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กรอบแนวคิดการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
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ใบความรู้ที่ 1.1  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
 

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์ ( Scientific Literacy )  หมายถึงความสามารถของบุคคล ในการสะท้อนความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง  เข้ากับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างวาทกรรม 
ที่มีเหตุผลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สรรถนะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในบริบทของ 
โรคและสุขภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพทางสิ่งแวดล้อม  พิษภัย และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล  ายุค  
ตามกรอบที่ PISA ก าหนดขึ น ดังนี  
 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
1. การอธิบายปรากฏการณ์อย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 แสดงให้เห็น น าเสนอ และประเมินค าอธิบายปรากฎการณ์ทั งทางธรรมชาติและเทคโนโลยี โดยแสดง
ความสามารถดังนี  

1.1 ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
1.2 เลือกแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นตัวแทนของสิ่งของประกอบค าอธิบายปรากฏการณ์ 
1.3 พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ นได้จริงจากการตีความปรากฏการณ์ 
1.4 เสนอสมมติฐานที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ 
1.5 อธิบายถึงความเป็นไปได้ในการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์กับสังคม 

2. การประเมินและการออกแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
อธิบายและประเมินการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และเสนอแนวทางในการระบุปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์โดยแสดงความสามารถดังต่อไปนี  
2.1 ระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
2.2 บอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 
2.4 ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 
2.5 อธิบายและประเมินวิธีการต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงค าอธิบาย

ปรากฎการณ์ที่ปราศจากความคิดเห็นส่วนตัว 
3. การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์  

วิเคราะห์และประเมินข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุน และโต้แย้งด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสร้าง
ข้อสรุปได้อย่างสมเหตุ สมผล ด้วยการแสดงความสามารถดังต่อไปนี  

3.1 แปลงข้อมูลจากรูปแบบการน าเสนอเดิมไปสู่รูปแบบอ่ืน 
3.2 วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
3.3 ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน (หลักฐาน) และเหตุผลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
3.4 บอกความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่อยู่บนพื นฐานของประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์กับข้อ

โต้แย้งที่ใช้ฐานแนวคิดอ่ืนๆ 
3.5 ประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 

วารสาร 
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ใบความรู้ที่ 1.2  กรอบความรู้ในการประเมินตามแนว PISA 
 

การที่บุคคลจะมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการรู้วิทยาศาสตร์ ดังกล่าวได้  จ าเป็นต้องใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ดังต่อไปนี  

1. ความรู้ด้านเนื้อหา เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ที่แสดงประสบการณ์ตั งแต่ระดับบุคคล ท้องถิ่น 
ประเทศ และระดับโลก เช่น 

 1.1 ระบบทางกายภาพว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างของสสาร สมบัติของสสาร การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี 
ของสสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับสสาร 

 1.2 ระบบสิ่งมีชีวิต ว่าด้วยเรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มนุษย์ ประชากร ระบบนิเวศ โลกของ
สิ่งมีชีวิต 

 1.3 ระบบโลกและอวกาศ ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างของระบบโลก พลังงานในระบบโลก การเปลี่ยนแปลง 
ในระบบโลก ประวัติของโลก โลกในอวกาศ ประวัติและขนาดของจักรวาลและความเป็นมาของจักรวาล 

2. ความรู้ด้านกระบวนการ เป็นความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ
สมเหตุสมผล  ความรู้ด้านนี จ าเป็นต่อการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และการพิจารณาหลักฐานที่จะน ามาใช้สนับสนุน
ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์  เช่น 

 2.1 ความรู้เกี่ยวกับตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม 
 2.2 ความรู้เกี่ยวกับการวัด เช่น การวัดเชิงปริมาณ [การวัดค่า] การวัดเชิงคุณภาพ [การสังเกต]  

การใช้มาตรา ตัวแปรต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
 2.3 วิธีการวัดและการลดความคลาดเคลื่อนจากการวัด เช่น การท าซ  าและการหาค่าเฉลี่ยของการวัด 
 2.4 กระบวนท าซ  าเพ่ือให้ได้ผลที่ใกล้เคียงกัน (การวัดซ  าๆ แล้วยังให้ค่าเท่าเดิม) และการยืนยัน 

ความถูกต้องของข้อมูล (ค่าท่ีวัดได้ต้องตรงกับค่าท่ีแท้จริง) 
 2.5 วิธีการสรุปหรือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง แผนผัง แผนภาพ และการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 2.6 การควบคุมตัวแปร และบทบาทของตัวแปรควบคุมในการออกแบบการทดลอง หรือใช้การทดลอง 

แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomised Controlled Trials)  เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อค้นพบที่สับสนและการระบุกลไก 
ที่อาจเกิดขึ นได้จากการไม่ควบคุมตัวแปรนั น 

 2.7 ธรรมชาติของการออกแบบที่เหมาะสมกับค าถามทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง การศึกษา
ภาคสนามเพ่ือหาแบบรูป (Pattern) ของปรากฏการณ์ 

3. ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ ตามกรอบแนวทางของ PISA ได้น าเสนอไว้เป็น 2 ประเด็น คือ   
 3.1 แนวคิดและการให้ค านิยามเก่ียวกับลักษณะส าคัญของวิทยาศาสตร์ เช่น 

1) ธรรมชาติของการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริง สมมติฐาน แบบจ าลองและทฤษฎี 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ (เพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาต)ิ ซึ่งแตกต่างจาก

เทคโนโลยี (เพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นของมนุษย์) ซึ่งก่อให้เกิดประเด็น
ค าถามทางวิทยาศาสตร์หรือค าถามทางเทคโนโลยี และข้อมูลที่เหมาะสม 

3) ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน (การตีพิมพ์ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์) 
ความเป็นปรนัย การขจัดอคติ ความล าเอียง  

4) ธรรมชาติของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร ์เชน่ นิรนยั-อุปนัย การลงข้อสรุป การเปรียบเทียบ 
อุปมา อุปมัยและการใช้แบบจ าลอง 
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3.2 บทบาทของแนวคิดและลักษณะส าคัญที่ใช้ในการประเมินความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
1) ค ากล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์นั นมีข้อมูลและเหตุผลใดสนับสนุน 
2) การสืบเสาะเชิงประจักษ์เพ่ือสร้างความรู้ จุดมุ่งหมายของการสืบเสาะ (เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

หรือระบุแบบรูป) และการออกแบบการสืบเสาะ (การสังเกต การควบคุมตัวแปร การศึกษา 
หาความสัมพันธ์) 

3) ความคลาดเคลื่อนของการวัดส่งผลต่อระดับความเชื่อม่ันในความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร 
4) การใช้บทบาทและข้อจ ากัดของแบบจ าลองทั งแบบจ าลองทางกายภาพ แบบจ าลองระบบ 

และแบบจ าลองแนวคิด 
5) บทบาทของความรว่มมือและการวิพากษ์ รวมทั งบทบาทของการประเมินโดยเพ่ือน (Peer Review) 

ที่ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
6) บทบาทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับความรู้แบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะการระบุและ 

เน้นประเด็นด้านเทคโนโลยีและสังคม 
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ใบความรู้ที่ 1.3  ตัวอย่างการประเมินตามแนว PISA 
 

แป้งขนมปัง 
 ในการท าแป้งขนมปัง คนที่ท าแป้งจะผสมแป้ง น  า เกลือ และยีสต์เข้าด้วยกัน หลังจากผสมแล้วจะเก็บ
แป้งไว้ในภาชนะหลายชั่วโมงเพ่ือให้เกิดการหมัก ในระหว่างหมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ นกับแป้ง 
โดยยีสต์ (เห็ดราเซลล์เดียว) ช่วยเปลี่ยนแป้งและน  าตาลในแป้งให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ 

ค าถามที่ 1 : การหมักท าให้แป้งขนมปังฟูขึ้น ท าไมแป้งขนมปังจึงฟูขึ้นได้? 
1. แป้งขนมปังฟูขึ น เพราะแอลกอฮอล์ถูกสร้างขึ นและเปลี่ยนเป็นแก๊ส 
2. แป้งขนมปังฟูขึ น เพราะยีสต์เกิดการแบ่งเซลล์เพ่ิมจ านวน 
3. แป้งขนมปังฟูขึ น เพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกสร้างขึ น 
4. แป้งขนมปังฟูขึ น เพราะการหมักท าให้น  ากลายเป็นไอ 

 
ในตอนเริ่มต้น การทดลองทั งสี่ ตามรูปข้างล่าง แป้งมีน  าหนักเท่ากัน 
หลังจากผสมแป้งขนมปังแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมง คนท าขนมปังชั่งแป้ง และเห็นว่าน  าหนักของแป้งลดลง 
 

 
 
ค าถามที่ 2 : ถ้าต้องการทดสอบว่า ยีสต์เป็นต้นเหตุให้น้ าหนักหายไปหรือไม่ คนท าขนมปังควรทดสอบการทดลองคู่ใด? 

1. คนท าขนมปังควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 1 และ 2 
2. คนท าขนมปงัควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 1 และ 3 
3. คนท าขนมปังควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 2 และ 4 
4. คนท าขนมปังควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 3 และ 4 
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ค าถามที่ 3 : ในแป้งขนมปัง ยีสต์ช่วยท าให้แป้งและน้ าตาลในแป้งเปลี่ยนแปลง มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นซึ่งท าให้
เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ คาร์บอนอะตอมในคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์มาจากไหน? 
จงเขียนวงกลมรอบค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละค าถาม 
 
 

ค าอธิบายนี้อธิบายได้ถูกต้องใช่หรือไม่ว่า คาร์บอนอะตอมมาจากไหน? ใช่ หรือ ไม่ใช่ 
คาร์บอนอะตอมบางส่วนมาจากน  าตาล ใช่ / ไม่ใช่ 
คาร์บอนอะตอมบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ ใช่ / ไม่ใช่ 
คาร์บอนอะตอมบางส่วนมาจากน  า ใช่ / ไม่ใช่ 
 
ค าถามที่ 4 : เมื่อแป้งขนมปังท่ีฟูขึ้น (มีระดับสูงข้ึน) ถูกน าไปอบในตู้อบ ฟองอากาศและไอน้ าในแป้งขนมปัง 
จะขยายตัว ท าไมแก๊สและไอน้ าจึงขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน 

1. โมเลกุลของแก๊สและไอน  าใหญ่ขึ น 
2. โมเลกุลของแก๊สและไอน  าเคลื่อนที่เร็วขึ น 
3. โมเลกุลของแก๊สและไอน  ามีจ านวนเพิ่มขึ น 
4. โมเลกุลของแก๊สและไอน  ามีการชนกันลดลง 
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วิวัฒนาการ 

ปัจจุบันม้าส่วนใหญ่จะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งได้เร็ว นักวิทยาศาสตร์ได้พบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตว์ที่มีรูปร่าง
คล้ายกับม้า พวกเขาคิดว่าฟอสซิลเหล่านั นเป็นบรรพบุรุษของม้าในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถตรวจสอบ
ช่วงเวลาที่ฟอสซิลเหล่านั นมีชีวิตอยู่ได้ด้วย ตารางข้างล่างนี แสดงข้อสนเทศของฟอสซิล 3 ชนิด และม้าในยุคปัจจุบัน 

 
 
ค าถามที่ 1 : ข้อสนเทศใดในตารางที่แสดงว่า ม้าในยุคปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้ง 3 ชนิด 
ในตาราง จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที่ 2 : นักวิทยาศาสตร์สามารถท าวิจัยในเรื่องใด เพื่อหาว่าม้ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร ในช่วงเวลา 
ที่ผ่านมา จงเขียนวงกลมล้อมรอบค าว่า “ใช่”หรือ “ไม่ใช่”ในแต่ละข้อความ 
 

งานวิจัยนี้จะช่วยให้ค้นพบได้ว่า ม้ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา ใช่หรือไม่ 

ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

เปรียบเทียบจ านวนของม้าที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่ต่างกัน ใช่ / ไม่ใช่ 
ค้นหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษม้าท่ีมีชีวิตในช่วง 50-40 ล้านปีก่อน ใช่ / ไม่ใช่ 

 
ค าถามที่ 3 : ข้อความใดต่อไปนี้ที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุดกับทฤษฎีวิวัฒนาการ 

