าและการอนุรักษ์แหล่งน้ า 

เร่ืองที่ 3  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
         -      มลพิษจากขยะ 
         -      การแก้ไขมลพิษท่ีเกิดจากขยะ 

เร่ืองที่ 4  หินและแร่ 
           -   รู้จักหินและแร่ 
          -   ความส าคัญของทรัพยากรหินและแร่ 
           -    ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรหินและแร่ต่อส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
           -   การใช้ทรัพยากรหินแร่อย่างคุ้มค่า 
 
            หน่วยที่ 2  รู้รอบตัวเร่ืองไดโนเสาร์ 
                    เร่ืองที่ 1  ฟอสซิล 
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          -    การเปล่ียนแปลงของแผ่นดิน 
          -    รู้จักฟอสซิล      
            -    การขุดและการค้นพบฟอสซิล 
                    เร่ืองที่ 2  ไดโนเสาร์ 
          -   รู้จักไดโนเสาร์ 
          -   การปรับตัวของไดโนเสาร์ 
          -  การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ 
          -   การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย 
                     เร่ืองที่ 3    สัตว์ป่าน่ารู้ 
        -   สัตว์ที่สูญพันธุ์และใกล้จะสูญพันธุ์ 
          -   สัตว์สงวนของไทย 
          -   ผลกระทบจากการท าลายสัตว์ 
         -   การดูแลและการอนุรักษ์สัตว์ 
 

หน่วยที่ 3  ดวงดาวบนท้องฟ้า 

- รู้จักดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ 

- การเคล่ือนท่ีของโลก  ดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์ 

- ประโยชน์ของดวงอาทิตย์    และดวงจันทร์ 

- ปรากฏการณ์ขึ้น – ตก  ของดวงอาทิตย์ 

- การเกิดกลางวัน -  กลางคืน 

- การก าหนดทิศ 
 

หน่วยที่ 4  สารรอบตัวเรา 
เร่ืองที่ 1  เรียนรู้เร่ืองสาร 

- สมบัติของสาร 

- การจ าแนกสาร 

- การเปล่ียนแปลงรูปร่างของสาร 
เร่ืองที่ 2  น้ า 

- สมบัติของน้ า 

- น้ าเปล่ียนสถานะ 

- วัฏจักรของน้ า 

- การดูแลรักษาและการใช้น้ าอย่างประหยัด 
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 เร่ืองที่ 3  ของผสม 

- รู้จักของผสม 

- ลองท าของผสม 

- การแยกของผสมอย่างง่าย 
เร่ืองที่ 4  ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสาร 

- รู้จักความร้อน 

- อุณหภูมิและเทอร์มอมิเตอร์ 

- การเปล่ียนแปลงของสาร 

- ประโยชน์และอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของสาร 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โครงการสอนระยะยาว   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                       

ภาคต้น   ปีการศึกษา 2561 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา/สาระ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
1 

(30พ.ค.-1มิ.ย.61)  
 

ปฐมนิเทศ 
หน่วยที่ 1  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
         - ขั้นสงสัย 
         - ขั้นวางแผน 
         - ขั้นค้นหาค าตอบ 

1 
       2  

 
-ใบงานท่ี1 
-ใบงานท่ี2 

2-3 
(4-8 มิ.ย. 61) 

(11-15 มิ.ย. 61) 
 

เร่ืองที่ 1  แหล่งที่อยู่ 
       - รู้จักแหล่งท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตเล็กๆ 
       - รู้จักพืช 
       - การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

 
2 
2 
2 

 
-ใบงานท่ี3-4 บ.ฝ.2-3 
 
-ใบงานท่ี5-6 บ.ฝ.7-9 
-ใบงานท่ี7-8 บ.ฝ.13 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา/สาระ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
4 

(18-22 มิ.ย. 61) 
 

เร่ืองที่ 2  แหล่งน้ า 
         - แหล่งน้ าบนโลก 
         - ความส าคัญของแหล่งน้ า ใน
ท้องถิ่น 
         - ปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ า และ
การอนุรักษ์แหล่งน้ า 
 

        
1 
2 
 

การบ้าน 

 
-ใบงานท่ี11 
-ใบงานท่ี12-13 บ.ฝ.
27-31 
-แบบฝึกหัดหน้า 32-
33 
พฤ.21 พิธีไหว้ครู 

5 
(25-29 มิ.ย.61) 

เร่ืองที่ 3 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
           -  มลพิษจากขยะ 
           -  การแก้ไขมลพิษท่ีเกิดจากขยะ        

 
1 
2 

 
-แบบฝึกหัดหน้า 34 
-ใบงานท่ี14 บ.ฝ.35-
36 
อ.26 พิธีมอบเกียรติ
บัตร(บ่าย) 

6 
(2-6 ก.ค.61) 

เร่ืองที่ 4  หินและแร่ 
         -  รู้จักหินและแร่ 
         -  หินและประโยชน์ของหิน 
         -  แร่และประโยชน์ของแร่ 
         -  การอนุรักษ์หินและแร ่
 

 
1 
1 
1 

 
-แบบฝึกหัดหน้า 
37,39 
-ใบงานท่ี15 
-ใบงานท่ี15 
-ใบงานท่ี16 
-แบบฝึกหัดหน้า 41 
พ.4 ประชาสัมพันธ์
กีฬาสี 

7 
(9-13 ก.ค. 61) 

 

เตรียมสอบ 
ทดสอบรายหน่วยที่ 1 

1 
1 

 

8 
(16–20 ก.ค.61) 

ทดสอบกลางภาค  คร้ังที่ 1 1 
 

16-30 ก.ค. 61 
บันทึกผลการเรียน 
คร้ังที่ 1 

9 
(23-27 ก.ค. 61) 

หน่วยที่ 2  รู้รอบตัวเร่ืองไดโนเสาร์ 
         -  ขั้นสงสัย 
         -  ขั้นวางแผน 

 
1 
2 

 
-ใบงานท่ี 1 
-ใบงานท่ี 2 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา/สาระ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
         -  ขั้นค้นหาค าตอบ พฤ.26 กจ.วันเฉลิม

และวันภาษาไทย 
ศ.27 หยุดวัน
อาสาฬหบูชา 

10-11 
(30 ก.ค.-3 ส.ค.

61) 
(6-10 ส.ค. 61) 

เร่ืองที่ 1  ฟอสซิส 
        -  การเปล่ียนแปลงของแผ่นดิน 
        -  รู้จักฟอสซิส 
        - การขุดและการค้นพบฟอสซิส 

 
2 
2 
2 

-ใบงานท่ี 3-4 
- แบบฝึกหัดหน้า2 
- ใบงานท่ี5 
-ใบงานท่ี 6 บ.ฝ 4,7 
จ.30 ก.ค. หยุดชดเชย
วันเฉลิมฯ ร.10 
พ.1 และ ศ.3 ส.ค. 
กีฬาสีสัมพันธ์ 
ศ.10 ส.ค. กจ.วันแม่ 

12-13 
(13-17 ส.ค. 61) 
(20-24 ส.ค. 61) 

เร่ืองที่ 2  ไดโนเสาร์ 
            -   รู้จักไดโนเสาร์ 
        -  การปรับตัวของไดโนเสาร์ 
        - การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ 
 

 
2 
2 
2 
 

 
-ใบงานท่ี7-8 บ.ฝ 9-
13แบบฝึกหัดหน้า 15 
ใบงานท่ี 9 บ.ฝ 17 
จ.13 หยุดชดเชยวัน
แม่ 
จ.20-24 สัปดาห์
สนทนาศิษย์ลูก 

14-15 
(27–31 ส.ค. 61) 
(3 – 7 ก.ย. 61) 

เร่ืองที่ 3  สัตว์ป่าน่ารู้ 
    - การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย 
    - สัตว์ที่สูญพันธุ์และใกล้จะสูญพันธุ์ 

 
3 
3 
 

 
แบบฝึกหัดหน้า 19 
-ใบงานสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์ 3 ใบ 
 

