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ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ผูวิจัย นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
พ.ศ. 2560 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ 
อาจารยที่ปรึกษารวม ดร.พรทิพย อนเกษม 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 2) ศึกษา
ผลการใชหลักสูตร ใน 2 ประเด็นคือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ (2) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดวิธีการที่ใชในการศึกษา 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนด
เปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ข้ันตอนที่ 3 การใชหลักสูตร
และการประเมินผลหลักสูตร กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนวิทยปญญา จํานวน 30 คน ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย 1) หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอหลักสูตร การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที
แบบไมอิสระ (t-test dependent) ผลการวิจัย ปรากฏผลดังนี ้
  1) หลักสูตรที่พัฒนามีองคประกอบ คือ คําอธิบายรายวิชา หลักการ จุดหมาย 
โครงสรางหนวยการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และ
แผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้พบวา ลักษณะการบูรณาการของหลักสูตรเปนแบบโยงใย (webbed) 
โดยมีโครงสรางหนวยการเรียนรูที่บูรณาการหลักคําสอนในอัลกุรอาน จํานวน 4 หนวยการเรียนรู คือ 
(1) มหัศจรรยรางกายของเรา (2) อาหารในอิสลาม (3) ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง และ (4) ปรากฏการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลก   
          2) ผลการใชหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 
 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักคําสอนในอัลกุรอาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this study were: 1) to develop an integration of Quran Doctrine 
into the science curriculum for primary grade 6 students, 2) to study the results of 
the curriculum implementation from the learning achievement of students and their 
satisfaction towards learning by use of the curriculum. There were 3 steps for this study: 
step 1-specify goals, objectives, and scopes, step 2-design a curriculum, step 3-implement 
the curriculum and evaluate, using the results. The sample for this study was comprised 
of 30 primary grade 6 students in Witthayapanya School, learning in semester 1 of 
academic year 2016. The research instruments were: Quran Doctrine integrated into 
a science curriculum, a learning achievement test, and satisfaction forms for students. 
Content analysis, mean, standard deviation, and dependent t-test were used to analyze 
the data. The research findings found that:  
  1) The webbed model was used to design the curriculum, and the developed 
curriculum components consisted of: course description, principles, objective, curriculum 
framework, learning design, learning materials and resources, assessment, and lesson 
plans. There were four learning units of Quran Doctrine integrated into this science 
curriculum, which were: 1) Our Amazing Body, 2) Islamic Food, 3) God’s Creation, and 
4) Changes of the World. 
  2) The use of this developed curriculum’s results showed that students’ 
learning achievement under the curriculum, post-test, was higher than the pre-test 
and statistically significant at a .05 level. These results agreed with the hypothesis.  
The satisfaction of students towards learning using the curriculum was at a high level, 
which also agreed with the hypothesis. 
 

Keywords: integrated curriculum development, Quran Doctrine, learningachievement           
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กิตติกรรมประกาศ 
          
       วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย ดร.พรทิพย อนเกษม 
อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธ 
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งมาโดยตลอดจนสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งในความกรุณาครั้งนี้ที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ีขอขอบคุณเปนอยางสูง 
ณ ที่นี้  
       ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล อาจารย ดร.สุพัฒน เศรษฐคมกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิกร สุมาลี อาจารย ดร.พรทิพย 
อนเกษม ที่กรุณาเปนกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการแกไขขอบกพรอง ขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและ
มวลประสบการณตางๆ ตลอดจนระยะเวลาที่ผูวิจัยกําลังศกึษาและดําเนินการวิจัย 
       ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรศิริ ชูรักษ 
อาจารย ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร อาจารย ดร.วิสูตร ดารากัย และผูอํานวยการโรงเรียนวิทยปญญา 
ในการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
       ขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียนวิทยปญญา และคณะครูที่ใหความชวยเหลือทุกทาน และ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 ที่ไดใหความรวมมือ ในการหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย การทดลองและเก็บรวบรวมขอมลูเปนอยางด ี
       คุณคาและประโยชนที่ ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบใหกับ บิดา มารดา 