1. ทฤษฎีไม่สามารถเชื่อถือได้ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์ 
2. ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตว์เป็นไปได้ แต่ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้ 
3. วิวัฒนาการเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันตั งอยู่บนพื นฐานของประจักษ์พยานที่มากพอ 
4. วิวัฒนาการเป็นทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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หนว่ยย่อยที่ 2  แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ 
ใบกิจกรรมที่ 2.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เทียบกับสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามกรอบแนวทางของ PISA 2015    Science  Framework 
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่ มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันบทบาทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้แบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะการระบุและเน้นประเด็นด้านเทคโนโลยีและสังคม 
 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
 

ความรู้ด้านกระบวนการ ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ 

1. ตั งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

   

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวาง
แผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ  วิธ ี

   

3. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบ 
ทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

   

4. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

   

5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์
พยานกบัข้อสรุป ทั งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
 

ความรู้ด้านกระบวนการ ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ 

6. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผล
หรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 

 
 

 

  

7. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ 
ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ นงานให้ผู้อืน่เข้าใจ 
 

   

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ 
ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ นหรือโต้แย้งจากเดิม 
 

   

9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลองของผู้เข้ารับการอบรม 
 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

การวางแผน 

การส ารวจตรวจสอบ 

เลือกอุปกรณ์ วิธีการและ
เครื่องมือในการทดลองได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก
ปฏิบัติ 

เลือกอุปกรณ์ วิธีการ
และเครื่องมือในการ
ทดลองได้อย่าง
เหมาะสมแต่ใช้งานไม่
ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 

เลือกอุปกรณ์ วิธีการ
และเครื่องมือในการ
ทดลองไม่เหมาะสม
และ/หรือใช้งานไม่
ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 
 

การระบุประเด็น
ปัญหา 

ระบุและอธิบายได้ว่าปัญหาใด
สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

อธิบายได้ว่าปัญหาใด
สามารถตรวจสอบได้
ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ 
สามารถระบุปัญหาได้ 

ไม่สามารถระบุและ
อธิบายไม่ได้ว่าปัญหา
ใดสามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

การทดลอง ท าการผลทดลองอย่างถูกต้อง 
และควบคุมตัวแปรอย่างรัดกุมมี
การบันทึกผลเป็นระยะ 

ท าการผลทดลองอย่าง
ถูกต้อง ควบคุมตัวแปร
อย่างรัดกุมแต่ไม่มีการ
บันทึกผลเป็นระยะ 

ท าการผลทดลองไม่
ถูกต้อง ไม่ควบคุมตัว
แปรอย่างรัดกุมและไม่
มีการบันทึกผลเป็น
ระยะ 
 

การรวบรวมและจัด
กระท าข้อมูล 

จัดกระท าข้อมูลเป็นระบบ และ
น าเสนอได้ชัดเจน ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลเป็น
ระบบ แต่น าเสนอไม่
ค่อยชัดเจน ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลไม่เป็น
ระบบ การน าเสนอไม่
ชัดเจน ไม่สื่อความ 

 
การอภิปรายและ
สรุปผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลองได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุมจุดประสงค์ของ 

การทดลอง 

สรุปผลการทดลองได้
อย่างถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน และไม่
ครอบคลุมจุดประสงค์
ของการทดลอง 
 

สรุปผลการทดลองได้
ไม่ชัดเจน และไม่
ครอบคลุมจุดประสงค์
ของการทดลอง 

การตอบค าถามท้าย
การทดลอง 

ตอบค าถามท้าย 

การทดลองถูกตั งแต่ 80% ขึ นไป 

ตอบค าถามท้าย 

การทดลองถูกตั งแต่  
50% – 80%  

ตอบค าถามท้าย 

การทดลองถูกไม่ถึง  
50% 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

ความมีวินัย มีระเบียบ วินัยในการท าการ
ทดลอง ไม่ส่งเสียงดัง และมีการ
รักษาความสะอาดโต๊ะ 

ปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการดี  

มีระเบียบ วินัยในการ
ท าการทดลอง และมี
การรักษาความสะอาด
โต๊ะปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการ
ค่อนข้างดี 

การท าการทดลองไม่
ค่อยเป็นระเบียบ ขาด
วินัยในการใช้อุปกรณ์  
การรักษาความสะอาด
โต๊ะปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการไม่ดีนัก 
 

ความซื่อสัตย์ 
ในการรายงานผล 

รายงานผลข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองตามความเป็นจริง 

แก้ไขผลข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองบางส่วน 

เปลี่ยนผลข้อมูลที่ได้
จากการทดลองให้
เป็นไปตามทฤษฎี 
 

ความมุ่งม่ัน 

ในการท างาน 

ตั งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในการ
ท างานทันที 

ตั งใจท างานทีไ่ด้รับ
มอบหมายแต่ไม่แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ นในการ
ท างาน 

ไม่ตั งใจท างานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น
ในการท างาน 

 
มีทักษะ 

ในการท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืน 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
กล้าน าเสนอความคิดเห็นของ
ตนเอง และหาข้อสรุปด้วยการ
โต้แย้งบนพื นฐานของประจักษ์
พยานทางวิทยาศาสตร์ 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น แต่ไม่น าเสนอ
ความคิดเห็นของ
ตนเอง แต่หาข้อสรุป
บนพื นฐานของ
ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ 

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนหรือไม่
น าเสนอความคิดเห็น
ของตนเอง และไม่หา
ข้อสรุปบนพื นฐานของ
ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ 
 



73 
 

 

ใบกิจกรรมที่ 2.2 การแยกน้ าด้วยไฟฟ้า 
 

กิจกรรม  ทดลองและอธิบายปรากฎการณ์การแยกน  าด้วยไฟฟ้า 
ค าชี้แจง  เป็นการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแยกน  าด้วยไฟฟ้า 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
ต่อกลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 9V จ านวน 2 ก้อน  
2. ดินสอ 2 แท่ง 
3. แก้วน  า 1 ใบ 
4. หลอดฉีดยาขนาด 5ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 อัน 
5. หลอดทดลองชนาดเล็ก 2 หลอด 
6. ไม้บรรทัด 1 อัน 
7. ตัวหนีบสีด า 2 อัน 
8. ลวดทองแดง 2 เส้นมีฉนวนหุ้ม(ขนาดและความยาวเท่ากับดินสอ) 
9. ธูป 
10. ไม้ขีดไฟ 
11. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ 
12. กระดาษกราฟ 
13. ปากกาเมจิกเส้นเล็กแบบ permanent 
14. ลวดเสียบกระดาษ 2 อัน 
15. มีดเหลาดินสอ 1 อัน 

ต่อห้อง 
เครื่องเหลาดินสอ 
 

วางแผนการสืบค้น 
1. สมมติฐานของการทดลองคือ....................................................................................................... ........... 

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

............................................................................................................................. ................................... 
2. ปัจจัยทั งหมดที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ............................................................................................. ..... 
3. ปัจจัยที่ต้องการศึกษาในการทดลองครั งนี ...................................................................................... ........ 
4. การควบคุมปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ................................................................................... .... 

..................................................................................................................... ........................................... 
5. ตัวแปรตามคือ................................................................................................................. ........................ 
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การออกแบบชุดการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบตารางผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกผลการทดลอง 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................... ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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เขียนกราฟแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ น(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลที่ได้บอกให้ทราบอะไรได้บ้าง 

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

 สรุปผลการสืบค้นได้อย่างไร 

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

 ผลทีส่ืบค้นได้ตรงตามสมมติฐานที่ตั งไว้หรือไม่ 

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

 มีข้อมูลใดที่ไมเ่ป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้หรือไม่ 

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

 ถ้ามีข้อมูลนั นเกิดได้อย่างไร 

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

 จะปรับปรุงการทดลองใหม่ให้ดีขึ นได้หรือไม่ ท าอย่างไร 

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

 ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นเพ่ิมเติม 

.................................................................................................................................................................................................. 
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ความรู้เพิ่มเติมส าหรับการออกแบบกิจกรรมที่ 2.2   การแยกน้ าด้วยไฟฟ้า 

วิธีทดสอบออกซิเจน ใช้ธูปที่ติดไฟแดง แบบไม่มีเปลว แหย่ลงในหลอดทดสอบที่เก็บแก๊ส  ธูปที่ติดไฟจะลุกโชน
แดงวาบขึ นกว่าเดิม ถ้าปริมาณแก๊สมากอาจมีเปลวไฟลุกโชนขึ นมา ถ้าก้านธูปมีเปลวไฟ เปลวไฟก็จะลุกโชน
มากกว่าเดิม สังเกตเห็นได้ชัด 

วิธีทดสอบไฮโดรเจน  ใช้ก้านไม้ขีดไฟหรือธูป (ท่ีติดไฟเป็นเปลว) จ่อท่ีปากหลอดทดสอบที่เก็บแก๊สแก๊สจะติด
ไฟพรึบเดียวแล้วก็หายไปเลย (เนื่องจากแก๊สหมด)  ถ้าแก๊สบริสุทธิ์จะดังพรึบ ถ้าแก๊สไม่บริสุทธิ์จะดังเป๊าะ 

ที่มา เว็บไซต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล 
http://www.neutron.rmutphysics.com/science-
news/index.php?option=com_content&task=view&id=1262&Itemid=0 
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ใบกิจกรรมที่ 2.3 การทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง 
 

กิจกรรมการทดลองปัจจัยชนิดของขั วเซลล์เชื อเพลิงที่ส่งผลต่อการเกิดไฟฟ้า 
ค าชี้แจง  เป็นการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไฟฟ้าจากเซลล์เชื อเพลิง  

วัสดุ/อุปกรณ์ 

ต่อกลุ่ม 
1. หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก  
2. ถ่านไฟฉายขนาด 9V จ านวน 2 ก้อน  
3. ดินน  ามัน 2 ก้อน 
4. แก้วพลาสติกหรือแก้วน  า 1 อัน 
5. ตัวหนีบสีด า 2 อัน 
6. ดินสอ 2 แท่ง 
7. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ 
8. ลวดทองแดง 2 เส้น (ขนาดและความยาวเท่ากับไส้ดินสอ) 
 

วางแผนการสืบค้น 
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การออกแบบชุดการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบตารางผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกผลการทดลอง 
 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
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เอกสารส าหรับอ่าน ที่ 1 : แก๊สไฮโดรเจน  ความคาดหวังเพ่ือเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน 
Hydrogen Gas The Expectation to Be a Promising Sustainable Energy Source 
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เอกสารส าหรับอ่าน ที่ 2 : ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการเผาไหม้ไฮโดรเจน 
ที่ได้จากการแยกน้ ากับการเผาไหม้น้ ามันเบนซิน 

 
ที ่ หัวข้อการเปรียบเทียบ น้ า (แยกด้วยไฟฟ้าให้

ไฮโดรเจน) 
น้ ามันเบนซนิ 

1 

ต้นทุนต่อ 1 ลิตร 18.09 - 20.83 (อ้างอิงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 6 
ธันวาคม 2557 1$ = 32.89 
บาท)* 

31.18 – 33.20 (ราคา ณ วันที่ 
6 ธันวาคม 2557) 

2 พลังงานต่อ 1 ลิตร 15.77 MJ (จากน  า 1 ลิตร) 34.63 MJ 

3 ระยะทางต่อการเตมิ 1 ลิตร (เฉลีย่ที่ 3.57 
MJ/km) 

4.42 กิโลเมตร 9.7 กิโลเมตร 

4 ต้นทุนในการขับระยะทาง 1 กิโลเมตร (เฉลี่ยที่ 
3.57 MJ/km) 

4.09 – 4.71 บาท 3.21 – 3.42 บาท 

5 Tank-to-wheel  (พลังงานจากเชื อเพลิงที่เติมและ
พลังงานท่ีได้ในการขับเคลื่อน) 

13 % 
 

14-30 %** 

6 
Well-to-Wheel (พลังงานงานเริ่มตน้จากแหล่ง 
จนถึงพลังงานท่ีได้ในการขับเคลื่อน)*** 

13%**** 14% 

 
ที่มา:   
*National Renewable Energy Laboratory. Current (2009) State-of-the-Art Hydrogen Production 
Cost Estimate Using Water Electrolysis.  September 2009. http://www.osti.gov/bridge. 