16 
( 10-14 ก.ย. 61) 

    - การดูแลและการอนุรักษ์สัตว์ 3 
 

- แบบฝึกหัดหน้า 
24,27 
พ.12 พิธีกตัญญุตา-
คารวะ 

17 ทบทวนเตรียมสอบ 1 17 -30 ก.ย.  บันทึก
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา/สาระ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
( 17-21 ก.ย. 61) ทดสอบรายหน่วยที่ 2 

ทดสอบภาคต้น คร้ังที่ 2 
1 
1 
 

คะแนน ภาคต้น 
ครั้งท่ี 2 
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 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โครงการสอนระยะยาว   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                       

ภาคปลาย   ปีการศึกษา 2561 
 

สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
1-2 

( 1 – 5 ต.ค. 61) 
( 8–12 ต.ค. 61) 
 

หน่วยที่ 3 ดวงดาวบนท้องฟ้า 

- ขั้นสงสัย 

- ขั้นวางแผน 

- ขั้นค้นหาค าตอบ 
 

 
1 
2 
3 

 
 

3 
 (15–19 ต.ค.61) 

เร่ืองที่ 1  ดวงอาทิตย์ 
    - คุยกับดวงอาทิตย์  
    - โลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
 

 
2 
1 
 

 
-แบบฝึกหัดหน้า 2 
-ใบงานท่ี 3 บ.ฝ.3-4 
จ.15 หยุดชดเชยวัน
คล้ายวันสวรรคต ร.9  

4 - 5 
(22-26 ต.ค 61) 
(29-31 ต.ค. - 2 

พ.ย. 61) 
 
 

   - อะไรท าให้เกิดกลางวันกลางคืน 
   - ขนาดของโลก ดวงอาทิตย์  
      ดวงจันทร์ 
   - ใกล้-ไกล  มีผลอย่างไร 

2 
2 
 
2 

-ใบงานท่ี 5 บ.ฝ.6 
-แบบฝึกหัดหน้า 7 
 
-ใบงานท่ี 5 บ.ฝ.6 
อ.23 หยุดวันปิย
มหาราช 
**หยุดเรียนเนือ่งใน
วันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร** 

6 - 7 
 (5 - 9 พ.ย. 61) 
(12-16 พ.ย. 61) 

- ทิศ 
- ขอบคุณดวงอาทิตย์ 
- ไปเท่ียวดวงจันทร ์

2 
2 
2 

-ใบงานท่ี 9-10 บ.ฝ.
10-11 
- แบบฝึกหัดหน้า 12-13 
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สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
8 

 (19-23 พ.ย. 
61) 

 

 เร่ืองที่ 2  ดวงจันทร์ 
- โลกและดวงจันทร์ต่างกันอย่างไร 
- พื้นผิวของดวงจันทร์ 

 

       
2 
1 
 

 
-ใบงานท่ี 8 บ.ฝ.15 
-รูปภาพเปรียบเทียบ 
บ.ฝ. 17 
-แบบฝึกหัดหน้า 18 
พฤ.22 กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

9 
(26-30 พ.ย. 61) 

- แสงสว่างของดวงจันทร ์
- รูปร่างของดวงจันทร์ 

1 
1 

-แบบฝึกหัดหน้า 20 
-ใบงานท่ี 4 บ.ฝ.21 

10 
(3-7 ธ.ค.61) 

ทบทวนสอบ 
ทดสอบรายหน่วย 
ทดสอบกลางภาคปลาย ครั้งท่ี 3 

1 
1 
1 

3 - 16 ธ.ค. 61 
บันทึกคะแนนคร้ังที่ 3 

8 – 27 ธันวาคม  2561 

หยุดเรียนเพื่อฝึกซ้อม เตรียมกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส”์ 

11 
(7-11 ม.ค. 61 ) 

 
 

หน่วยที่ 4  สารรอบตัวเรา 

- ขั้นสงสัย 

- ขั้นวางแผน 

- ขั้นค้นหาค าตอบ 

 
1 
1 
1 
 

 
- ใบงานท่ี1 
- ใบงานท่ี2 

 

12 -13 
( 14- 18 ม.ค.61) 
( 21-25 ม.ค.61) 

 

เร่ืองที่ 1  เรียนรู้เร่ืองสาร 

- สมบัติของสาร 

- การจ าแนกสาร 

- สมบัติเฉพาะของสาร 

 
2 
2 
2 
 

 
- ใบงานท่ี3  บ.ฝ.2 
- ใบงานท่ี4-5บ.ฝ.3-4 
- ใบงานท่ี6 

14 
(28-31ม.ค. – 1

ก.พ.61) 
 

เร่ืองที่ 2  น้ า 

- สมบัติของน้ า 

- น้ าเปล่ียนสถานะ 

- วัฏจักรของน้ า 

- การดูแลรักษาและการใช้ 
          น้ าอย่างประหยัด 

 
1 
1 
1 
 

 
-ใบงานท่ี     
-ใบงานท่ี     
-แบบฝึกหัดหน้า 
-แบบฝึกหัดหน้า 
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สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ หมายเหตุ 
15 - 16 

 (4-8 ก.พ. 61) 
(11-15 ก.พ. 61) 

เร่ืองที่ 3  ของผสม 

- รู้จักของผสม 

- ลองท าของผสม 

- การแยกของผสมอย่างง่าย 

 
2 
2 
2 

-ใบงานท่ี     
-แบบฝึกหัดหน้า 
-แบบฝึกหัดหน้า 
**หยุดเรียนเนือ่งใน
วันเกษตรแฟร์** 

17 - 18  
(18-22 ก.พ. 61) 
(25-28ก.พ.,1

มี.ค. 61) 

เร่ืองที่ 4  ความร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงของสาร 

- รู้จักความร้อน 

- อุณหภูมิและเทอร์มอมิเตอร์ 

- การเปล่ียนแปลงของสาร 
เมื่อได้รับความร้อน 

 
 
2 
2 

 
 
-บรรยาย 
-ใบงานท่ี 17-18 บ.ฝ.17 
-ใบงานท่ี 16 บ.ฝ.
16,18,19 
18-28 บันทึกคะแนนอา่น 
คิดวิเคราะห์และเขียน ฯ 
อ.19 หยุดวันมาฆบูชา 

19 
(4-8มี.ค. 61) 

ทบทวนสอบ 
ทดสอบรายหน่วย 
ทดสอบกลางภาคปลาย ครั้งท่ี 4 

1 
1 
1 
 

 
 

 
การจัดการเรียนรู้ 
  
 การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการท่ีนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าและฝึกคิด
ด้วยตนเองเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้   ดังนี้  
 1. จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและสังคม  (Science 
Technology and Society  หรือ STS )  เป็นขั้นตอนต่าง ๆ   ในโมเดลการเรียนรู้  6  ขั้นตอน  คือ   
ขั้นสงสัย  (I wonder)  ขั้นวางแผน (I plan)  ขั้นค้นหาค าตอบ (I investigate)  ขั้นสะท้อนความคิด 
(I reflect)   ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์  (I share)  และขั้นน าไปปฏิบัติ  (I act) 
 2.  ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Constructivism 
 3.  ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา  เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้
เป็นรายบุคคล  การเรียนรู้โดยการท าโครงงาน    การทดลอง  การสาธิต   การถาม- ตอบ  การศึกษา 
นอกสถานท่ี  เป็นต้น 
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  วีดิทัศน์   โทษของน้ าเป็นพิษ   และวิธีการสงวนรักษาน้ า 
 2.  อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
 3.  แผนภาพ 
 4.  ของจริง   ของจ าลอง 
 5.  ห้องสมุด  
 6.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา   ท้องฟ้าจ าลอง   กรุงเทพฯ 
 