ผูมีพระคุณ ครู อาจารย ทุกทานที่ไดประสาทวิชาอบรมสั่งสอน สนับสนุนการศึกษาใหแกผูวิจัย
มาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงกลาววา การศึกษาเปนเครื่องมือ
อันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล 
เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่น 
ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว (มหาวิทยาลัยราชมกุฎวิทยาลัย, ออนไลน, 2555) จากผลการศึกษาที่ผานมา
ประชาชนทั้งชาติกําลังตื่นตัวในเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษา โดยตางก็เห็นพองตองกันวาระบบ
การศึกษาที่ใชกันตลอดมาไมสามารถนําพาประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรืองในโลกยุคใหมที่มี
การแขงขันกันอยางรุนแรงได เนื่องจากระบบการศึกษาแบบเดิมไมเอื้ออํานวยใหผูเรียนไดเรียนรู
ตามศักยภาพของตน  
         การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียนนั้นจะทําใหผูเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู
และกระตือรือรนที่จะไดรับความรูใหมๆ เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญาที่สมบูรณ 
(บรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544, คํานํา) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
เปนบทบัญญัติที่ใหทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน แมวาการปฏิรูปการเรียนรูของชาติ
เปนงานที่ยาก แตเปนภารกิจท่ียิ่งใหญท่ีมุงสัมฤทธิผล ทั้งนี้ทุกสวนของสังคมไมวาฝายนโยบาย พอแม 
ผูปกครอง ครูผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน ตองมีความเขาใจตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูป 
โดยมุงหวังท่ีจะไดเห็นคนไทยที่พึงประสงคเปนท้ังคนดี คนเกง และมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545)  
         การศึกษาเปนกระบวนการสั่งสอนเพื่อพัฒนาสิ่งที่มนุษยจัดใหแกมนุษย อันกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งตางๆ ในสังคม โดยใชหลักสูตรเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาสําหรับควบคุมการศึกษาในแตละระดับ
หลักสูตรในความหมายกวางจะหมายถึงโครงการหรือแผนการจัดการศึกษาในระดับตางๆ และ
ในความหมายท่ีแคบเขาจะหมายถึงรายวิชา เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมและประสบการณตางๆ ที่จัดใหกับ
ผูเรียน หลักสูตรมีลักษณะเปนพลวัตร หลักสูตรท่ีดีตองสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม 
สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม มีความหมายตอชีวิตผูเรียน และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมและหลักสูตรท่ีดีจะตองสรางขึ้นดวยความรวมมือของทุกฝาย (สุนีย  ภูพันธ, 2546, 
หนา 2) 
  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับ
ชีวิตของทุกคนทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจน
ผลผลิตตางๆ เพ่ือใชอํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร 
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
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อยางมาก พรอมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตร
เพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค 
คิดวิเคราะห มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงความรู ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร 
เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม  

ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และที่สําคัญยิ่งคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข การเรียนรูวิทยาศาสตรกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียน และชุมชนรวมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร และปฏิบัติรวมกันสูความสําเร็จ
การกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร ใชกรอบความคดิในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมคน
ในสังคมแหงความรู และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) 2545 กลาวคือหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะเชื่อมโยงเนื้อหาแนวคิดหลัก 
และกระบวนการท่ีเปนสากล แตมีความสอดคลองกับชีวิตจริงทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศ และ
มีความยืดหยุนหลากหลายการเรียนการสอนตองตอบสนองผูเรียนทีมีความถนัดและความสนใจ
แตกตางกันในการใชวิทยาศาสตรสําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพที่เก่ียวของวิทยาศาสตร
ผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมใหพัฒนากระบวนการคิดความสามารถในการเรียนรู กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู โดยถือวามีความสําคัญควบคูการเรียนในสถานศึกษาใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น
โดยถือวามีความสําคัญควบคูกับการเรียนในสถานศึกษายุทธศาสตรการเรียนการสอนจะตองหลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองความตองการ ความสนใจ และวิธีเรียนที่แตกตางกันของผูเรียนการเรียนรูเปนกระบวนการ
ที่สําคัญที่ทุกคนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถเรียนรูตลอดชีวิต จึงประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิตการเรียนการสอนตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีสังคมและสิ่งแวดลอม  