ต้นทุนส่วนใหญ่คือ ไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายน  าให้ได้ ไฮโดรเจน 
** Tank-to-wheel ของน  ามันเบนซิน http://www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml 
Tank-to-wheel ของ ไฮโดรเจนจากการแยกสลายด้วยน  า  
http://www1.lsbu.ac.uk/water/electrolysis.html 
www.memagazine.org/mepower03/gauging/gauging.html 
***http://taggedwiki.zubiaga.org/new_content/a6df1c5f9beff09b9c15a0b6f1330080#Efficiency
_as_an_automotive_fuel 
****European Association for Battery Electric Vehicles, 2008.  
website are cited: www.going-electric.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osti.gov/bridge
http://www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml
http://www1.lsbu.ac.uk/water/electrolysis.html
http://www.memagazine.org/mepower03/gauging/gauging.html
http://taggedwiki.zubiaga.org/new_content/a6df1c5f9beff09b9c15a0b6f1330080#Efficiency_as_an_automotive_fuel
http://taggedwiki.zubiaga.org/new_content/a6df1c5f9beff09b9c15a0b6f1330080#Efficiency_as_an_automotive_fuel
http://www.going-electric.org/
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เอกสารส าหรับอ่านที ่3: Hydrogen Engine  
กับการประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
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เอกสารส าหรับอ่านท่ี 4 เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานทดแทน 
แห่งอนาคตอันใกล ้

 

ปรับจากไทยแลนด์อินดสัตรี ดอทคอม  วันท่ี 2009-06-03 14:21:43  โดย อนันต์ จรูญโรจน์    
 

รู้จัก การคิดค้น และการค้นพบ  
 เซลล์เชื อเพลิง (Fuel Cell) เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกับแบตเตอรี่ทั่วๆไปแตกต่างกันที่
เซลล์เชื อเพลิงนี ถูกออกแบบมาให้มีการเติมน  า(สารตั งต้น)เข้าสู่ระบบนั่นคือการเติมไฮโดรเจนและออกซิเจน เพ่ือ
ช่วยขจัดปัญหาด้านปริมาณความจุที่มีอยู่อย่างจ ากัดของแบตเตอรี่ โดยขั วไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเข้า 
ท าปฏิกิริยา เพ่ือรับประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้าในขณะที่ขั วไฟฟ้าของเซลล์เชื อเพลิงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่ง
ค่อนข้างมีความเสถียร สารตั งต้นที่ใช้โดยทั่วไปในเซลล์เชื อเพลิง ได้แก่  แก๊สไฮโดรเจนที่ขั วแอโนดและแก๊ส
ออกซิเจนที่ขั วแคโทด เมื่อมีน  าเข้าสู่ระบบ สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ นก็จะไหลออกจะระบบไปใช้งาน 
 การท างานของเซลล์เชื อเพลิงนี จะเกิดขึ นเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆ ตามความสามารถที่จะควบคุมการ
ไหลของแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากน  าได้ ซึ่งเซลล์เชื อเพลิงนี มักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดี
เหมาะส าหรับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและก็ปราศจากมลพิษ เมื่อเปรียบเทียบกับเชื อเพลิงต่างๆที่ท า
ให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมด้วย  แต่ส าหรับสิ่งเดียวที่เกิดจากการท างาน
ของเซลล์เชื อเพลิงก็คือ น  า ถึงอย่างไรก็ตามในด้านการลงทุนเพื่อสร้างเซลล์เชื อเพลิงนี ยังมีราคาท่ีค่อนข้างสูง 

รูปแบบการใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

 เซลล์เชื อเพลิงแบบไฮโดรเจน (Hydrogen/Oxygen Proton-exchange Membrane) นี เป็นโพลิเมอร์
ที่ท าให้โปรตอนวิ่งผ่านได้ โดยแยกฝั่งแอโนดและฝั่งแคโทดออกจากกัน แต่ละด้านจะมีขั วไฟฟ้าของตัวเองวัสดุ
ที่ใช้ท าส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นคาร์บอนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินั่มในด้านของฝั่งแอโนด  ไฮโดรเจนจะ
แพร่เข้าสู่ตัวเร่งปฏิกิริยาด้านแอโนด ท าให้มันแตกตัวออกเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอนโปรตอนจะวิ่งผ่านเยื่อ
กั นไปที่ฝั่งแคโทด ในขณะที่อิเล็กตรอนจะถูกบังคับให้วิ่งเข้าสู่วงจรไฟฟ้าภายนอกให้พลังงานออกมา (เยื่อกั นของ
แต่ละฝั่งนั นจะไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้) ส่วนด้านของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ฝั่งแคโทดโมเลกุลของออกซิเจนจะ
ท าปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนที่วิ่งมาจากฝั่งแอโนดผ่านวงจรไฟฟ้าภายนอกมาพบกับออกซิเจนและโปรตอนที่ด้าน
นี ก็จะกลายเป็นน  าในที่สุด ซึ่งของเสียที่เกิดขึ นก็คือ ไอน  าหรือน  าที่เป็นของเหลวเท่านั นในสภาวะเยือกแข็ง น  า
จะถูกก าจัดออกจากระบบท าให้ประสิทธิภาพและอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ าลง 

 นอกจากนี ปัญหาอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาความทนทานต่อแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ของ
ฝั่งแอโนดที่มีค่อนข้างจ ากัด ส าหรับเซลล์เชื อเพลิงนี ไม่สามารถเก็บพลังงานได้เหมือนกับแบตเตอรี่หรือ
เหมือนกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หรือพลังงานลม (กังหัน) ซึ่งพลังงานที่
ได้ยังไม่ค่อยมีความต่อเนื่องนัก แต่ก็น ามาสามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอไลเซอร์ (Electrolyzer) 
เพ่ือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ได้ซึ่งประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากไฟฟ้าเป็นไฮโดรเจน (แก๊ส, H2) 
แล้วกลับสู่ไฟฟ้าอีกจะอยู่ที่ประมาณ 30-40% 
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ประสิทธิภาพที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
 เซลล์เชื อเพลิงโดยทั่วไปจะสามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้  โดยมีประสิทธิภาพ
ประมาณ 50% ทั งนี ขึ นอยู่กับกระแสที่ไหลผ่านเซลล์เชื อเพลิง ส าหรับการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ น 
ระหว่างกระบวนการผลิต ขนส่ง และจดัเก็บ ต้องน ามาพิจารณาด้วย โดยรถที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื อเพลิงที่ใช้ 
ไฮโดรเจนอัดนี อาจมีประสิทธิภาพที่ได้จากแหล่งก าเนิดพลังงานไปสู่การขับเคลื่อนให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ อยู่
ที่ประมาณ 22% ส าหรับกรณีการเก็บแก๊สไฮโดรเจนให้อยู่ในถังแก๊สความดันสูง และ 17% ส าหรับกรณีแก๊ส
ไฮโดรเจนถูกเก็บอยู่ในรูปแก๊สเหลว 
 ส าหรับรูปแบบการใช้งานอีกลักษณะหนึ่งส าหรับประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นจะใช้เซลล์
เชื อเพลิงให้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งท าให้สูญเสียประสิทธิภาพการเปลี่ยน
พลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 15-20% เพราะบางส่วนสูญเสียไปกับแก๊สที่ปล่อยออกจากระบบ
แบบเดียวกับระบบการสันดาปของเครื่องยนต์ทั่วๆ ไป ดังนั นในระบบนี จึงมีประสิทธิภาพประมาณ 80% 

ความคุ้มค่าในด้านการลงทุนเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
 ในปัจจุบันเซลล์เชื อเพลิงไฮโดรเจนยังมีราคาที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
ต้นทุนที่สูงนี สาเหตุมาจากวัสดุแพลทินั่มที่ต้องใช้ในการท าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อเร็วๆ นี ได้มี  
การคิดค้นใช้แผ่นกั นเซลล์ลดการใช้วัสดุแพลทินั่มให้สามารถท าหน้าที่เป็นสองขั ว (Bipolar Plate) ได้ใน 
แผ่นเดียว จึงท าให้ราคาถูกลงมาได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยระบบการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูงและ
ใช้ช่างที่มีฝีมือการประกอบและความต้องการใช้เซลล์เชื อเพลิงไฮโดรเจนยังมีน้อย  จึงมีราคาอยู่ในระดับสูงอยู่ 
ถึงอย่างไรเชื่อว่าความต้องการใช้งานเซลล์เชื อเพลิงไฮโดรเจนจะเพ่ิมขึ นในอนาคตอันใกล้ (ไม่เกิน 10 ปี
ข้างหน้านี ) ก็จะท าให้มีราคาถูกลง เมื่อปี ค.ศ.2002 เซลล์เชื อเพลิงไฮโดรเจนที่โดยทั่วไปที่ใช้แพลทินั่มตัวเร่ง
ปฏิกิริยามีราคาประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ 
 คาดว่าภายในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้านี  ราคาน่าจะถูกลงมาที่ 30 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ถึงตอนนั นก็
จะกังวลกันว่าปริมาณวัสดุแพลทินั่มจะไม่เพียงต่อความต้องการที่มีอยู่ ถ้าเกิดจะเปลี่ยนยานพาหนะทั งหมดมา
ใช้เซลล์เชื อเพลิง ดังนั นข้อจ ากัดที่จะพัฒนาเซลล์เชื อเพลิงไฮโดรเจนนี มาใช้งาน  จะท าให้ราคาของวัสดุ
แพลทินั่มมีราคาสูงขึ นอย่างรวดเร็ว 
 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง General Motors เชื่อว่ารถที่ใช้เซลล์เชื อเพลิงไฮโดรเจนนี  ออกสู่
ตลาดได้ใน ค.ศ.2010 นี  บริษัทอ่ืนๆ ต่างก็เร่งศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เซลล์เชื อเพลิงสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
ส าหรับบริษัท Ballard Power System ผู้บุกเบิกรายแรกๆของการคิดค้นและสร้างเซลล์เชื อเพลิงด้วย
เทคโนโลยีด้านนี ขึ นโดยใช้วัสดุแพลทินั่มน้อยลงกว่าระบบการผลิตแบบเก่าถึง 10 เท่า และพร้อมที่จะผลิต
เซลล์เชื อเพลิงให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก ได้แก่  Ford, Volvo, Mazda, General Motors และ 
Honda Ballard  
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในเซลล์เชื้อเพลิง 
 ปัจจุบันการสร้างเซลล์เชื อเพลิงเพ่ือให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ยังเกิดปัญหา  ซึ่งในทางปฏิบัติยัง
ต้องแก้ไขอีกมากในหลายๆ ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นการจัดการน  าเป็นปัญหาส าคัญใน Proton Exchange 
Membrane Fuel Cells (PEMFCs) ซึ่งเยื่อกั นต้องชุ่มน  าอยู่ตลอดเวลา ท าให้น  าที่ระเหยออกไปจะเท่ากับน  าที่
ผลิตขึ นมา ถ้าน  าระเหยเร็วเกินไป แผ่นเยื่อกั นแห้งและท าให้เกิดความต้านทานไฟฟ้าเพ่ิมขึ น  และถ้าเยื่อกั น
แตกออก ท าให้เกิดการลัดวงจรของแก๊สขึ นระบบ ซึ่งแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนจะรวมกัน ท าให้เกิด
ความร้อนสูงไปท าลายเซลล์เชื อเพลิงต่อๆ ไปได้ แต่ถ้าน  าระเหยออกช้าเกินไป ขั วไฟฟ้าจะถูกน  าท่วมท าให้สาร
ตั งต้นไม่อาจเข้าท าปฏิกิริยากับตัวเร่งได้จะท าให้ปฏิกิริยาสิ นสุดลง 
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 ปัจจัยอ่ืนๆ ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ได้แก่ อุณหภูมิตลอดทั งเซลล์ซึ่งบางครั งอาจเปลี่ยนแปลง
กะทันหันและท าลายเซลล์ได้สารตั งต้นและผลิตภัณฑ์ในล าดับต่างๆ ของเซลล์แต่ละชนิดการเลือกวัสดุต้อง
พิจารณาปัจจัยหลายอย่างประกอบกันทั งนี ไม่มีวัสดุใดที่จะให้ผลดีในทุกๆ ด้านนอกจากนี ส าหรับเซลล์เชื อเพลิง
บางประเภทจะเน้นที่ความทนทานและอายุการใช้งาน ในขณะที่บางประเภทจะเน้นที่พลังงานซึ่งปัญหาการ
พัฒนาเซลล์เชื อเพลิงที่เหมาะสมยังเป็นปัญหาที่ต้องคิดค้นและพัฒนาอีกมาก 
 ส าหรับการใช้ในยานยนต์ปัญหาจะมีความซับซ้อนมากขึ น เช่น  รถต้องสามารถติดเครื่องได้ในทุก
สภาพอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างทั่วทุกมุมโลก ส าหรับรถยนต์ทั่วโลกประมาณ 80% จ าเป็นต้องติดเครื่อง
ได้แม้ในอุณหภูมิต่ ากว่าศูนย์องศาเซลล์เชื อเพลิงนี ก็ยังไม่มีปัญหาการท างาน 