หนังสือค้นคว้า   และอ้างอิง 
ขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์.  2537.  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ:  มาเก็ทต้ิงมีเดีย 
  แอสโซซิเอตส์. 
ขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์.  2538.  โลกของสัตว์น้ า.  กรุงเทพฯ:  มาเก็ทต้ิงมีเดีย แอสโซซิเอตส์. 
เจนนี่   วูด.  1996.  ป่าดงดิบ.  กรุงเทพฯ:   ฟาร์อีสต์พับลิเกช่ัน. 
เจนนี่   วูด.  1996.  แนวปะการัง.  กรุงเทพฯ:   ฟาร์อีสต์พับลิเกช่ัน.   
เสริมสุข  โทนะวนิก.  2540.   ไดโนเสาร์และสัตว์ดึกด าบรรพ์ในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:   
 ชมรมเด็กพับบิลช่ิงเฮาส์. 
มัลลิกา  แก้วบัณฑิตย์ (แปล)   2541.  โดเรมอน   ไดโนเสาร์.  กรุงเทพฯ:   นานมีบุ๊ค. 
บุษบง  โควินท์  (แปล).  2541.  ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์.  กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพานิช. 
วินัย  พัฒนรัฐและคณะ.  2540.  วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  2.  กรุงเทพฯ:  ประสาน 
 มิตร. 
วิลเลียม  ลินด์เซย์.  2535.  แผนที่ความรู้ไดโนเสาร์.  กรุงเทพฯ:  อักษรสัมพันธ.์ 
วราวุธ์  สุธีธร (แปล).  2540.  ผจญภัยโลกล้านปีไดโนเสาร์.  กรุงเทพฯ:  แปลน  พริ้นท์ต้ิง. 
เดวิด   นอร์แมน.  2535.  ไดโนเสาร์.  กรุงเทพฯ:  ดอร์ลิง  คินเดอร์สลีย์. 
ภูมิ   ตะวันและคณะ.  2540.  กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ฉบับที่  2  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1.  
 กรุงเทพฯ:  เดอร์บุคส์. 
นพดล  เวชสวัสด์ิ.  2538.  ไดโนเสาร์และสัตว์ก่อนยุคประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
นภดล  เวชสวัสด์ิ.  2539.  100 ค าถาม-ตอบ  รอบรู้เร่ืองไดโนเสาร.์ กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
นฤมล  ยุตาคม.  2541.  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดการสอนตาม 
 แนวความคิดของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสังคม  และคอนสตรัคติวิซึม.   
 ระหว่างวนัท่ี 22 – 26  พฤษภาคม  2541 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   
 เขตจตุจักร.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา.   

2541. วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / สังคม(STS)  :  ความพยายามใหม่ในการสอน 
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วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับทุกคน.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 20 – 26  กรกฎาคม  2542. 

สารานุกรมเล่มแรกของฉัน.  2529.  ทะเลและมหาสมุทร. กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพานิช 
National Science Teachers Association (NSTA).  1990.  Science / Technology / Society: 
 A neweffort For  providing appropriate science for all.  In yager, Robert E.   
  (Ed.)  What research says to the Science says to the Science teacher:  The  
 Science, Technology, Society movement. (Vol. 7 pp 3 – 5) 
Yager, Robert & Penick, Hohn.  1990.  The STS movement and student eareativity.   
 Science Scope.  September, 1990. 
Yager, Robert & Tamir,  Pnchas.  1990.  The StS approach :  Treasons , Intertions,  
 Acomplishments and Outcomes.   Science Education.  77 (6) : 637 – 653. 
Yager, Robert.  1998.  A Planned Research Collaboration  in Science Education.   
 Science Education Center, university of lowa, City, LA. 
Napleon Adebola Bryant, Carol J. Valenta, Gerald H. Kreckover, Marjorie Slavick   
 Rrank, Mozell P. Lang and Barry A. Van Deman.  1995 :  Science Any time.   
 Harcourt Bracce + Company 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ใน 1 ปีการศึกษา  จะมีการวัดและประเมินผล  4 ครั้ง  แต่ละครั้งมีสัดส่วนการวัดและ 
ประเมินผล ประเมินระหว่างเรียน (formative) และผลสอบ / ผลงาน (summative)  มีสัดส่วนดังนี้ 
 ประเมินระหว่างเรียน (formative)  :    ผลสอบ / ผลงาน (summative)   =  70 : 30 

 
ทักษะกระบวนการ 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
-  การสังเกต 
-  การจ าแนกประเภท 
-  การส่ือความหมายข้อมูล 
 

 2. การอ่าน  การคิดวิเคราะห์   และการเขียนสื่อความหมาย 
  -  การตอบค าถามในใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด 
  -  การสรุปความรู้ 
 

ผลสอบ/ผลงาน    
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  ในแต่ละครั้งจะมีการประเมิน  2 ประเภท  คือ  การประเมินระหว่างเรียน 
(Formative evaluation)  และการประเมินผลรวม  (Summative evaluation) 
 1. การประเมินระหว่างเรียน  ประเมินจากการสอบรายหน่วย/ผลงาน  แต่ละครั้งอาจมี
การประเมินโดย       -    แบบทดสอบรายหน่วย  และ/หรือ 
                 -    ผลงาน  เช่น   ส่ิงประดิษฐ์   ช้ินงาน  เป็นต้น 
 การประเมินระหว่างเรียน   จะคิดระดับคะแนนผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

ตารางแนวปฏิบัติการให้ระดับคะแนนผลการเรียน  (เกรด)  เป็น  8  ระดับ 

เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน ความหมาย 

80 – 100 3.75 – 4.00 4.0 ดีเย่ียม 

75 – 79 3.25 – 3.74 3.5 ดีมาก 

70 - 74 2.75 – 3.24 3.0 ดี 

65 - 69 2.25 – 2.74 2.5 ค่อนข้างดี 

60 - 64 1.75 – 2.24 2.0 ปานกลาง 

55 - 59 1.25 – 1.74 1.5 ควรปรับปรุง 

50 - 54 1.00 – 1.24 1.0 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

0 - 49 0 – 0.99 0.0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
**** ตารางนี้ไม่แน่ใจนะคะ ถ้าไม่ใช้ลบได้เลย 

 2. การประเมินผลรวม  ประเมินจากการสอบรวม/ผลงาน  การประเมินแต่ละครั้งจะใช้
แบบทดสอบปลายภาค  และหรือผลงาน  ให้คิดระดับคะแนนแบบอิงกลุ่ม  หรืออาจมี                         
การปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม   ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนร่วมกันในระดับช้ัน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครู 
แบบประเมินตนเองของนักเรียน แบบประเมินโดยเพื่อน  

2. แบบประเมินท่ีใช้ในการประเมินด้านทักษะกระบวนการ ได้แก ่

- การทดลองในระหว่างเรียน 



 
 

 

14 

- การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม 

- การคิดวิเคราะห์ ตอบค าถามในสถานการณ์ต่างๆ 

- การสรุปความรู้ เช่น การเขียนแผนภาพ เขียนบรรยาย แผนผังความคิด การเขียน 
      อนุทิน  

- ผลงาน เช่น แผ่นพับ สมุดภาพ รายงาน ส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลสอบ / ผลงาน 

1) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลสอบ ได้แก่ ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่ง
เลือกใช้ตามความเหมาะสม 

2) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ได้แก่ แบบประเมินผลงานซึ่งมีเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
 

ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ท่ีมีลักษณะแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
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สม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

4.1.1  ต้ังใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3 มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 

 

ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการท างาน 
นิยาม 
 มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ และรับผิดชอบในการ
ท าหน้าท่ีการงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
6.1  ต้ังใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
6.1.2  ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ 

6.2.1 ทุ่มเท อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 



 
 

 

16 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
1.1 พูดถ่ายทอดความรู้  ความ
เข้าใจ จากสารท่ีอ่าน  ฟัง หรือดู
ตามท่ีก าหนดได้ 

1.1.3  เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารท่ีอ่าน ฟังหรือ
ดูตามท่ีก าหนดได้ 
1.1.4  เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน  ฟังหรือดูจาก ท่ีก าหนดให้ 