จากการศึกษาของมูลพื้นฐานของโรงเรียนวิทยปญญาในแผนพัฒนาโรงเรียน กอตั้งข้ึนบนเนื้อที่ 
2 ไร 1 งาน 36 ตารางวา เปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ โดยผูกอนตั้งมีเจตนารมณที่จะใหโรงเรียนเปนสถานที่อบรม 
ปลูกฝงกุลบุตร กุลธิดาตามแนวทางที่ดีและยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาและเปนแหลงเสริมสราง
จริยธรรมทางสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนนับถือศาสนาอิสลาม มีท่ีพักอาศัยอยูในเขต
หนองจอกและบริเวณใกลเคยีง อันไดแก ปทุมธานี นครนายก และฉะเชิงเทรา สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะเปนบานพัก และมีมัสยิดที่อยูใกลกับโรงเรียน จากการสอบถามความตองการ
ของผูปกครองที่มาสมัครเรียนผูปกครองมีความตองการใหนักเรียนมีความรูทั้งทางดานศาสนาและ
ทางดานวิชาหรือการหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาอยากใหนักเรียนไดความรูนําไปปฏิบัติจริงทั้งทางโลก
และทางธรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
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ในอัลกุรอาน เพราะกุรอานเปนแมบทแหงสัจธรรมในชีวิตของอิสลาม เปนคําสอนที่พระเจาทรงประทาน
ใหกับมนุษยชาติไดปฏิบัติกิจการงานของพระเจาในชีวิตประจําวัน 

ในฐานะท่ีผูวิจัยไดมีหนาที่ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาระดับ
ผลการสอบระดับชาติของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 ต่ํากวาเกณฑไดเพียงรอยละ 
41.21 โดยเฉลี่ยจากนักเรียนทั้งหมด 34 คน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, ออนไลน, 2556) 
จากสภาพของนักเรียนที่เปนนักเรียนมุสลิมโดยยึดหลักคาํสอนของศาสนาอิสลาม โดยโรงเรียน
มวีัตถุประสงคใหครูผูสอนไดสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและหลักคําสอนของอิสลามในการจัดการเรียน 
การสอนในทุกกลุมสาระวิชา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางในการบูรณาการคําสอนในอัลกุรอาน
ตามแนวคิดของนักวิชาการอิสลามที่ไดเขียนหนังสือที่เชื่อมโยงหลักคําสอนในอัลกุรอานที่ตรงกับ
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังเชนเนื้อหาตอไปนี้ 

  1) คัมภรีไบเบิล คัมภีรกุรอาน และวิทยาศาสตร เขียนโดย มอริส บูกาย ซึ่งมีเนื้อหา
เก่ียวกับการสรางชั้นฟาและโลก ดาราศาสตรในคัมภีรกุรอาน โลก อาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว 
การสืบพันธของมนุษยและเรื่องของอุทกภัยตางๆ (มอริส บูกายย, 2551) 

  2) มหัศจรรย แหงชั้นฟา เขียนโดย ฮารูน ยะฮฺยา ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับการสรางจักรวาล 
จักรวาล โลก (ฮารูน ยะฮฺยา, 2550) 

  3) ความมหัศจรรยของสมุนไพรตามแนวทางการแพทยของทานนบี ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับ
การนําหลักฐานทางคมัภีรอัลกุรอานมารักษาโรคตางๆ (มุสตอฟา มะนะ, 2549) 

  4) ดาราศาสตรอิสลาม เขียนโดย อับดุลลอฮ มะนะจิตต ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการกําเนิด
จักรวาล เจ็ดชั้นฟาและแผนดิน มิตทิั้งหาของชั้นฟากฟาและแผนดิน กลุมดาว ชีวิตนอกพิภพ วาระสุดทาย
ของฟากฟาและแผนดิน (อัลดุลลอฮ มะนะจิตต, 2545) 

จากแนวทางดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการบูรณาการคําสอนในอัลกุรอานที่มีความสัมพันธ
และเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร โดยจะทําการศึกษาวิจัยกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนวิทยปญญา เพื่อเปนแนวทางใหกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือ 
กลุ มสาระการเรียนรูอื่นที่เกี ่ยวของนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดมีความรูท้ังทางโลกและทางธรรมไดอยางสอดรับกันตอไป 
 