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
 สิ่งที่มักเข้าใจกันผิดอยู่เสมอก็คือ การใช้ธาตุไฮโดรเจนเป็นเชื อเพลิงซึ่งความจริงแล้วไฮโดรเจนไม่ใช่
เป็นแหล่งพลังงานหลัก จะเป็นเพียงตัวเก็บพลังงานและผลิตขึ นมาจากแหล่งพลังงานอ่ืน จากหลักการอนุรักษ์
พลังงานท าให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื อเพลิงถูกจ ากัดการผลิตพลังงาน ท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมต่ ากว่า
เครื่องยนต์เบนซินที่มีประสิทธิภาพสูง จะพบได้เมื่อแก๊สไฮโดรเจนต้องถูกอัดภายใต้ความดันสูงหรือท าให้เป็น
ของเหลว เพ่ือใช้ส าหรับยานยนต์ (การสลายน  าด้วยไฟฟ้ามีประสิทธิภาพประมาณ 50%) ซึ่งอีกทางเลือกหนึ่ง
ของการผลิตไฮโดรเจน ก็คือการใช้มีเทนเป็นส่วนประกอบท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงถึงประมาณ 80% หรือ
การใช้สารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืนๆ ก็จะมีประสิทธิภาพต่างกันออกไป ข้อควรระวังที่ส าคัญ
คือ การใช้สารที่มีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนเหล่านี  ท าให้เกิดแก๊สเรือนกระจกขึ นได้ 
 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมตั งข้อสังเกตขึ นว่าคือ ถ้าเกิดการเปลี่ยน
การใช้เชื อเพลิงระบบเก่ามาเป็นเซลล์เชื อเพลิงทั งหมด ปริมาณไฮโดรเจนที่เกิดการรั่วไหลเพียงเล็กน้อยที่เกิด
จากการเก็บและการขนส่ง จะท าให้เป็นอันตรายต่อโอโซนในชั นบรรยากาศได้ แต่ถ้าดูจากแนวโน้มปัจจุบันนี  
50% ของแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตมาจากถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื อเพลิงที่ไม่สะอาดจึง
ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นปัจจุบัน 
 

การใช้งานในยานยนต์ 
 ส าหรับสถานบริการแก๊สไฮโดรเจนแห่งแรกอยู่ในเมือง Reykjavík ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) เปิด
ให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2003 ให้บริการกับรถบัสที่สร้างโดยบริษัท Daimler ให้บริการแก่
สาธารณะชน โดยทั่วไปสถานีไฮโดรเจนแห่งนี ผลิตไฮโดรเจนขึ นเองได้โดยใช้วิธีการแยกน  าด้วยไฟฟ้า (สร้างโดย
บริษัท Norsk Hydro) ซึ่งไม่ต้องการอะไรนอกเหนือจากน  าและไฟฟ้า นอกจากนี  บริษัท Shell เป็นอีกบริษัท
หนึ่งที่ร่วมโครงการ สถานีบริการแห่งนี จะไม่มีหลังคา เพ่ือให้แก๊สไฮโดรเจนที่อาจรั่วไหลสามารถถ่ายเทออกสู่
บรรยากาศได้ง่ายและเร็วที่สุด  

 นอกจากนี ปัญหาเรื่องการจัดเก็บแก๊สไฮโดรเจนอาจจะถูกก าจัดให้หมดไปได้ด้วยการใช้  Sodium 
Borohydride (NaBH4) ท าให้เก็บไฮโดรเจนไว้ได้มากแม้ที่ความดันบรรยากาศ ปัจจุบันก าลังพัฒนาอยู่อย่าง
ต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้จริง 
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การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้กับกรอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
บริบท 
(Context) 

ระดับโลก  
หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล  ายุค (Frontiers of Science and Technology) 
หัวเรื่อง พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) 

สมรรถนะ 
(Competency) 

- การอธิบายปรากฏการณ์อย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
- การประเมินและการออกแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
- การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ความรู้ 
(Knowledge type) 

- ด้านเนื อหา 
- ด้านกระบวนการ  
- ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ 

เจตคติ  
(Attitude) 

- ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
- การเห็นคุณค่าของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
- ความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน มาตรฐาน ว 3.2เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 
การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี วัด ว 3.2 (ม.2/2)ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ  
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 8.1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี วัด ว 8.1 (ม.2/1) ตั งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 

หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
 ว 8.1 (ม.2/2) สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจ

ตรวจสอบหลายๆ วิธี 
 ว 8.1 (ม.2/3) เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพท่ีได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 ว 8.1 (ม.2/4) รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ว 8.1 (ม.2/5) วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับ

ข้อสรุป ทั งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

 ว 8.1 (ม.2/6) สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการ
ส ารวจตรวจสอบ 

 ว 8.1 (ม.2/7) สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือชิ นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
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หน่วยย่อยที่ 3  การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ใบความรู้ที่ 3.1 ข้อสอบ PISA Computer-based Test เรื่อง การสูบบุหรี่
และหม้อเซียร์ 

การสูบบุหรี่ 
 ตัวอย่างแบบทดสอบ PISA ในปี 2015 ใช้หลักฐานจากการส ารวจต่างๆ เพ่ือน าไปเชื่อมโยงถึงอันตราย
จากผลกระทบของบุหรี่และวิธีที่จะท าให้คนหยุดสูบบุหรี่. ข้อสอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ถูกพัฒนาเพ่ื อใช้
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั น ดังนั นตัวอย่างนี จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
 ในการประเมิน PISA 2015 นั น รูปแบบของค าถามที่ใช้คอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลอยู่ด้านขวามือ และ
ตัวเลือกอยู่ด้านซ้ายมือ  
ค าถามที่ 1 การสูบบุหรี่ 
 ข้อสอบให้นักเรียนตีความจากหลักฐานที่ให้มาโดยใช้พื นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนต้องอ่าน
ข้อมูลในสถานการณ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับงานวิจัยในช่วงแรกๆที่เกี่ยวกับถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ แล้วเลือก  
2 ค าตอบ จากตัวเลือกให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

งานวิจัยของจอห์น 

ในปี 1950  ผลการวิจัยพบว่า ทาร์ ในบุหรี่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
โรคมะเร็งในหนู. แต่บริษัทผลิตบหุรี่อ้างว่ายังไม่มหีลักฐานที่แสดง
ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในมนุษย์. โดยทาง
บริษัทได้เริ่มผลติก้นกรองบุหรี่ออกมา. 

    จอห์นและโรสก าลังท าวิจัยการสูบบุหรี่
ส าหรับโครงงานในโรงเรียน 

    อ่านงานวิจัยของจอห์นด้านขวามือแล้ว
ตอบค าถามข้างล่างนี  
    เลือก 2 เหตุผลที่บริษัทผลิตบหุรี่ใช้อ้าง
ว่าทาร์ในบุหรี่ไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เกิด
โรคมะเร็งในมนุษย ์
 

มนุษย์มีภูมิคุ้มกันสารทาร ์

การทดลองนี กระท ากับหนูทดลอง 

สารเคมีในบุหรี่ช่วยลดผลกระทบจากทาร์ 

มนุษย์มีการตอบสนองแตกต่างจากหน ู

ก้นกรองในบุหรี่ช่วยแยกทาร์ออกได้ 
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Framework categories 2015 Framework 
Knowledge type (ลักษณะความรู้) เนื อหา (Content) 
Competency (สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์) การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

 (Explain Phenomena Scientifically) 
Context (บริบท) สุขภาพและโรค, ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ 

 (Health and Disease, Local/National) 
Cognitive demand (ระดับความรู้ที่ต้องการ) ปานกลาง (Medium) 
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ตัวอย่างข้อสอบวิทยาสตร์ : หม้อเซียร์ 
 

 
 

หม้อท าความเย็นเซียร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเก็บอาหารให้เย็นได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่พบว่ามี
การใช้ในประเทศแถบแอฟริกา 
 

หม้อดินเหนียวขนาดเล็กจะถูกวางในหม้อดินเหนียวขนาดใหญ่กว่าและมีฝาปิดที่เป็นดินเหนียวหรือผ้า 
ช่องว่างระหว่างหม้อดินเหนียวทั งสองจะใส่ทรายลงไป ซึ่งท าให้เกิดชั นของฉนวนกันความร้อนที่ล้อมรอบหม้อ
ชั นใน ทรายจะถูกรักษาให้ชื นไว้โดยการเติมน  าลงไปอย่างสม่ าเสมอ เมื่อน  าระเหยอุณหภูมิในหม้อจะลดลง 
คนในท้องถิ่นจะท าหม้อเซียร์จากดินเหนียว ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 
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หม้อเซียร์ ค าถามที่ 1 

นักเรียนถูกขอให้ช่วยหาการออกแบบที่ดีที่สุดของหม้อเซียร์ให้กับครอบครัวหนึ่ง  เพ่ือใช้เก็บอาหาร
ของพวกเขาให้คงความสดอยู่ 

อาหารจะเก็บรักษาได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ให้ยังคงความสดได้มากที่สุด และแบคทีเรีย
เจริญเติบโตได้น้อยท่ีสุด 

ใช้สถานการณ์จ าลองเพ่ือหาปริมาณอาหารมาที่สุดที่สามารถเก็บรักษาให้คงความสดอยู่ได้ (ที่อุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส) โดยท าการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและความชื นของชั นทราย 

นักเรียนสามารถใช้สถานการณ์จ าลองได้หลายครั ง และท าซ  าหรือลบข้อมูลใดๆ ที่พบได้ 
ปริมาณอาหารที่มากท่ีสุดที่สามารถเก็บให้คงความสดอยู่ได้ที่ 4 องศาเซลเซียส คือ ............ kg 
 

Framework categories 2015 Framework 
Knowledge type (ลักษณะความรู้) Procedural knowledge (ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
Competency (สมรรถนะ) การประเมินและการออกแบบการส ารวจตรวจสอบ

ทางวิทยาศาสตร์ 
Context (บริบท) ทรัพยากรธรรมชาติ 
Cognitive demand (ระดับความรู้ที่ต้องการ) สูง 

 
 
 



105 
 

 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างข้อสอบ 

 
 ในปี 2015 นี จะใช้สถานการณ์จ าลองในการวัดและประเมินในการทดสอบโดย ใช้แบบจ าลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้จากการส ารวจและความสามารถในการอ่าน เขียน และสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ 

ในเรื่องนี ให้ความสนใจเกี่ยวกับภาชนะท าความเย็นราคาถูกที่เรียกว่า Zeer pot โดยพัฒนามาจาก 
ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนแอฟริกาเพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภายใต้ข้อจ ากัดทางการเงินและความขาดแคลน
ของไฟฟ้าที่จะใช้ตู้เย็นในท้องถิ่น แต่สภาพอากาศที่ร้อนมากท าให้จ าเป็นต้องเก็บอาหารในที่ที่มีอุณหภูมิต่ า
เพ่ือให้สามารถเก็บได้นานขึ นเนื่องจากความเย็นสามารถยับยั งการเจริญของแบคทีเรียเป็นการช่วยเหลือและ
ลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพ 

ในภาพแรกเราไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะเข้าใจหลักการของ Zeer pot เราเพียงแต่ต้องการให้
นักเรียนรู้ว่า Zeer pot คืออะไร และท างานอย่างไร 