 

2. ความสามารถในการคิด 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
2.1 คิดพื้นฐาน( การคิดวิเคราะห์ ) 2.1.1 จ  ำแนกขอ้มูล จดัหมวดหมู่ จดัล ำดบัควำมส ำคญัของ

ขอ้มูลและเปรียบเทียบขอ้มูลในบริบทที่เป็นส่ิงใกลต้วั 
2.1.2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีพบเห็นในบริบทท่ีเป็น
ส่ิงใกล้ตัว 

 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
3.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนา
จากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ 

3.2.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรเขียน สนทนำ หรือ
อภิปรำย 

 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
4.1 ท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.1.1 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
4.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.1.3 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
5.2 มีการจัดการเทคโนโลยีให้
ยั่งยืนด้วยวิธีที่เหมาะสม 

5.2.2 ลดการใช้ทรัพยากร ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

การจัดสาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

....................................................... 
สาระท่ี  1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน  ว 1.1   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กันมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  ทดลองและอธิบาย น้ า แสง เป็นปัจจัย -  พืชต้องการน้ าและแสงในการ 

 ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ เจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 
 2.  อธิบายอาหาร น้ า อากาศ เป็นปัจจัยท่ี

จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
-  พืชและสัตว์ต้องการอาหาร  น้ า  
อากาศ  เพื่อการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโต 

 2.  อธิบายอาหาร น้ า อากาศ เป็นปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

-  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพืช 
เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี 

 และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 3.  ส ารวจและอธิบายพืชและสัตว์สามารถ

ตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ   และการ
สัมผัส 

-  พืชมีการตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ
และการสัมผัส 
 

   
   

 
หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา,   รู้รอบตัวเรื่องไดโนเสาร์ 
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สาระท่ี  1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน   ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวน  การสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  อธิบายประโยชน์ของพืชในท้อง -พืชมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในแง ่

 ถิ่น ของปัจจัยส่ี คือ เป็นอาหาร  ท่ีอยู่อาศัย  
  เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค 
 2.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ

ส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ีสูญพันธุ์ไปแล้ว  และ 
ท่ีด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน 

-ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้จะ
สามารถอยู่รอดและด ารงพันธุ์ต่อไป 
-สัตว์สูญพันธุ์และใกล้สูญพันธุ์ 
-การสงวนรักษาพันธุ์สัตว ์

   

หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา,   รู้รอบตัวเรื่องไดโนเสาร์ 
 

สาระท่ี  2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน  ว 2.1   เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของ -กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆมี 
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 กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์กัน  และมีความสัมพันธ์กับ 
  แหล่งท่ีอยู่ในลักษณะของแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
  และแหล่งอาหาร 
   

หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี  2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน  ว 2.2   เข้าใจ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  ประเทศ  และโลก  น าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและอภิปราย -  ดิน หิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่าและ

แร่ 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญ 
  -  มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
  เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
 2.  ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก่อให้ -  มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง 
 เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
3.  อภิปรายและน าเสนอการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

มากมายจึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
-  มนุษย์ต้องช่วยกันดูแลและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  เพื่อให้มีการใช้ได้นานและยั่งยืน 

หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา 
 



 
 

 

20 

สาระท่ี  3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  อธิบายสมบัติของของแข็ง  ของเหลว  

และแก๊ส 
-สารอาจปรากฎในสถานะของแข็ง  
ของเหลว  หรือแก๊ส   

 2.  จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะ  หรือ
เกณฑ์อื่นท่ีก าหนดเอง   

-การจ าแนกสารอาจจ าแนกใช้สถานะ  
หรือสมบัติอื่นเป็นเกณฑ์ได้ 

 3.  ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบาง
ชนิดท่ีผสมกัน  โดยการร่อน  การกรอง  
การระเหย  การใช้แม่เหล็ก 

-ในการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกันออก
จากกัน  ต้องใช้วิธีการต่างๆท่ีเหมาะสม  
ซึ่งอาจจะท าโดยการร่อน  การกรอง  การ
ระเหย  การใช้แม่เหล็ก  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
สมบัติของสารท่ีเป็นส่วนผสมในสารผสม
นั้นๆ 

   

หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  สารรอบตัว 
สาระท่ี  6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน   ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ  ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  
และ  สัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  ส ารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพ -  น้ าพบได้ท้ังท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว  

 ของน้ าจากแหล่งน้ าในท้องถิ่นและน า และแก๊ส น้ าละลายสารบางอย่างได้ น้ า 
 ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เปล่ียนแปลงรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ  
  และรักษาระดับในแนวราบ 
  - น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความ 
  จ าเป็นต่อชีวิต ท้ังในการอุปโภค จึงต้อง 
  ใช้อย่างประหยัด 
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 2.  สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของแผ่นดิน 

-การเปล่ียนแปลงของแผ่นดินเป็นไปตาม
กาลเวลา 

หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา,   สารรอบตัว,  รู้รอบตัวเรื่องไดโนเสาร์ 

 
สาระท่ี  7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1   เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี่และเอกภพ การ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวง

จันทร์  และดวงดาว 
 
2.  สืบค้นและอภิปรายความส าคัญของ
ดวงอาทิตย์ 
 
 
3.  สังเกตและอธิบายการขึ้น-ตกของดวง 
อาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการก าหนดทิศ  

-ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และ
ดวงดาว  โดยจะมองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็น
ครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินไว้ 
-ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของโลก  
เพราะให้ท้ังพลังงานความร้อนและพลังงานแสง  
ซึ่งช่วยในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต   
โลกหมุนรอบตัวเองท าให้เกิดปรากฏการณ์
ต่อไปนี้ 

 ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ 

 เกิดกลางวันและกลางคืนโดยด้านท่ีหัน
รับแสงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันและ
ด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็น
เวลากลางคืน 

 ก าหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้นและ
การตกของดวงอาทิตย์ให้ด้านท่ีเห็น
ดวงอาทิตย์ข้ึนเป็นทิศตะวันออกและ
ด้านท่ีเห็นดวงอาทิตย์ตกเป็นทิศ
ตะวันตก เมื่อใช้ทิศตะวันออกเป็นหลัก 
โดยให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก 
ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก 
ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และด้านหลัง
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จะเป็นทิศใต้ 

หมายเหตุ  หน่วยการเรียนรู้  ดวงดาวบนท้องฟ้า 
 

สาระท่ี  8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอ่านและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม  และส่ิงแวดล้มมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1.  ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี  

 ก าหนดให้และตามความสนใจ  
 2.  วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ  
 ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง  
 ของกลุ่ม และของครู  
 3.  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีเหมาะสม  
 ในการส ารวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล  
 4.  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบและ  
 น าเสนอผล  
 5.  ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจ   
 ตรวจสอบ  
 6.  แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวม  
 เป็นความรู้  
 7.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจ  
 ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโดยเขียนภาพ  
 แผนภาพ หรือค าอธิบาย  
 8.  น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ  
 กระบวนการและผลของงาน  
   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  ต้ังใจ  เพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม 
     4.1.1  ต้ังใจเรียน 
     4.1.2  เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ 
     4.1.3  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ
4.2  แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
     4.2.1   ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
ส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและ 

-บันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน
ในการร่วมกิจกรรม/
การท าใบงานและ
แบบฝึกหัด/การแสดง
ความคิดเห็น 
 
 
 
 
-ใบงานการสืบค้น
ความรู้ในเรื่องแหล่งท่ี
อยู่(ใบงานท่ี4) 
-ใบงานการสืบค้น
ความรู้ในเรื่องป่าไม้
เมืองไทย(ใบงานท่ี10) 
-ใบงานการสืบค้น
ความรู้ในเรื่องแหล่งน้ า
(ใบงานท่ี11) 
-ใบงานพิเศษการ
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