1.2 คาํถามการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคาํถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 เปนอยางไร 
 1.2.2 หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ประกอบอยางไร 
 1.2.3 การทดลองใชและประเมินหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช

หลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลเปนอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี ้
 1.3.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 1.3.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน

ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 1.3.3 เพื่อศึกษาผลการใชและประเมินหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
 

1.4 สมมุติฐานการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

 1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสูงกวากอนเรียน 

 1.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหลักสูตรหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานอยูในระดับมาก 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
  
       การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
 1.5.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตหนองจอก
ที่อยูในโรงเรียนเอกชนสอนสามัญควบคูศาสนา 3 โรงเรียน จํานวน 120 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 หองเรียน 
รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 1.5.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
  1) ตัวแปรตน ไดแก หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใช
หลักคําสอนในอัลกุรอาน   
   2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชหลักคําสอนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
         1.5.3 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
    ระยะเวลาที่ใชในการทดลองใชหลักสูตรในครั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห รวม 20 ชั่วโมง 
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           1.5.4 เนื้อหา   
 ประกอบดวย หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเรา หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม หนวยท่ี 3 
ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง และหนวยท่ี 4 ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

1.6 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
   
 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร โดยใชคําสอน
ในอัลกุรอานใชการบูรณาการแบบการโยงใย นําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร และอเล็กซานเดอร 
(Saylor & Alexander) มาประยุกตใช ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขต 
โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน หลักสูตร ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ จากนั้นจัดสนทนากลุม
เพ่ือใหไดความตองการในการพัฒนาหลักสูตรในบริบทตางๆ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรผูวิจัย
ไดดําเนินการโดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบหลักสูตรโดยใหมี
ความเชื่อมโยงกันในเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน โดยมีองคประกอบ 9 องคประกอบ คือ คําอธิบายรายวิชา 
หลักการ จุดหมาย โครงสราง หนวยการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู เม่ือดําเนินการพัฒนาเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ 
นําหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของหลักสูตรและนาํผลมา
ปรับปรุงหลกัสูตร ขั้นตอนที่ 3 การใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรผูวิจัยดําเนินการนําหลักสูตร
บูรณากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานมาดําเนินการสอนและประเมินผล
โดยวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน รายละเอียดของกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังภาพ 1 หนา 6 
  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

7 

 ศึกษาความตองการในการพัฒนา 
    หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ 

    การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช 
    หลักคําสอนในอัลกุรอาน 

    โดยการสนทนากลุม  
    จากคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ผูแทนผูปกรอง นักวิชาการ 

    ดานศาสนา ครูหัวหนากลุมสาระ 

    และครูผูสอน ผูแทนนักเรียน 

 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

    กับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 

    กําหนดองคประกอบของหลักสูตร  
    ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ 
 คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการ  
 จุดหมาย  
 โครงสราง 
 หนวยการเรียนรู  
 วิธีการจัดการเรียนรู  
 สื่อและแหลงเรียนรู  
 การวัดและประเมินผล  
 แผนการจัดการเรียนรู   

ประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและหาคา IC 

ปรับปรุงหลกัสูตรฉบับรางโดย
ประมวลจากการตรวจสอบ 

การใชและประเมินผลหลักสูตร 

 ทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 
 ดําเนินการสอนนักเรยีน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 ทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
     การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     ในหลักสูตรบูรณาการ 