 นักเรียนใช้สถานการณ์จ าลองเพ่ือท าให้เกิดสภาพที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาความสดของอาหาร 
(อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) โดยสถานการณ์จ าลองจะก าหนดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้บางอย่างมาให้ เช่น 
ความชื นภายนอก อุณหภูมิของอากาศภายนอก แต่บางส่วนเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องก าหนดเอง ซึ่งในค าถามแรก
นักเรียนต้องตอบค าถามเกี่ยวกับปริมาณของอาหารที่มากที่สุดที่สามารถเก็บได้ในหม้อเซียร์ เมื่อก าหนดให้
ความหนาของทรายและความชื นของทรายแตกต่างกัน 

 เมื่อนักเรียนจัดกระท าตัวแปร (ภายในสถานการณ์จ าลอง)  ซึ่งนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงการจัด
กระท าได้และกดปุ่มบันทึกข้อมูลเพ่ือบันทึกข้อมูลได้ รวมทั งสามารถลบข้อมูลที่ไม่ต้องการจนกระทั่งได้ค าตอบ
ของปัญหาที่ว่า ปริมาณของอาหารที่มากที่สุดที่สามารถเก็บได้ในหม้อเซียร์ เมื่ออุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ซึ่งการวัดประเมินผลจะมาจากการตอบค าถามย่อยในหัวข้อต่าง ๆ ของนักเรียน 

ลักษณะของความรู้เกี่ยวกับเนื อหาสาระที่ประเมินในข้อนี เป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสมรรถนะด้านการประเมินและการออกแบบการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ โดย
มีบริบทในด้านทรัพยากรธรรมชาติ แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและโรค  โดยมีระดับความรู้ที่ต้องการ 
ในระดับสูงเนื่องจากต้องให้ภาพรวมของสถานการณ์ที่มาจาก และนักเรียนจ าเป็นต้องสร้างค าตอบจากล าดับ
ของการทดลองเสมือนอย่างเป็นระบบ 

 
 



 

 

กิจกรรมที่ 3.1 การวิเคราะห์กิจกรรมตามกรอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
1. กิจกรรม: การเกิดฤดู 

 
Framework 
categories 

PISA 2015 Framework หลักสูตรแกนกลางฯ 

Competency 
(สมรรถนะ) 

 
 
 
 
 

 

Knowledge Type 
(ลักษณะความรู้) 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรม การใช้แบบจ าลองเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์และพยากรณ์ 
 

เครื่องมือในการเรียนรู้ Multimedia flash http://astro.unl.edu/naap/motion1/motion1.html 
 

  

http://astro.unl.edu/naap/motion1/motion1.html
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2. กิจกรรม: กลางวันกลางคืน 
 

Framework 
categories 

PISA 2015 Framework หลักสูตรแกนกลางฯ 

Competency 
(สมรรถนะ) 

 
 
 
 
 

 

Knowledge type 
(ลักษณะความรู้) 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
 

การหาแบบรูปจากข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลากลางวันกลางคืน 

เครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ 

ตารางข้อมูลดวงอาทิตย์ขึ น-ตก ระยะเวลากลางวันกลางคืน (ไฟล์ในแผ่นดีวีดีดังแนบ) 
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3. กิจกรรม: การหักเหของแสง 
 

Framework 
categories 

PISA 2015 Framework หลักสูตรแกนกลางฯ 

Competency 
(สมรรถนะ) 

 
 
 
 
 

 

Knowledge type 
(ลักษณะความรู้) 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรม การออกแบบและก าหนดตัวแปรต่างๆ ในการทดลองเสมือนเพื่ออธิบายปรากฎการณ์การหักเหของแสง 
 

เครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ 

Applet Java เรื่อง การหักเหของแสง http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/th 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 การเกิดฤดู 
ค าชี้แจง   นักเรียนระดมความคิดจากการจัดกระท ากับแบบจ าลอง เพื่ออธิบายและตอบค าถาม 

1. จาก Simulations แบบจ าลองการเกิดฤดู สามารถทดสอบสมมติฐานต่อไปนี ได้หรือไม่ 
 

 
  ทดสอบได้ ทดสอบไม่ได้ 

ทิศทางของแสงมีผลต่อการเกิดฤดู 
 

  

ระยะทางระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์มีผลต่อการเกิดฤดู 

  

การเอียงของแกนโลกมีผลต่อ
การเกิดกลางวันกลางคืน 

  

ในเดือนมกราคมขั วโลกเหนือจะ
เข้าสู่กลางคืนเร็วกว่าขั วโลกใต้ 

  

 
2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เมื่อทิศทางของแสงจากดวงอาทิตย์ที่กระท าต่อโลกเปลี่ยนมีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง  
1) ฤดูกาล  
2) กลางวัน กลางคืน  
3) โลกหมุนทวนทิศทาง  
4) อุณหภูมิ 

4. จริงหรือไม่ที่ฤดูหนาวโลกจะอยู่ห่างไกลจาก ดวงอาทิตย์มากที่สุดเพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท าไมซีกโลกเหนือในฤดูหนาว เป็นช่วงที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แต่ไม่รู้สึกร้อน และฤดูร้อนของซีก
โลกเหนือเป็นช่วงที่โลกอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์แต่ไม่รู้สึกหนาว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 3.3 เรื่อง ในหนึ่งวันยาวนานแค่ไหน 1 
 
สมาชิกในกลุ่มได้แก่ 
1……………………………………….ท าหน้าที…่………………………ลายเซ็นต์…………………… 
2.……………………………………….ท าหน้าที่…………………………ลายเซ็นต์…………………… 
3.……………………………………….ท าหน้าที่…………………………ลายเซ็นต์…………………… 
4.……………………………………….ท าหน้าที่…………………………ลายเซ็นต์…………………… 
5.……………………………………….ท าหน้าที่…………………………ลายเซ็นต์…………………… 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูล 

อุปกรณ์ 
1.   คอมพิวเตอร์                                 
2.   โปรแกรม Microsoft Excel 
3.   ข้อมูลที่ต้องใช้ท ากิจกรรมที่ 1 (เข้าถึงได้จาก

http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2014/pathumthani.html.) 
 
วิธีการทดลอง 

1.   นักเรียนศึกษาข้อมูล เวลา ณ ดวงอาทิตย์ขึ นและอาทิตย์ตกในรอบ 1 ปี จากเวปไซด์ 
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2014/pathumthani.htmlโดย
เลือกจังหวัดที่นักเรียนสนใจ 

2.   จากนั นบันทึกข้อมูล ดังกล่าวเก็บไว้ 
3.   น าข้อมูลดังกล่าวมาใส่ใน โปรแกรม Microsoft Excel 2 คอลัมภ์ โดยคอลัมภ์แรกเป็นเวลา

ที่พระอาทิตย์ขึ นและคอลัมภ์2 เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตก (เวลาในหน่วยชั่วโมง) 
4.   น าสองคอลัมภ์ลบกันจะได้เวลาในหนึ่งวันจากข้อมูลทั งหมด 365 วัน 
5.   น าจ านวนวันใน 365 วัน และ เวลาในหนึ่งวันจากข้อมูลทั งหมด 365 วัน มาสร้างกราฟ 
6.   สรุปผลที่สามารถอธิบายได้จากกราฟ 

 
 
 
 
 
 
  

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.html
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ผลการส ารวจตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................. ............................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
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ใบกิจกรรมที่ 3.4  เรื่อง ในหน่ึงวันยาวนานแค่ไหน 2 
 
ค าถาม นักเรียนคิดว่า แต่ละวันใน 1 ปี พระอาทิตย์ขึ นและตกในเวลาเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
  
 
 
 
 
ค าถาม นักเรียนคิดว่า แต่ละวันใน 1 ปี ช่วงระยะเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
 
 
 
  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ค าถาม นักเรียนคิดว่า ในวันใดที่กลางวันยาวที่สุด และกลางคืนสั นที่สุด 
           
           
           
           
     
 
 
ค าถาม นักเรียนคิดว่า ในวันใดที่กลางคืนยาวที่สุด และกลางวันสั นที่สุด 
           
           
           
           
     
           
  
ค าถาม นักเรียนคิดว่า ในวันใดที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน 
           
           
           
           
     
 
 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลากลางวัน มีค่าเฉลี่ย ประมาณเท่าไร  ในแต่ละปีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
           
           
          
 
 
 

  

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ใบกิจกรรมที่ 3.5  เรื่อง ในหน่ึงวันยาวนานแค่ไหน 3 
ค าชี้แจงนักเรียนศึกษาข้อมูลจาก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
แล้วร่วมกันระบุว่า วันที่นักเรียนค้นพบจากข้อมูลมีชื่อเรียกว่าอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

วันที่กลางวันยาวที่สุด และกลางคืนสั นที่สุด เรียกว่า…………………….. 
วันที่กลางวันสั้นที่สุด และกลางคืนยาวที่สุด เรียกว่า…………………….. 
วันที่กลางวันสั้นที่สุด และกลางคืนยาวที่สุด เรียกว่า…………………….. 

ค าถาม   นักเรียนคิดว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลากลางวัน มีค่าเฉลี่ย ประมาณเท่าไร  
ในแต่ละปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 

 

 

 

 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
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หน่วยย่อยที่ 4  แนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ใบความรู้ที่ 4.1 กรอบการวิเคราะห์สถานการณ์ตามแนว PISA 2015      
                             Science Framework 

 
การที่บุคคลจะมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการรู้วิทยาศาสตร์ ดังกล่าวได้  

จ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ดังต่อไปนี  
1. ความรู้ด้านเนื้อหาเป็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ที่แสดงประสบการณ์ตั งแต่ระดับ

บุคคล ท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก เช่น 
 1.1 ระบบทางกายภาพว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างของสสาร สมบัติของสสาร การเปลี่ยนแปลง

สมบัติทางเคมีของสสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานกับสสาร 

 1.2 ระบบสิ่งมีชีวิต ว่าด้วยเรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มนุษย์ ประชากร ระบบนิเวศ 
โลกของสิ่งมีชีวิต 

 1.3 ระบบโลกและอวกาศ ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างของระบบโลก พลังงานในระบบโลก  
การเปลี่ยนแปลงในระบบโลก ประวัติของโลก โลกในอวกาศ ประวัติและขนาดของจักรวาลและ
ความเป็นมาของจักรวาล 

2. ความรู้ด้านกระบวนการเป็นความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และสมเหตุสมผล ความรู้ด้านนี จ าเป็นต่อการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และการพิจารณา
หลักฐานที่จะน ามาใช้สนับสนุนข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

 2.1 ความรู้เกี่ยวกับตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม 
 2.2 ความรู้เกี่ยวกับการวัด เช่น การวัดเชิงปริมาณ [การวัดค่า] การวัดเชิงคุณภาพ [การ

สังเกต] การใช้มาตรา ตัวแปรต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
 2.3 วิธีการวัดและการลดความคลาดเคลื่อนจากการวัด เช่น การท าซ  าและ 

การหาค่าเฉลี่ยของการวัด 
 2.4 กระบวนท าซ  าเพ่ือให้ได้ผลที่ใกล้เคียงกัน (การวัดซ  าๆ แล้วยังให้ค่าเท่าเดิม) และ 

การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (ค่าท่ีวัดได้ต้องตรงกับค่าที่แท้จริง) 
 2.5 วิธีการสรุปหรือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง แผนผัง แผนภาพ และการน าไปใช้

อย่างเหมาะสม 
 2.6 การควบคุมตัวแปร และบทบาทของตัวแปรควบคุมในการออกแบบการทดลอง หรือ

ใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomised Controlled Trials) เพ่ือหลีกเลี่ยง 
ข้อค้นพบที่สับสนและการระบุกลไกที่อาจเกิดขึ นได้จากการไม่ควบคุมตัวแปรนั น 

 2.7 ธรรมชาติของการออกแบบที่เหมาะสมกับค าถามทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง 
การศึกษาภาคสนามเพ่ือหาแบบรูป (Pattern) ของปรากฏการณ์ 
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3. ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ ตามกรอบแนวทางของ PISA ได้น าเสนอไว้
เป็น 2 ประเดน็ คือ   

 3.1 แนวคิดและการให้ค านิยามเก่ียวกับลักษณะส าคัญของวิทยาศาสตร์ เช่น 
1) ธรรมชาติของการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริง สมมติฐาน แบบจ าลอง

และทฤษฎี 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ (เพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ) ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยี (เพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
ความจ าเป็นของมนุษย์) ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นค าถามทางวิทยาศาสตร์หรือ
ค าถามทางเทคโนโลยี และข้อมูลที่เหมาะสม 

3) ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน (การตีพิมพ์ข้อ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์) ความเป็นปรนัย การขจัดอคติ ความล าเอียง  

4) ธรรมชาติของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เช่น นิรนัย-อุปนัย การลงข้อสรุป 
การเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัยและการใช้แบบจ าลอง 

3.2 บทบาทของแนวคิดและลักษณะส าคัญที่ใช้ในการประเมินความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
1) ค ากล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์นั นมีข้อมูลและเหตุผลใดสนับสนุน 
2) การสืบเสาะเชิงประจักษ์เพ่ือสร้างความรู้ จุดมุ่งหมายของการสืบเสาะ (เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานหรือระบุแบบรูป) และการออกแบบการสืบเสาะ (การสังเกต 
การควบคุมตัวแปร การศึกษาหาความสัมพันธ์) 

3) ความคลาดเคลื่อนของการวัดส่งผลต่อระดับความเชื่อม่ันในความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างไร 

4) การใช้ บทบาทและข้อจ ากัดของแบบจ าลองทั งแบบจ าลองทางกายภาพ 
แบบจ าลองระบบและแบบจ าลองแนวคิด 

5) บทบาทของความรว่มมือและการวิพากษ์ รวมทั งบทบาทของการประเมินโดยเพ่ือน 
(Peer Review) ที่ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

6) บทบาทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้แบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การระบุและเน้นประเด็นด้านเทคโนโลยีและสังคม 
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การออกแบบและสร้างข้อสอบจะครอบคลุมหัวข้อ Physical System (สสาร ปฏิกิริยาเคมี 
แรงและการเคลื่อนที่ มวลและพลังงาน ) Living System (เซลล์ DNA ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
ประชากร ระบบนิเวศ โลกของสิ่งมีชีวิต ) Earth & Space system (โครงสร้างระบบโลก การ
เปลี่ยนแปลงของโลก ธรณีประวัติ วิวัฒนาการ ดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลก ประวัติของเอกภพ) และมี
น  าหนักในการออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้หรือการออกแบบการประเมิน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 น  าหนักการออกข้อสอบจ าแนกตามประเภทของความรู้และระบบ 

 

ลักษณะของความรู้ 
ระบบ 

ระบบกายภาพ ระบบชีวภาพ ระบบโลกและ
อวกาศ 

รวม 

ด้านความรู้ 20-24% 20-24% 14-18% 54-56% 
ด้านกระบวนการ 7-11% 7-11% 5-9% 19-31% 
ด้านการได้มาซึ่งความรู้ 4-8% 4-8% 2-6% 10-22% 

รวม 36% 36% 28% 100% 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า น  าหนักส่วนใหญ่ในการออกข้อสอบจะเป็นด้านความรู้เกี่ยวกับเนื อหา
สาระ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบที่มุ่งเน้นการวัดสมรรถนะของนักเรียนมากกว่า
เน้นวัดผลสัมฤทธิ์ ท าให้นักเรียนต้องใช้ทักษะการคิดขั นสูงในการตอบค าถามแต่ละข้อ 

 
ตารางท่ี 2 น  าหนักการออกข้อสอบจ าแนกตามสมรรถนะ 

 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ น้ าหนักการออกข้อสอบ (%) 

การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 40-50% 
การประเมินและการออกแบบการส ารวจตรวจสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ 

20-30% 

การตีความข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิง
วิทยาศาสตร์ 

30-40% 

รวม 100% 
 

จากตารางที่  2 พบว่า น  าหนักในการออกข้อสอบจะอยู่ที่สมรรถนะด้านการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุด รองลงมา คือ สมรรถนะด้านการตีความข้อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ 
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Context (บริบท) 
บริบทของสถานการณ์ท่ีน ามาใช้ในการออกข้อสอบนั นจะเป็นสถานการณ์ที่เน้น  
 1. สุขภาพและโรค  
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 3. คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 4. ภัยพิบัติ  
 5. การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้  
ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่  
 1) Personal ระดับตนเอง  
 2) Local ระดับท้องถิ่น/ประเทศ  
 3) Global ระดับโลก  
ซึ่งมรีายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 บริบทของสถานการณ์จ าแนกตามประเภท และระดับของสถานการณ์ 
บริบท/ระดับ ระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น/ประเทศ ระดับโลก 

สุขภาพและโรค - การดูแลสุขภาพ 
- อุบัติเหตุ 
- สารอาหาร 

- การควบคุมโรค 
- วัฒนธรรม 
- การเลือกรับประทาน อาหาร 
- การสาธารณสุข 

- โรคระบาด  
- การแพร่กระจายของโรค 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- การใช้ทรัพยากร
และพลังงานใน
ระดับบุคคล 

- การดูแลประชากร 
- คุณภาพชีวิต 
- ความปลอดภัย 
- ผลผลิตและความขาดแคลนอาหาร 
- พลังงานทางเลือก 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
หมดไปและใช้แล้วไม่หมดไป 
- การเพ่ิมขึ นของประชากร 
- ความยั่งยืนของชนิดพันธุ์ 

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- การกระท าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- การใช้และการ
กระจายของทรัพยากร 

- การกระจายตัวของประชากร 
- การกระจายตัวของขยะ 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
- การควบคุมประชากร 
- การสร้างและการสูญเสียดิน/ชีวมวล 

ภัยพิบัติ - การวัดความเสี่ยง
ในการเลือกใช้ชีวิต 

- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(แผ่นดินไหว อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน) 
- การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ  
(การทับถม การพังทลายของดิน) 
- การวัดความเสี่ยง 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- ผลกระทบจากการสื่อสาร 
ที่ทันสมัย 

การน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ไปใช้ 

- การใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นงาน
อดิเรก 
- เทคโนโลยีส่วน
บุคคล 
- กิจกรรมดนตรี 
และกีฬา 

- วัสดุใหม่ 
- อุปกรณ์และวิธีการใช้ 
- การตัดแต่งพันธุกรรม 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- การขนส่ง 

- การสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ต่าง ๆ  
- การส ารวจอวกาศ 
- การก าเนิดและโครงสร้าง 
ของจักรวาล 
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จากตารางที่ 3 พบว่า บริบทที่เป็นจุดเน้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันที่มนุษย์บนโลก
เผชิญอยู่ทั งในด้านของความก้าวหน้าและความเสี่ยงต่าง ๆ  

Cognitive demand (ระดับความรู้ที่ต้องการ) 
ในการออกแบบการประเมินตามกรอบของ PISA มีการแบ่งระดับความรู้ที่ต้องการเพ่ือตอบ

ค าถามใน PISA 2015 เป็น 3 ระดับ ดังนี   
 1. Low ตอบค าถามจากข้อเท็จจริง หลักการ สรุปจากกราฟ 
 2. Medium ให้ค าอธิบาย ตีความประยุกต์ใช้  
 3. High วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า พิสูจน์ ให้เหตุผล 
ดังนั นแนวทางประเมินของครูจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบดงกล่าว ทั งบริบท ระดับ และ

Cognitive Demand ที่ต้องการวัด โดยมีแนวโน้มของการประเมินสมรรถนะตามน  าหนักที่ให้
ความส าคัญคือ การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ การตีความข้อมูลและประจักษ์พยานใน
เชิงวิทยาศาสตร์ และการประเมินและการออกแบบการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ตามล าดับ 
กิจกรรมที่ก าหนดไว้เป็นตัวอย่างของการประเมินตามกรอบของ PISA 2015 Science Framework 
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ใบกิจกรรมที่ 4.1 ฉลากโภชนาการ 
 
 ฉลากโภชนาการ (Nutrition Information) คือฉลากอาหารที่ ใช้แสดงข้อมูลทาง
โภชนาการของอาหารส่วนใหญ่ท าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณ
สารอาหารที่มีในอาหารนั นไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใส่ใจสุขภาพหรือผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื อรังเช่น
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดไว้ด้วย เพราะจะช่วยให้ทราบถึงชนิดและ
ปริมาณสารอาหารที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารนั นๆท าให้เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามภาวะ
โภชนาการของแต่ละบุคคลและสามารถน ามาเปรียบเทียบเพ่ือเลือกซื อผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อที่ให้
ประโยชน์มากที่สุดได้อีกด้วยที่ส าคัญยังช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการได้เช่นเป็น
โรคไตต้องควบคุมปริมาณโซเดียมเป็นต้น 
 ขนมท่ีนักเรียนซื อเป็นประจ าชนิดต่าง ๆ มีฉลากโภชนาการแสดงไว้ดังข้อมูลด้านล่าง  
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ขนมชนิด A  ขนมชนิด B 
ข้อมูลโภชนาการ  ข้อมูลโภชนาการ 

หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ซอง (27 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : ประมาณ 1 

 หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ซอง (34 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง  :1 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค
พลังงานทั งหมด 140 กิโลแคลอรี                                                  

  คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคพลังงานทั งหมด  
170 กิโลแคลอร ี

(พลังงานจากไขมัน 70 กิโลแคลอรี)  (พลังงานจากไขมัน 80 กิโลแคลอรี) 
ร้อยละปริมาณที่แนะน าต่อวัน  ร้อยละปริมาณที่แนะน าต่อวัน 

ไขมันทั งหมด 8 ก 12%  ไขมันทั งหมด 9 ก 14% 
ไขมันอ่ิมตัว   2 ก. 10%  ไขมันอ่ิมตัว   3.5 ก. 18% 
โคเลสเตอรอล0 มก. 0%  กรดไขมันชนิดทรานส0์ ก. 0% 
โปรตีน        2 ก.   โคเลสเตอรอล0 มก. 0% 
คาร์โบไฮเดรตทั งหมด 16 ก. 6%  โปรตีน 6 ก.  
ใยอาหารน้อยกว่า 1 ก. 2%  คาร์โบไฮเดรตทั งหมด 17 ก. 6% 
น  าตาล 0 ก.   ใยอาหาร 3 ก. 12% 
โซเดียม 95 มก. 4%  น  าตาล น้อยกว่า 1 ก.  

ร้อยละของปรมิาณที่แนะน าต่อวัน*  โซเดียม 190 มก. 8% 
วิตามินเอ 0%  ร้อยละของปรมิาณที่แนะน าต่อวัน* 
วิตามินบ ี2 0%  วิตามินเอ 0% 
วิตามินบี 1 4%  วิตามินบ ี2 0% 
เหล็ก 2%  วิตามินบี 1 10% 
แคลเซียม 0%  เหล็ก 15% 
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้ปริโภคต่อวันส าหรับ  แคลเซียม น้อยกว่า 2% 
คนไทยอายุตั งแต่ 6 ปีขึ นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความ  วิตามินอ ี 6% 
ต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอร ี  ไอโอดีน 80% 
ความต้องการพลังงานของแต่ละบคุคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการ
พลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรคีวรไดร้ับสารอาหารต่าง ๆ 
ดังนี  

 *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้ปริโภคต่อวัน
ส าหรับคนไทยอายตุั งแต่ 6 ปีขึ นไป(Thai RDI) โดยคดิจาก
ความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอร ี

ไขมันทั งหมด น้อยกว่า 65 ก.    
ไขมันอ่ิมตัว  น้อยกว่า 20 ก.    
โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มก.    
คาร์โบไฮเดรตทั งหมด  300 ก.    
ใยอาหาร  25 ก.    
โซเดียม น้อยกว่า 2400 มก.    
พลังงาน (กิโลแคลอรี)ต่อกรัม : ไขมัน = 9  โปรตีน = 4  
คาร์โบไฮเดรต = 4 
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ขนมชนิด C  ขนมชนิด D 

ข้อมูลโภชนาการ  ข้อมูลโภชนาการ 
หนึ่งหน่วยบริโภค: 1/3 ถุง (30 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อถุง : ประมาณ 3 

 หนึ่งหน่วยบริโภค  :  1/2  ของซอง  (30 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อของซอง : 2 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค    คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 
พลังงานทั งหมด 130 กิโลแคลอรี                                                   พลังงานทั งหมด  140 กิโลแคลอร ี

(พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลอรี)  (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี) 
ร้อยละปริมาณที่แนะน าต่อวัน  ร้อยละปริมาณที่แนะน าต่อวัน 