4 หมายถึง มี
พฤติกรรมและผลงาน
อยู่ในระดับดีมาก 
3 หมายถึง อยู่ในระดับ
ดี 
2 หมายถึง อยู่ในระดับ
พอใช้ 
1 หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 

 
14.1  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในหน้าท่ี
การงาน     
     14.1.1  เอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
     14.1.2  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ 
     14.1.3  ปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง        
 

 
-บันทึกพฤติกรรมการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพ/การส่ง
งานตรงเวลา/การ
ติดตามแก้ไขงาน 
 
 
 
 

 
4  หมายถึง  มี
พฤติกรรมตามก าหนด
ในระดับดีมาก 
3  หมายถึง  ในระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ในระดับ
พอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา 
 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้/ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    

1. ทักษะการสังเกต 
    -ส ารวจและอภิปราย
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่
ต่างๆ 
    -ทดลองและอธิบาย 
น้ า แสง เป็นปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 
อธิบายอาหาร น้ า 
อากาศ เป็นปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชและ
สัตว์ 
.  ส ารวจและอธิบายพืช
และสัตว์สามารถ
ตอบสนองต่อแสง  
อุณหภูมิ   และการ
สัมผัส 
 

 
-ใบงานการสังเกต
แหล่งท่ีอยู่  
(ใบงานท่ี3) 
 
-ทดลอง  สังเกต
ส่ิงจ าเป็นในการงอก
และเจริญเติบโตของ
พืช (ใบงานท่ี5,6) 
-ใบงานการทดลองพืช
น้ าจืดไม่สามารถอยู่ใน
น้ าเค็มได้ 
 
 
-ทดลอง  สังเกตการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ของพืช (ใบงานท่ี7,8) 
 
 

4  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดอยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดอยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดอยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดในระดับ
ต้องปรับปรุง 



 
 

 

26 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

2. ทักษะการจ าแนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ทักษะการวัด 
4. ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ใบงานการจ าแนก
ขยะ(ใบงานท่ี14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

3  หมายถึง  จ าแนก
ประเภทและบอก
เกณฑ์ พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 
2  หมายถึง  จ าแนก
ประเภทและบอก
เกณฑ์ได้ถูกต้อง แต่
ไม่ได้ยกตัวอย่าง 
1 หมายถึง จ าแนก
ประเภทได้ แต่ไม่
สามารถบอกเกณฑ์
และยกตัวอย่างได้ 
0  หมายถึง  ไม่
สามารถจ าแนกปะ
เภท บอกเกณฑ์ และ
ยกตัวอย่างไม่ได้ 
- 
- 
 
 

2. ทักษะการอ่าน  การ
คิดวิเคราะห์  และการ
เขียนส่ือความหมาย 

1. การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2, การสรุปความรู้ 

-การสรุปความรู้จาก
ใบงานต่างๆ 
-แบบฝึกหัดการแสดง
ความคิดเห็นเรื่อง 
ป่าไม้(หน้า25ข้อ1) 
-แบบฝึกหัดการแสดง
ความคิดเห็นเรื่องการ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 
(หน้า32) 
-แบบฝึกหัดการแสดง

4  หมายถึง  เขียน
สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้
ถูกต้องอยู่ในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความคิดเห็นจาก
ข้อมูลเรื่อง หิน/แร่ 
(หน้า41ข้อ2,3) 
-ใบงานอนุทินและ
แผนผังความคิด 

0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา 
 

ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
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ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การจ าแนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ข้อสอบภาคปลายเรื่องการจัด
กลุ่มวัสดุ (หินและแร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกได้ถูกต้อง 
พร้อมท้ังยกตัวอย่างได้ 
2 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกได้ถูกต้อง
แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างได้ 
1 หมายถึง จ าแนกสารได้ แต่ไม่
สามารถระบุเกณฑ์ในการ
จ าแนก และยกตัวอย่างไม่ได้ 
0 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกไม่ได้เลย 

การจัดกลุ่มข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ใบงานแหล่งท่ีอยู่(ใบงานท่ี3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หมายถึง จัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต
และไม่มีชีวิตได้ถูกต้องและ
ยกตัวอย่างอย่างน้อยอย่างละ3
ช่ือ 
2 หมายถึง จัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต
และไม่มีชีวิตได้ถูกต้องและ
ยกตัวอย่างอย่างน้อยอย่างละ2
ช่ือ 
1 หมายถึง จัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต
และไม่มีชีวิตได้ถูกต้องและ
ยกตัวอย่างอย่างน้อยอย่างละ1
ช่ือ 
0 หมายถึง จัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต
และไม่มีชีวิตได้ถูกต้องไม่
ถูกต้อง 



 
 

 

29 

ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแจกแจงข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ใบงานบอกลักษณะของป่าไม้
(ใบงานท่ี10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หมายถึง สามารถแจกแจง
ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ
ของป่าไม้ได้ถูกต้องมีข้อมูล
ครบถ้วน 
2 หมายถึง สามารถแจกแจง
ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ
ของป่าไม้ได้ถูกต้องมีข้อมูลแต่
ไม่ครบถ้วน 
1 หมายถึง สามารถแจกแจง
ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ
ของป่าไม้ได้ถูกต้องบางส่วน  มี
ข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้อง 
0 หมายถึง ไม่สามารถแจกแจง
ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ
ของป่าไม้ได้ 
 

การใช้เหตุผล 
 

-ข้อสอบอธิบายความสัมพันธ์
ของกวางกับต้นหญ้า 
 
 
 
-ข้อสอบเมื่อมนุษย์มีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น  นักเรียนคิดว่าจะมีผลดี
หรือผลเสียต่อป่าไม้อธิบาย
เหตุผล 
 
 
 
 
-ข้อสอบ ปัจจุบันภูเขาหลาย
แห่งถูกระเบิดเพื่อน าหินมาใช้

3 หมายถึง อธิบายเหตุผลได้
ถูกต้องในระดับดีมาก 
2 หมายถึง ระดับดี  
1 หมายถึง พอใช้ 
0 หมายถึง ไม่ถูกต้อง 
3 หมายถึง เลือกตอบ มีผลเสีย 
และมีเหตุผลในระดับดีมาก 
2 หมายถึง เลือกตอบ มีผลเสีย 
และมีเหตุผลในระดับดี 
1 หมายถึง เลือกตอบ มีผลเสีย 
และมีเหตุผลในระดับพอใช้ 
0 หมายถึง เลือกตอบ มีผลดี 
และมีเหตุผลไม่ถูกต้อง 
3 หมายถึง อธิบายเหตุผลได้
ถูกต้องในระดับดีมาก 
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ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ประโยชน์ต่างๆการระเบิดภูเขา
มากๆนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์
หรือโทษอย่างไรให้เขียนอธิบาย 
 

2 หมายถึง ระดับดี  
1 หมายถึง พอใช้ 
0 หมายถึง ไม่ถูกต้อง 
 

 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย รู้รอบตัวเร่ืองไดโนเสาร์ 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้/ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   4.1  ต้ังใจ  เพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม 
     4.1.1  ต้ังใจเรียน 
     4.1.2  เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ 
     4.1.3  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า

-บันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน
ในการร่วมกิจกรรม/
การท าใบงานและ
แบบฝึกหัด/การแสดง
ความคิดเห็น 
 
-ใบงานการสืบค้น
ความรู้ในเรื่องการสูญ

4 หมายถึง มี
พฤติกรรมและผลงาน
อยู่ในระดับดีมาก 
3 หมายถึง อยู่ในระดับ
ดี 
2 หมายถึง อยู่ในระดับ
พอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
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ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ
4.2  แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

     4.2.1   ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จาก

หนังสือ  เอกสาร  
ส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ท้ัง

ภายในและ 

พันธุ์ของไดเสาร์, สัตว์
ใกล้สูญพันธ์(ใบงานท่ี
9,10) 
-ใบงานพิเศษการ
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
-การเขียนรายงานตาม
หัวข้อท่ีสนใจ 