ไขมันทั งหมด  3 กรัม 5%  ไขมันทั งหมด 5.0 กรัม  
ไขมันอ่ิมตัว 2 กรัม 10%  ไขมันอ่ิมตัว 1.5 กรัม 8 % 
โคเลสเตอรอล         น้อยกว่า 5 มก. 2%  โคเลสเตอรอล 0 % 
โปรตีน                  น้อยกว่า 1 กรัม 8%  โปรตีน 8 % 
คาร์โบไฮเดรตทั งหมด  25 ก.   คาร์โบไฮเดรตทั งหมด 20 กรัม  7 % 
ใยอาหาร               น้อยกว่า 1 กรัม   ใยอาหาร น้อยกว่า 2 กรัม             8 % 
น  าตาล                 16 กรัม   น  าตาล 12 กรัม   
โซเดียม                190 มก. 8%  โซเดียม 270 กรัม 11 % 
ร้อยละของปรมิาณที่แนะน าต่อวัน*  ร้อยละของปรมิาณที่แนะน าต่อวัน* 
วิตามินเอ              0%                วิตามินเอ              
วิตามินบี 1            0%  วิตามินบี 1            0% 
วิตามินบี 2 0%  วิตามินบี 2 0% 
 เนยเทียม               0%   เนยเทียม               0% 
เหล็ก 0%  เหล็ก 0% 
ร้อยละของปรมิาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน  ร้อยละของปรมิาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อ  
ส าหรับคนไทยอายตุั งแต่ 6 ปีขึ นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก  วันส าหรับคนไทยอายตุั งแต่ 6 ปีขึ นไป (Thai RDI) 
ความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอร ี  โดยคดิจากความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโล

แคลอร ี
ความต้องการพลังงานของแต่ละบคุคลแตกต่างกันผู้ที่
ต้องการ 

 ความต้องการพลังงานของแต่ละบคุคลแตกต่างกัน ผู้ที่
ต้องการ  

พลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ 
ดังนี  

 พลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหาร 
ต่าง ๆ ดังนี  

ไขมันทั งหมด   น้อยกว่า 65 ก.  ไขมันทั งหมด   น้อยกว่า 65 ก. 
ไขมันอ่ิมตัว  น้อยกว่า 20 ก.  ไขมันอ่ิมตัว  น้อยกว่า 20 ก. 
โคเลสเตอรอล          น้อยกว่า 300 ก.  โคเลสเตอรอล          น้อยกว่า 300 ก. 
คาร์โบไฮเดรตทั งหมด   น้อยกว่า 300 ก.  คาร์โบไฮเดรตทั งหมด   น้อยกว่า 300 ก. 
ใยอาหาร                25 ก.  ใยอาหาร                25 ก. 
โซเดียม น้อยกว่า 2400 มก.  โซเดียม น้อยกว่า 2400 มก. 
พลังงาน (กิโลแคลอรี)ต่อกรัม : ไขมัน = 9  โปรตีน = 4    พลังงาน (กิโลแคลอรี)ต่อกรัม : ไขมัน = 9  โปรตีน = 4   
คาร์โบไฮเดรต = 4   คาร์โบไฮเดรต = 4 

 
 
 
 

  



123 
 

 

 
 

ขนมชนิด E 
ข้อมูลโภชนาการ   

หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ของซอง (30 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อถุง :1 

  

คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค     
พลังงานทั งหมด 150 กิโลแคลอรี                                                    

(พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี)   
ร้อยละปริมาณที่แนะน าต่อวัน   

ไขมันทั งหมด  6 กรัม 9%   
ไขมันอ่ิมตัว 2.5 กรัม 13%    
โคเลสเตอรอล          น้อยกว่า 0 มก. 0%    
โปรตีน                   น้อยกว่า 3 กรัม 8%    
คาร์โบไฮเดรตทั งหมด  21 ก. 7%    
ใยอาหาร                น้อยกว่า 2 กรัม 8%    
น  าตาล                  น้อยกว่า 2 กรัม     
โซเดียม                 160 มก. 7%    
ร้อยละของปรมิาณที่แนะน าต่อวัน*   
วิตามินเอ              0%                 
วิตามินบี 1            4%    
วิตามินบี 2 0%    
แคลเซียม              น้อยกว่า 2%    
เหล็ก 2%    
ร้อยละของปรมิาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวันส าหรับ   
คนไทยอายุตั งแต่ 6 ปีขึ นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก   
ความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอร ี   
ความต้องการพลังงานของแต่ละบคุคลแตกต่างกันผู้ที่ต้องการ   
พลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี    
ไขมันทั งหมด   น้อยกว่า 65 ก.    
ไขมันอ่ิมตัว  น้อยกว่า 20 ก.    
โคเลสเตอรอล          น้อยกว่า 300 ก.    
คาร์โบไฮเดรตทั งหมด   น้อยกว่า 300 ก.    
ใยอาหาร                25 ก.    
โซเดียม น้อยกว่า 2400 มก.    
พลังงาน (กิโลแคลอรี)ต่อกรัม : ไขมัน = 9  โปรตีน = 4     
คาร์โบไฮเดรต = 4    
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ค าถามที่ 1  
ข้อมูลจากฉลากโภชนาการ ให้ระบุปริมาณโซเดียมของขนมชนิด A B C D และ E (ในหน่วยมิลลิกรัม
ต่อ 1 ซอง) ลงในตารางต่อไปนี  
 

ชนิดของขนม ปริมาณโซเดียม  
A  
B  
C  
D  
E  

 
ค าถามที่ 2 
จากข้อมูลปริมาณโซเดียมจากฉลากโภชนาการ ล าดับปริมาณโซเดียมต่อหน่วยบริโภคจากสูงไปต่ า
ของขนมทั ง 5 ชนิดเป็นอย่างไร 
 

ล าดับที่ ชนิดของขนม ปริมาณโซเดียม ต่อ หน่วย
บริโภค 

1   
2   
3   
4   
5   
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ค าถามที่ 3 
ให้นักเรียนเขียนกราฟแท่งแสดงปริมาณของไขมันอ่ิมตัวและไขมันไม่อ่ิมตัวต่อ 1 ซอง ของขนมทั ง  
5 ชนิด ด้วยแกนพิกัดฉากที่ก าหนดให้ 
 
 

 
 
ค าถามที่ 4 
จากแผนภูมิในข้อ 3 ถ้าต้องการรับประทานขนมที่มีไขมันน้อยที่สุดต่อ 1 ซอง จะต้องเลือกขนมชนิดใด 
และมีปริมาณไขมันไม่อ่ิมตัวคิดเป็นร้อยละเท่าไรของไขมันทั งหมดในขนมชนิดนั น 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...
................................................................................................................................ ..............................
 .............................................................................................................................. ............................... 
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ใบกิจกรรมที่ 4.2  กลางวันยาวนานแค่ไหน 
 

กลางวันกลางคืนเกิดขึ นจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 
ด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็น “กลางวัน” และด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็น “กลางคืน” 

ในแต่ละวันเวลาในการขึ นและตกของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวงโคจรของ
โลก และความเอียงของแกนโลก ท าให้แต่ละวันมีกลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากัน 
 นักเรียนมีความสนใจเรื่องกลางวันยาวนานเท่าใด จึงสืบค้นข้อมูลจากเวบไซต์ของสมาคม
ดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผลดังนี  
 

 
 
จากข้อมูลของสมาคมดาราศาสตร์ฯ สามารถน ามาวาดกราฟได้ดังภาพ 

 
กราฟที่ 1 ระยะเวลาที่มีแสงสว่างที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 

 เมื่อศึกษาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ิมเติม พบว่า ประเทศไทยมี 3 ฤดูกาล  ได้แก่ ฤดูหนาว 
อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึพฤษภาคม ฤดูฝนอยู่ในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  และเมื่อสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
ได้ดังกราฟที่ 2 

11:02

11:16

11:31

11:45

12:00

12:14

12:28

12:43

1
/1

1
8
/1

4
/2

2
1
/2

9
/3

2
6
/3

1
2
/4

2
9
/4

1
6
/5

2
/6

1
9
/6

6
/7

2
3
/7

9
/8

2
6
/8

1
2
/9

2
9
/9

1
6
/1
0

2
/1
1

1
9
/1
1

6
/1
2

2
3
/1
2

ระ
ยะ

เว
ลา

ที่ม
ีแส

งส
ว่า

ง 
(ช

ั่วโ
มง
:น

าที
)

วันที่

จ ำนวนชัว่โมงท่ีมีแสงสวำ่ง

ช่วงเดือนใน 1 ปี 
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กราฟที่ 2 ระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ (ร้อยล้านกิโลเมตร) 

 
1. จากกราฟที่ 1 ถ้าฤดูหนาวจะมีระยะเวลากลางวันที่สั นกว่าฤดูอ่ืน ๆ และฤดูฝนมีระยะเวลา
กลางวันยาวกว่าฤดูอ่ืน เวลากลางวันในฤดูหนาวและฤดูฝนมีระยะเวลาแตกต่างกันมากท่ีสุดประมาณ
กี่นาที (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. .................................
........................................................................ ..................................................................................... 
2. หากต้องการตอบค าถามท่ีว่า “ระยะเวลากลางวันกลางคืนในแต่ละปีของจังหวัดภูเก็ตมีความ
แตกต่างกันหรือไม่” นักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อยนานเท่าใด (2 คะแนน) 
...................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................
.......................................................................................................................... .................................... 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
3. เมื่อเทียบกับข้อมูลในกราฟที่ 1 และ 2 จริงหรือไม่ที่ “ฤดูหนาวโลกจะอยู่ห่างไกลจาก ดวงอาทิตย์
มากที่สุด” จงยกตัวอย่างข้อมูลจากกราฟมาใช้ประกอบ (2 คะแนน) 
........................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ................................  

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.5

1.51

1.52

1.53

ระยะห่ำงระหวำ่งโลกถึงดวงอำทิตย์ (ล้ำน
กิโลเมตร)

ระยะห่าง (ร้อยล้านกโิลเมตร) 

ช่วงเดือนใน 1 ปี 
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ใบกิจกรรมที่ 4.3 การวัด การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดมีผลต่อความน่าเชื่อถือ ทางวิทยาศาสตร์ 

 
1. วิธีเก็บข้อมูลใดที่สามารถใช้เก็บข้อมูลเพื่อหาค าตอบของค าถามต่อไปนี ได้ดีที่สุด 
 1.1 ความชื นในอากาศมีผลต่ออุณหภูมิของอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างไร 
 ตัวแปรต้น ......................... เก็บข้อมูลโดย ......................................................................... 
 ตัวแปรตาม ....................... เก็บข้อมูลโดย ........................................................ ................. 
 1.2 ช้างมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในเวลากลางวันและกลางคืนหรือไม่ 
 ตัวแปรต้น ......................... เก็บข้อมูลโดย .......................................................... .............. 
 ตัวแปรตาม ....................... เก็บข้อมูลโดย ............................................................ ............ 
 1.3 ระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์มีผลต่อการเกิดฤดูกาลหรือไม่ 
 ตัวแปรต้น ........................ เก็บข้อมูลโดย .............................................................. .......... 
 ตัวแปรตาม ...................... เก็บข้อมูลโดย ........................................................................ 
 1.4 นักเรียนชายท าการบ้านในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากัน 
 ตัวแปรต้น ........................ เก็บข้อมูลโดย ........................................................ ................ 
 ตัวแปรตาม ...................... เก็บข้อมูลโดย ......................................................... ............... 
 1.5 ระยะเวลาที่มีแสงมีผลต่อจ านวนดอกของเบญจมาศหรือไม่ 
 ตัวแปรต้น ....................... เกบ็ข้อมูลโดย ................................................ ......................... 
 ตัวแปรตาม ..................... เกบ็ข้อมูลโดย ......................................................... ................ 
 