0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 

 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในหน้าท่ี
การงาน     
     14.1.1  เอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
     14.1.2  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ 
     14.1.3  ปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง        

-บันทึกพฤติกรรมการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพ/การส่ง
งานตรงเวลา/การ
ติดตามแก้ไขงาน 
 
 
 
 
 
 
 

4  หมายถึง  มี
พฤติกรรมตามก าหนด
ในระดับดีมาก 
3  หมายถึง  ในระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ในระดับ
พอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย รู้รอบตัวเร่ืองไดโนเสาร์ 
 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้/ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    

1. ทักษะการสังเกต 
    -สังเกตและอธิบาย

-ใบงานการสังเกตการ
เปล่ียนแปลงของ

4  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของ
แผ่นดิน 
     
 
 
 
 

แผ่นดิน,ฟอสซิลน่ารู้,
การขุดค้นพบฟอส 
ซิล (ใบงานท่ี3,4,5,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
4  หมายถึง  จ าแนก
ประเภทและบอก
เกณฑ์ได้ถูกต้องใน
ระดับดีมาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ทักษะการจ าแนก 
3, ทักษะการวัด 
 
4. ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล 
 
 

- 
- 
 
-ใบงานท่ี 3,4,5,6,8,9,  
 
 
 

- 
 
 
4  หมายถึง  เขียน
สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้
ถูกต้องอยู่ในระดับดี
มาก 
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทักษะการอ่าน  การ
คิดวิเคราะห์  และการ
เขียนส่ือความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2, การสรุปความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การสรุปความรู้จาก
ใบงานต่างๆ 
-แบบฝึกหัดการแสดง
ความคิดเห็นเรื่อง 
ไดโนเสาร์(หน้า16,17) 
-ใบงานอนุทินและ
แผนผังความคิด 
 

3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
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การประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย รู้รอบตัวเร่ืองไดโนเสาร์ 
 

ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การจ าแนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ข้อสอบภาคปลายเรื่องการจ าแนกสัตว์ตามท่ี
ก าหนด(สัตว์ป่าสงวน,สัตว์สูญพันธุ์ข้อ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ข้อสอบข้อ8  ปัจจุบันไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว 
สาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ ปลากระเบนเป็น
สัตว์ดึกด าบรรพ์ท่ียังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน” 
จากข้อความดังกล่าวนักเรียนคิดว่าอะไรเป็น
สาเหตุท่ีปลากระเบนยังไม่สูญพันธุ์ 
-ข้อสอบปลายภาคข้อ 1 ( เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ า
ท่วม ป๋องเห็นส่ิงของลอยไปตามน้ า  รวมทั้ง
บ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้มีน้ าก็พังและจมน้ าหายไป  
นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท าให้เกิด
เหตุการณ์เหล่านี้ )  

3 หมายถึง ระบุช่ือสัตว์ได้
ถูกต้องตามกลุ่มท่ีก าหนด
ครบท้ัง 6 ช่ือ  
2 หมายถึง 1 หมายถึง ระบุ
ช่ือสัตว์ได้ถูกต้องตามกลุ่มท่ี
ก าหนด 4 ช่ือ 
0 หมายถึง ระบุช่ือสัตว์ได้
ถูกต้องตามกลุ่มท่ีก าหนด
น้อยกว่า 4 ช่ือ 
 
3 หมายถึง อธิบายสาเหตุได้
ถูกต้องในระดับดีมาก 
2 หมายถึง ระดับดี  
1 หมายถึง พอใช้ 
0 หมายถึง ไม่ถูกต้อง 
3 หมายถึง เลือกตอบ มี
ผลเสีย และมีเหตุผลในระดับ
ดีมาก 
2 หมายถึง เลือกตอบ มี
ผลเสีย และมีเหตุผลในระดับ
ดี 
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ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
 1 หมายถึง เลือกตอบ มี

ผลเสีย และมีเหตุผลในระดับ
พอใช้ 
0 หมายถึง เลือกตอบ มีผลดี 
และมีเหตุผลไม่ถูกต้อง 
 

 ข้อ6 (“ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่เก่าแก่ท่ีสุด  สัตว์
จ าพวกนกเกิดก่อนสัตว์เล้ือยคลานและแมลง” 
จากข้อความดังกล่าว นกน่าจะอยู่ในหินช้ันใด )  
ข้อ8 ( ช้างเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านมท่ีมีขนาด
ใหญ่มาก 
กินวันละหลายร้อยกิโลกรัม 
ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้ 
สูญพันธุ์  จากข้อความดังกล่าวอะไรน่าจะเป็น
สาเหตุให้ช้างสูญพันธ์) 
ข้อ10 ( “ไดโนเสาร์กินพืชมีหนังหนาเพื่อไม่ให้
ไดโนเสาร์กินเนื้อกัดเข้าได้ง่ายเป็นการปรับตัว
เกี่ยวกับผิวหนังเพื่อความอยู่รอด” จาก
ข้อความดังกล่าวนักเรียนคิดว่ายีราฟมีการ
ปรับตัวอย่างไรเพื่อหาอาหาร ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า 

 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้/ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  ต้ังใจ  เพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม 
4.1.1  ต้ังใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู ้
4.1.3  มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
4.2  แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
4.2.1   ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ  
เอกสาร  ส่ิงพิมพ์  ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอก 

-บันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน
ในการร่วมกิจกรรม/
การท าใบงานและ
แบบฝึกหัด/การแสดง
ความคิดเห็น 
 
 
 
 
-ใบงานการสืบค้น
ความรู้ 
-ใบงานพิเศษการ
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
-การเขียนรายงานตาม
หัวข้อท่ีสนใจ 

4 หมายถึง มี
พฤติกรรมและผลงาน
อยู่ในระดับดีมาก 
3 หมายถึง อยู่ในระดับ
ดี 
2 หมายถึง อยู่ในระดับ
พอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
 

6.มุ่งมั่นในการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในหน้าท่ี
การงาน     
   14.1.1  เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  14.1.2  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ 

-บันทึกพฤติกรรมการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพ/การส่ง
งานตรงเวลา/การ
ติดตามแก้ไขงาน 
 
 
 
 

4  หมายถึง  มี
พฤติกรรมตามก าหนด
ในระดับดีมาก 
3  หมายถึง  ในระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ในระดับ
พอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 
 

  14.1.3  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง        
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า 
 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้/ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

2. ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    

1.ทักษะการสังเกต        
-ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวง
อาทิตย์  ดวงจันทร์  และ
ดวงดาว 
-สังเกตและอธิบายการ
ขึ้น-ตกของดวง 
อาทิตย์ ดวงจันทร์ การ
เกิดกลางวันกลางคืน 
และการก าหนดทิศ 
 
 
 
 

-ใบงานการสังเกตดวง
จันทร์(ใบงานท่ี4),
สังเกตความสัมพันธ์
ขนาดของดวงดาวและ
ระยะทาง(ใบงานท่ี7),
สังเกตทิศ(ใบงานท่ี10) 
 
 
 
 
 

4  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
 

 
 

 

2. ทักษะการจ าแนก 
3. ทักษะการวัด 
 

- 
- 
 

- 
- 
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2. ทักษะการอ่าน  การ
คิดวิเคราะห์  และการ
เขียนส่ือความหมาย 

1. การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2, การสรุปความรู้ 
 
 

-การสรุปความรู้จาก
ใบงานต่างๆ 
-ใบงานอนุทินและ
แผนผังความคิด 
 

4  หมายถึง  เขียน
สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้
ถูกต้องอยู่ในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 

 
การประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า 

 
ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

การจ าแนก 
การจัดกลุ่มข้อมูล 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

การแจกแจกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ข้อสอบ ข้อสอบ ขัอ 5
เปรียบเทียบความแตกต่างของ
โลกและดวงจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หมายถึง สามารถแจกแจง
ความแตกต่างของโลกและดวง
จันทร์ได้ถูกต้องครบท้ัง 4 ข้อ 
2 หมายถึง สามารถแจกแจง
ความแตกต่างของโลกและดวง
จันทร์ได้ถูกต้อง 3 ข้อ 
1 หมายถึง สามารถแจกแจง
ความแตกต่างของโลกและดวง
จันทร์ด้ถูกต้อง 2 ข้อ 
0 หมายถึงสามารถแจกแจง
ความแตกต่างของโลกและดวง
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จันทร์ได้ถูกต้องน้อยกว่า 2 ข้อ 
 

การใช้เหตุผล 
 

-ข้อสอบปลายภาคข้อ2 ถ้าไม่มี
ดวงอาทิตย์จะมีผลต่อโลก
อย่างไร 

3 หมายถึง สามารถบอกเหตุ
ผลได้ถูกต้องในระดับดีมาก 
 2 หมายถึงสามารถบอกเหตุ
ผลได้ถูกต้อง ในระดับดี 
1 หมายถึง สามารถบอกเหตุ
ผลได้ถูกต้องในระดับน้อย 
 0 หมายถึง ไม่สามารถบอกเหตุ
ผลได้หรือบอกได้ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย สารรอบตัว 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
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4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  ต้ังใจ  เพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม 
4.1.1  ต้ังใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู ้
4.1.3  มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
4.2  แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
4.2.1   ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ  
เอกสาร  ส่ิงพิมพ์  ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ 

-บันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียนในการร่วม
กิจกรรม/การท าใบ
งานและแบบฝึกหัด/
การแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
-ใบงานการสืบค้น
ความรู้ในเรื่อง 
ประโยชน์ของความ
ร้อน 
-ใบงานพิเศษการ
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
-การเขียนรายงาน
ตามหัวข้อท่ีสนใจ 
 
 

4 หมายถึง มี
พฤติกรรมและผลงาน
อยู่ในระดับดีมาก 
3 หมายถึง อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในหน้าท่ีการ
งาน     
   14.1.1  เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  14.1.2  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการท างาน
ให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
  14.1.3  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง        

-บันทึกพฤติกรรมการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพ/การ
ส่งงานตรงเวลา/การ
ติดตามแก้ไขงาน 
 
 
 
 
 
 

4  หมายถึง  มี
พฤติกรรมตามก าหนด
ในระดับดีมาก 
3  หมายถึง  ในระดับ
ดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1หมายถึง อยู่ในระดับ
น้อย 
0 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 
หน่วย สารรอบตัว 

 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้/ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    

1. ทักษะการสังเกต 
    - ทดลองและอธิบาย
สมบัติของของแข็ง  
ของเหลว  และแก๊ส 
   - ทดลองความร้อนท า
ให้สารเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทักษะการจ าแนก 
   - ทดลองและอธิบาย
วิธีการแยกสารบางชนิด
ท่ีผสมกัน  โดยการร่อน  
การกรอง  การระเหย  
การใช้แมเ่หล็ก 
 
 
 
 

-ใบงานการสังเกตและ
บอกสมบัติของสาร 
-ใบงานน้ าท่ีหายไป 
-ใบงานน้ าเปล่ียน
สถานะ 
-ใบงานผลของความ
ร้อนท่ีมีผลต่อสาร 
-ใบงานการสังเกต 
เทอร์มอมิเตอร์ 
 
 
 
 
-ใบงานการจัดกลุ่ม
สาร 
-ใบงานการจ าแนก
สารในครัว 
-แบบฝึกหัดการแยก
ของผสม 
-แบบฝึกหัดการ
จ าแนกสาร(หน้า 4) 
 
 

4  หมายถึง  ระบุส่ิงท่ี
สังเกตได้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
 
4  หมายถึง  จ าแนก
ประเภทและบอก
เกณฑ์ได้ถูกต้องใน
ระดับดีมาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้/ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 3. ทักษะการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล 
 

ใบงานการวัดความ
ยาวของสาร 
ใบงานการตวงสาร 
ใบงานการบันทึก
อุณหภูมิ 
-แบบฝึกหัดการวัด
(หน้า5,6) 
-แบบฝึกหัดการวัด
(หน้า7,19) 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

2. ทักษะการอ่าน  การ
คิดวิเคราะห์  และการ
เขียนส่ือความหมาย 

1. การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2, การสรุปความรู้ 

-การสรุปความรู้จาก
ใบงานต่างๆ 
-ใบงานอนุทินและ
แผนผังความคิด 
 

4  หมายถึง  เขียน
สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้
ถูกต้องอยู่ในระดับดี
มาก 
3  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับดี 
2 หมายถึง อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับน้อย 
0  หมายถึง  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 
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การประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

หน่วย สารรอบตัว 
ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

การจ าแนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  แบบฝึกหัดการจ าแนกหน้า 4 
ข้อสอบปลายภาคข้อ 5 ( ควร
แยกขยะท้ิงลงในถังขยะใบใด 
ถ้ามีขยะตามข้อมลในกรอบ ) 
 
 
 
 
 
 
 

3 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกได้ถูกต้อง
ชัดเจน   
2 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกได้ถูกต้อง
แต่ไม่ชัดเจน 
1 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกได้บ้าง 
0 หมายถึง จ าแนกสาร ระบุ
เกณฑ์ในการจ าแนกไม่ได้เลย 
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ทักษะ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การจัดกลุ่มข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข้อสอบ “ให้บอกสมบัติของ  
ไข่ไก่ต้ม” 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 หมายถึง สามารถระบุสมบัติ
ของไข่ไก่ต้มได้ถูกต้องครบถ้วน 
2 หมายถึง สามารถระบุสมบัติ
ของไข่ไก่ต้มได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 
1 หมายถึง สามารถระบุสมบัติ
ของไข่ไก่ต้มได้บ้าง 
0 หมายถึง ไม่สามารถระบุ
สมบัติของไข่ไก่ต้มได้หรือไม่
เขียนค าตอบ 
 

การแจกแจกข้อมูล 
 
 

-ข้อสอบ “จากสารท่ีก าหนดให้  
(ข้าวต้มหมู,กล้วยบวชชี,วุ้น
น้ าเช่ือม)ให้นักเรียนเขียนช่ือ 
สารท่ีมีสถานะตรงกับค าตอบ 

 
 

3 หมายถึง สามารถแจกแจง
สารได้ถูกต้องครบท้ัง 3 ข้อ 
2 หมายถึง สามารถแจกแจง 
สารได้ถูกต้อง 2 ข้อ 
1 หมายถึง สามารถแจกแจง
สารได้ถูกต้อง 1 ข้อ 
0 หมายถึง ไม่สามารถแจกแจง
สารได้ 

การใช้เหตุผล 
 

-สรุปการบันทึกอุณหภูมิใบงาน
ท่ี18 

3 หมายถึง สามารถสรุปได้
อย่างมีเหตุผลในระดับดีมาก 
2 หมายถึง สามารถสามารถ
สรุปได้อย่างมีเหตุผลในระดับดี 
1 หมายถึง สามารถสรุปได้
อย่างมีเหตุผลในระดับน้อย
สามารถระบุสมบัติของไข่ไก่ต้ม
ได้บ้าง 
0 หมายถึง ไม่สามารถสรุปได้
อย่างมีเหตุผล 
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ในปีการศึกษา 2561 ในการประเมินผล ครั้งท่ี 1 – 4   เป็นการรวมคะแนนระหว่าง
เรียนกับคะแนนหลังการเรียน ซึง่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก าหนดสัดส่วนการประเมินผล 
ดังนี ้

   สัดส่วน ระหว่างการเรียน (Formative  ) หลังการเรียน 
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ระหว่างการเรียน  :  หลังการเรียน 
      Formative : Summative 

K : P :  A   พฤติกรรมการเรียน  (Summative) 

70 : 30     30: 20:10 10 30 
 
การประเมินผลคร้ังที่ 1  หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา 
 

หัวข้อการประเมิน หลักฐาน 
ระหว่างการเรียน 
(Formative ) 

 
 

ด้านความรู้ / ความคิด  
( Knowledge )  
          30  คะแนน 
 
 
 

 
 

คะแนนสอบรายหน่วย  
 
หน่วยการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัวเรา 

- เรื่อง แหล่งท่ีอยู่และป่าไม้ 
- เรื่อง แหล่งน้ าและการ

รักษาส่ิงแวดล้อม 
 

ด้านทักษะ/ กระบวนการ 
( Process ) 
          20 คะแนน 

ทักษะการสังเกต ( ส่ิงแวดล้อม ) 
- ใบงาน  3 , 5 , 6 , 7 , 9   

ทักษะการส่ือความหมายข้อมูล  
- ใบงาน  8 , 10 , 12 

ทักษะการจ าแนก 
-   ใบงานท่ี 13 , 14    

ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ  
( Attribute ) 
          10 คะแนน 

ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้ (5) 
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน (5) 

พฤติกรรมการเรียน ( ร.ร. ) 
            10 คะแนน 

1. ต้ังใจเรียนและต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีความรับผิดชอบ 
- ส่งการบ้าน/ งานท่ีได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
- ท างานครบถ้วน 
- น าอุปกรณ์การเรียนมาครบถ้วนสม่ าเสมอ 
3. ตรงต่อเวลา 
-  ส่งงานตรงเวลา 
4. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
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หัวข้อการประเมิน หลักฐาน 
หลังการเรียน (Summative ) 

30 คะแนน 
 

คะแนนสอบปลายภาคต้น  ครั้งท่ี 1 
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ในปีการศึกษา 2561 ในการประเมินผล ครั้งท่ี 1 – 4   เป็นการรวมคะแนนระหว่าง
เรียนกับคะแนนหลังการเรียน ซึง่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก าหนดสัดส่วนการประเมินผล 
ดังนี ้

   สัดส่วน 
ระหว่างการเรียน  :  หลังการเรียน 
      Formative : Summative 

ระหว่างการเรียน (Formative  ) หลังการเรียน 
(Summative) K : P :  A   พฤติกรรมการเรียน  

70 : 30     30: 20:10 10 30 

 
การประเมินผลคร้ังที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ รอบรู้เรื่องไดโนเสาร์  
 

 
หัวข้อการประเมิน 

หลักฐาน 

ระหว่างการเรียน 
(Formative ) 

 
 

ด้านความรู้ / ความคิด  
( Knowledge )  
          30  คะแนน 

 

คะแนนสอบรายหน่วย  
 
หน่วยการเรียนรู้   
1. รู้รอบตัวเรื่องไดโนเสาร์ (20) 
2. หิน  ดิน  แร่ (10) 
 

ด้านทักษะ/ กระบวนการ 
( Process ) 
          20 คะแนน 

ทักษะการสังเกต  
- ใบงาน  3 , 5 , 7    

ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
- ใบงาน 17 (หิน,แร่), 4, 6, 

9 
ทักษะการจ าแนก 

- ใบงานท่ี  15 (แยกขยะ), 
ใบงานท่ี  16 (หิน,แร่) , 8 
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ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ  
( Attribute ) 

ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

พฤติกรรมการเรียน ( ร.ร. ) 
            10 คะแนน 

1.  ต้ังใจเรียนและต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  มีความรับผิดชอบ 
- ส่งการบ้าน/ งานท่ีได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
- ท างานครบถ้วน 
- น าอุปกรณ์การเรียนมาครบถ้วนสม่ าเสมอ 
3.  ตรงต่อเวลา 
-  ส่งงานตรงเวลา 
4.  ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 

หลังการเรียน (Summative ) 
30 คะแนน 

 
คะแนนสอบปลายภาคปลาย  ครั้งท่ี 2 
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ในปีการศึกษา 2561 ในการประเมินผล ครั้งท่ี 1 – 4   เป็นการรวมคะแนนระหว่าง
เรียนกับคะแนนหลังการเรียน ซึง่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก าหนดสัดส่วนการประเมินผล 
ดังนี ้

   สัดส่วน 
ระหว่างการเรียน  :  หลังการเรียน 
      Formative : Summative 

ระหว่างการเรียน (Formative  ) หลังการเรียน 
(Summative) K : P :  A   พฤติกรรมการเรียน  

70 : 30     30: 20:10 10 30 
 
การประเมินผลคร้ังที่ 3  หน่วยการเรียนรู้  ดวงดาวบนท้องฟ้า 

 
หัวข้อการประเมิน 

หลักฐาน 

ระหว่างการเรียน 
(Formative ) 

 

ด้านความรู้ / ความคิด 
( Knowledge ) 

30  คะแนน 

คะแนนสอบรายหน่วย  
หน่วยการเรียนรู้     
 - ไดโนเสาร์ (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์)  10 
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คะแนน 
 - ดวงดาวบนท้องฟ้า 30 คะแนน 
(รวมเป็น 40 คะแนน ปรับเป็น   30 
คะแนน) 

ด้านทักษะ/ กระบวนการ 
( Process ) 
          20 คะแนน 

ทักษะการสังเกต ( สารรอบตัว ) 
- ใบงาน 5,6,7,8 

         
ทักษะการส่ือความหมายข้อมูล     

- ใบงานท่ี 3,4,  
- หนังสือเรียน น.14 
- ใบงานโครงงานพระราชด าริ 

 
ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ  
( Attribute ) 

ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

พฤติกรรมการเรียน ( ร.ร. ) 
            10 คะแนน 

1.  ต้ังใจเรียนและต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  มีความรับผิดชอบ 
-  ส่งการบ้าน/ งานท่ีได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
- ท างานครบถ้วน 
- น าอุปกรณ์การเรียนมาครบถ้วนสม่ าเสมอ 
3.  ตรงต่อเวลา 
-  ส่งงานตรงเวลา 
4.  ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 

หลังการเรียน(Summative ) 
30 คะแนน 

 
               คะแนนสอบปลายภาคปลาย  ครั้งท่ี 3 
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ในปีการศึกษา 2561 ในการประเมินผล ครั้งท่ี 1 – 4   เป็นการรวมคะแนนระหว่าง
เรียนกับคะแนนหลังการเรียน ซึง่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก าหนดสัดส่วนการประเมินผล 
ดังนี ้

   สัดส่วน ระหว่างการเรียน (Formative  ) หลังการเรียน 
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ระหว่างการเรียน  :  หลังการเรียน 
      Formative : Summative 

K : P :  A   พฤติกรรมการเรียน  (Summative) 

70 : 30     30: 20:10 10 30 
 

การประเมินผลคร้ังที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 
 

หัวข้อการประเมิน หลักฐาน 
ระหว่างการเรียน 
(Formative ) 

 
 

ด้านความรู้ / ความคิด  
( Knowledge )  
          30  คะแนน 

คะแนนสอบรายหน่วย  
หน่วยการเรียนรู้  สารรอบตัว  

ด้านทักษะ/ กระบวนการ 
( Process ) 
          20 คะแนน 

ทักษะการจ าแนก  
- ใบงาน  4,5,9 

ทักษะการสังเกต 
- ใบงาน  3,7,8,10,11,12 

ทักษะการส่ือความหมายข้อมูล      
( สารรอบตัว ) 

- ใบงานท่ี 6,7,8 
 

ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ  
( Attribute ) 

ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

พฤติกรรมการเรียน ( ร.ร ) 
            10 คะแนน 

1.  ต้ังใจเรียนและต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  มีความรับผิดชอบ 
-  ส่งการบ้าน/ งานท่ีได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
- ท างานครบถ้วน 
- น าอุปกรณ์การเรียนมาครบถ้วนสม่ าเสมอ 
3.  ตรงต่อเวลา 
-  ส่งงานตรงเวลา 
4.  ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 

หลังการเรียน(Summative ) 
30 คะแนน 

 
คะแนนสอบปลายภาคปลาย  ครั้งท่ี 4  

 