ข้อสรุป ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้วิธี ..................................................................... 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธี ..................................................................... 
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2. นักวิทยาศาสตร์ 3 คน วัดปริมาตรของก้อนโลหะก้อนเดียวกัน และค านวณความหนาแน่นของ
การวัดปริมาตร ได้ผลดังตารางข้างล่าง 
ตารางท่ี 1 ปริมาตรและความหนาแน่นของก้อนโลหะของนักวิทยาศาสตร์คนที่ 1  
 

การวัดครั้งที่ ปริมาตรของก้อนโลหะ (cm3) ความหนาแน่น (g/ cm3) 
1 202 9.88 
2 200 10.01 
3 201 9.94 
4 198 10.12 
5 199 10.05 

 
ตารางท่ี 2 ปริมาตรและความหนาแน่นของก้อนโลหะของนักวิทยาศาสตร์คนที่ 2 
 

การวัดครั้งที่ ปริมาตรของก้อนโลหะ (cm3) ความหนาแน่น (g/ cm3) 
1 201 9.90 
2 199 10.00 
3 203 9.94 

 
ตารางท่ี 3 ปริมาตรและความหนาแน่นของก้อนโลหะของนักวิทยาศาสตร์คนที่ 3  
 

การวัดครั้งที่ ปริมาตรของก้อนโลหะ (cm3) ความหนาแน่น (g/ cm3) 
1 200 9.91 
2 201 10.04 

 
2.1 ข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์คนใดมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .................................
............................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ........................................................ 
2.2 นักวิทยาศาสตร์คนที่ 1 รายงานว่า ความหนาแน่นของก้อนโลหะ คือ 10.00 g/ cm3 จงแสดงให้
เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ใช้ผลที่ได้มาท าให้ได้ความหนาแน่นนี อย่างไร 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
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2.3 นักวิทยาศาสตร์หาปริมาตรของก้อนโลหะโดยการแทนที่น  าแล้วน าน  าที่ล้นออกมาไปหาปริมาตร 
ซึ่งมีอุปกรณ์หลายชนิดที่สามารถหาปริมาตรได้ เช่น กระบวกตวง บิกเกอร์ หลอดฉีดยา เป็นต้น แต่
นักวิทยาศาสตร์เลือกใช้กระบวกตวงในการวัด จงให้เหตุผลว่านักวิทยาศาสตร์เลือกใช้กระบวกตวงใน
การวัดปริมาตรเพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ................................ 
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ใบกิจกรรมที่ 4.4  แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

ดาวฤกษ์/ดาว
เคราะห์ 

รัศมี(km) ระยะห่างจากดวงอาทิตย์(106 km) 

ดวงอาทิตย์ 695,500 - 
ดาวพุธ 2,440 57.9 
ดาวศุกร์ 6,052 108.2 

โลก 6,378 149.6 
ดาวอังคาร 3,397 227.9 

ดาวพฤหัสบดี 71,492 778.3 
ดาวเสาร์ 60,268 1,426.7 

ดาวยูเรนัส 25,559 2,871.0 
ดาวเนปจูน 24,764 4,498.3 

 
เมื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองในรูปภาพ กับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ใน
ตารางท่านคิดว่าแบบจ าลองนี มีความถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 
......................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
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ใบกิจกรรมที่ 4.5  หม้อต้มน้ า 
 

 จุดเดือดของสารมีความสัมพันธ์กับความดันไอของสาร   กล่าวคือ  เมื่อของเหลวได้รับ
พลังงานซึ่งท าให้ของเหลวกลายเป็นไอมากขึ น จนถึงจุดหนึ่งที่ของเหลวนั นมีพลังงานมากพอ   จน
สามารถเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สได้พร้อมกันทั่วทั งก้อนสาร ซึ่งเป็นจุดที่มีความ
ดันไอเพ่ิมสูงขึ นจนเท่ากับความดันบรรยากาศ  ณ  จุดนี เองจะเรียกว่าจุดเดือด (Boiling  point) 
ความดันไอของสารบางชนิดสามารถแสดงได้ดังภาพ 
 

 
ค าถามที่ 1  
จากกราฟ ล าดับของจุดเดือดของอีเทอร์ แอซีโตน เอทานอล และน  า จากต่ าไปสูง ณ ความดัน
บรรยากาศใดใดมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .............................. 
 
ค าถามที่ 2  
หม้ออัดความดันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ท าอาหารเพ่ือช่วยให้เนื อเปื่อยยุ่ยได้รวดเร็วกว่าการประกอบอาหาร
ในหม้อแบบธรรมดา เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั น ให้ระบุเหตุผลและใช้ข้อมูลจากกราฟมาสนับสนุน  
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ...............................  

ความดัน 1 บรรยากาศ 
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ใบกิจกรรมที่ 4.6  กบต้นไม้สีเทา 
 

มีความเชื่อว่ากบต้นไม้สีเทาเพศเมีย (Hyla versicolor) จะเลือกจับคู่ผสมพันธุ์กับกบเพศผู้
ที่มีเสียงร้องยาวกว่าเนื่องจากมีพันธุกรรมดีกว่า นักวิจัยคนหนึ่ง มุ่งตรวจสอบความเชื่อดังกล่าวว่า
เป็นจริงหรือไม่ จึงจัดชุดการทดลองดังนี   

1. คัดเลือกกบเพศผู้ที่มีเสียงร้องสั น (SC) และเสียงร้องยาว (LC) ออกจากกันแล้วเก็บตัว
อสุจิจากกบทั ง 2 ประเภท 

2. น าไข่กบจากกบเพศเมียแยกออกเป็น 2 ชุดจ านวนเท่า ๆ กัน เพื่อท าการทดลอง 
3. น าตัวอสุจิของกบเพศผู้ที่มีเสียงร้องสั น (SC) และเสียงร้องยาว (LC) ผสมเข้ากับไข่ของกบ

เพศเมียในแต่ละชุดแยกเลี ยงในบ่อเพาะเลี ยง 
4. ผู้วิจัยสุ่มเก็บข้อมูลจากตัวอ่อน (ลูกอ๊อด) ของทั ง 2 ชุดจ านวนครึ่งหนึ่งของแต่ละชุด เพ่ือ

เก็บข้อมูลด้านการอยู่รอดของตัวอ่อน การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ในปี 1995 แล้วท าการทดลองซ  าอีกครั งในปี 1996 ได้ผลดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 การอยู่รอดของตัวอ่อน การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง

รูปร่าง ในปี ค.ศ.1995-1996 

สิ่งท่ีเก็บข้อมูล 
ค.ศ.1995 ค.ศ.1996 

LC SC LC SC 
การอยู่รอดของตัวอ่อน สูง ต่ า ไม่แตกต่าง

กัน 
ไม่แตกต่างกัน 

การเจริญเติบโตของตัวอ่อน ไม่แตกต่าง
กัน 

ไม่แตกต่าง
กัน 

สูง ต่ า 

ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างจากลูกอ๊อดเป็นตัวเต็มวัย 

เร็ว ช้า เร็ว ช้า 

 
ค าถามที่ 1 ข้อความใดเป็นจริงจากข้อมูลในตารางที่ 1(1 คะแนน) 

ก. กบตัวผู้ที่มีเสียงร้องยาวมีพันธุกรรมที่ดีกว่ากบตัวผู้ที่มีเสียงร้องสั น 
ข. กบตัวผู้ที่มีเสียงร้องยาวมีอัตราการอยู่รอดที่ดีกว่ากบตัวผู้ที่มีเสียงร้องสั น 
ค. กบตัวผู้ที่มีเสียงร้องยาวมีอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนมากกว่ากบตัวผู้ที่มีเสียงร้องสั น 
ง. กบตัวผู้ที่มีเสียงร้องยาวมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนอ้ยกว่ากบตัวผู้ที่มีเสียงร้องสั น 
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ค าถามที่ 2 ถ้านักวิจัยคนนี ท าวิจัยต่อในปี 1997 โดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากลูกอ๊อดเป็นตัวเต็มวัย จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร  
(2 คะแนน) 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................ 
ค าถามที่ 3 ในสภาพธรรมชาติที่มีกบเพศผู้ทั ง 2 แบบอยู่รวมกัน ถ้าเกิดภัยแล้งที่ท าให้แหล่งน  าแห้ง

เร็วกว่าปกติ นักเรียนคิดว่า เมื่อผ่านไป 1 ปีหลังจากภัยแล้ง และปริมาณน  ากลับสู่ภาวะ
ปกติ นักวิจัยจึงตั งสมมติฐานว่า “หลังจากภัยแล้งกบตัวผู้ที่มีเสียงร้องยาวจะมีจ านวน
มากกว่ากบตัวผู้ที่มีเสียงร้องสั น” นักวิจัยใช้เหตุผลใดเพื่อสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว  
(2 คะแนน) 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................... 
ค าถามที่ 4 ในตารางข้างล่างเป็นสมมติฐานที่กบตัวเมียเลือกกบตัวผู้ที่มีเสียงร้องยาว มากกว่ากบตัว

ผู้ที่มีเสียงร้องสั น สมมติฐานข้อใดเป็นสมมติฐานที่สามารถน าไปทดสอบได้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบค าว่า “เป็น” หรอื “ไม่เป็น” 
ในแต่ละข้อ (4 คะแนน) 

 
เหตุผล เป็นสมมติฐานที่สามารถ

ทดสอบได้ด้วย
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ยีนที่ควบคุมเสียงร้องอาจอยู่ใกล้กับยีนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของกบตัวผู้ เป็น/ไม่เป็น 
ยีนที่ควบคุมเสียงร้องอาจเป็นยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายของกบ เป็น/ไม่เปน็ 

เสียงร้องของกบที่มีเสียงร้องสั นมีความยาวเสียงไม่เหมาะสมกับกระตุ้น 
ความสนใจของเพศเมีย 

เป็น/ไม่เป็น 

กบเสียงร้องสั นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าจึงถูกจับขายจนไม่สามารถจับคู่ได้ เป็น/ไม่เป็น 
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คณะท างาน 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายกมล   รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

2. นางรัตนา   ศรีเหรัญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

3. นายรังสรรค์  มณีเล็ก  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

4. นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

5. นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

1. นางสาวกัญนิกา     พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

2. นางผาณิต    ทวีศักดิ์  นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาววรณัน   ขุนศรี  นักวิชาการศึกษา 

4. นางบุษริน    ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวจรูญศรี   แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

6. นางสาวภัทรา   ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 

7. นางสาวขวัญฤดี   ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 

คณะท างานครั้งที่  1 การยกร่างชุดฝึกอบรม 

  1. นางประไพ    เกษแก้ว  ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  2. นางสาวชวนพิศ   คณะพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 

  3. นายศรันยู    ศรีสมพร คร ูโรงเรียนปราจีนราษฎร์อ ารุง   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

  4. นายเอกสิทธิ์   ปิยะแสงทอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 

  5. นางกวิสรา    ศรีศักดา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

  6. นางจิราภรณ์   สมฤดี  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  7. นางจารุวรรณ   รักษ์รอด  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
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  8. นางสาวอัจฉรียา   นารีวงศ ์ ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

  9. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

  10. นางสาวสุทธิดา   จ ารัส  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  11. นางบุษริน   ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

คณะท างานครั้งที่  2 การปรับปรุงชุดฝึกอบรม 

  1. นางประไพ    เกษแก้ว  ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  2. นางสาวชวนพิศ   คณะพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 

  3. นายศรันยู    ศรีสมพร คร ูโรงเรียนปราจีนราษฎร์อ ารุง   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

  4. นายเอกสิทธิ์   ปิยะแสงทอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 

  5. นางกวิสรา    ศรีศักดา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

  6. นางจิราภรณ์   สมฤดี  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  7. นางจารุวรรณ   รักษ์รอด  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  8. นางสาวอัจฉรียา   นารีวงศ ์ ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

  9. นางกัณจณา   อักษรดิษฐ์ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

  10. นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

  11. นางสาวสุทธิดา   จ ารัส  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  12. นางบุษริน   ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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คณะท างานครั้งที่  3 การทดลองใช้และบรรณาธิการชุดฝึกอบรม 

  1. นางประไพ    เกษแก้ว  ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  2. นายศรันยู    ศรีสมพร คร ูโรงเรียนปราจีนราษฎร์อ ารุง   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

  3. นายเอกสิทธิ์   ปิยะแสงทอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 

  4. นางกวิสรา    ศรีศักดา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  5. นางจิราภรณ์   สมฤดี  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  6. นางจารุวรรณ   รักษ์รอด  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  7. นางศิริพรรณ   ศิริบุญนาม ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร   
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

  8. นางสาวสุทธิดา  จ ารัส  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  9. นางบุษริน  ประเสริฐรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้เรียบเรียงและจัดท าฉบับสมบูรณ์ 

  1. นางบุษริน    ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  2. นางสาวสุทธิดา   จ ารัส  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้บรรณาธิการกิจขั้นสุดท้าย 
  1. นายปรีชาญ   เดชศรี  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
  3. นางสาวกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

 