ผลการ
ประเมิน 

ปรับปรุง
แกไข 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

ไมผาน 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

6 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ  
 
        การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อใหความหมายของขอความที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้มีความหมายและเขาใจที่ตรงกัน จึงกําหนดความหมายของขอความที่ใช ดังนี ้ 
 1.7.1 หลักสูตรบรูณาการ หมายถึง แนวการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ 
รูปแบบโยงใย ที่มีการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานโดยใชการบูรณาการแบบการโยงใย ที่มีเนื้อหาสอดคลองกัน
เขาดวยกันโดยมีองคประกอบ คือ คําอธิบายรายวิชา หลักการ จุดหมาย โครงสราง หนวยการเรียนรู 
วิธีการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู   
         1.7.2 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หมายถึง การสรางหลักสูตรขึ้นใหมโดยการเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและหลักคําสอนในอัลกุรอานที่มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนด
เปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต 2) การออกแบบหลักสูตรและ 3) การใชหลักสูตรและประเมินผล
หลักสูตร 
         1.7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จทางการเรียนดานความรูความเขาใจ
จากการเรียนหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกรุอาน 
ในเรื่อง มหัศจรรยรางกายของเราและอาหารในอิสลาม โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหาของหลักสูตร  
         1.7.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยหลักสูตร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชคําสอนในอัลกุรอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรยีนวิทยปญญา 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
 1.8.1 โรงเรียน ไดหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของสังคมมุสลิม  
 1.8.2 ครูผูสอนสามารถนําหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงกับ
หลักคําสอนในอัลกุรอานไปใชในการพัฒนาผูเรียนและมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ไดตอไป 
 1.8.3 นักเรียนที่ไดเรียนหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน มีความศรัทธาความสนใจในบทคําสอนในอัลกุรอานที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตรและ
ยังสามารถศึกษาหลักคําสอนในเรื่องตอไปที่ตนสนใจในอัลกุรอาน และยังจะนําความรูที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

8 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคาํสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตํารา 
บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตามลําดับดังตอไปนี้ 
  2.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  
   2.1.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
   2.1.2 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 

   2.1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
   2.1.4 การนําหลักสูตรไปใช 
   2.1.5 การประเมินหลักสูตร 
 2.2 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   2.2.1 วิสัยทัศน 
   2.2.2 จุดมุงหมายของหลักสูตรและเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
   2.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
   2.2.4 โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.2.5 การจัดการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางกับคุณภาพผูเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร 
   2.2.6 สื่อการเรียนรู 
   2.2.7 การวัดและประเมินผลการเรียน 
   2.2.8 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.3 สาระสําคัญของอัลกุรอาน 
   2.3.1 แนวคิดที่เก่ียวของกับคาํสอนในอัลกุรอาน 
   2.3.2 หลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 2.4 การวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 2.5 หลักสูตรบรูณาการและวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   2.5.1 ความหมายของการบูรณาการ 
   2.5.2 แนวคิดของการบูรณาการ 
   2.5.3 ความสําคัญของการบูรณาการ 
   2.5.4 ประเภทของการบูรณาการ 
   2.5.5 รูปแบบของการบูรณาการ 
   2.5.6 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
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 2.6 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
   2.6.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
   2.6.2 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
   2.6.3 ความเปนมาของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
   2.6.4 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
   2.6.5 การวัดประเมินผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 2.7 การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.7.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.7.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.7.3 คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
 2.8 การวัดผลความพึงพอใจของผูเรียน 
   2.8.1 ความหมายของการวัดผลความพึงพอใจของผูเรียน 
   2.8.2 การวัดผลความพึงพอใจของผูเรียน 
  2.9 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 

2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
  2.1.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญตอสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
บริบทและความตองการของชุมชน สนองตอความตองการของชาติที่มุงหวังใหผลผลิตสุดทายคือ
ผูเรียนดังนั้นผูพัฒนาจึงตองศึกษาขอมูลใหครอบคลุมที่บริบทของการพัฒนาหลักสูตรจึงจะไดหลักสูตร
ทีม่ีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม นักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมาย
ของการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี ้
 สงัด อุทรานันท (2532, หนา 30) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายอยู 2 ลักษณะคือ 
1) การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นหรือสมบูรณขึ้น และ 2) การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมี
หลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐาน 
 วิชัย วงษใหญ (2537, หนา 12) ไดใหแนวคิดวา การพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายาม
วางโครงการที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดหมายที่กําหนดไว หรือการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนคือระบบโครงสรางของการจัดโปรแกรมการสอน การกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ 
การปรับปรุงตํารา แบบเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนตางๆ การวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร
การปรับปรุงแกไข และการใหการอบรมครูผูใชหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน รวมท้ังการบริหารและบริการหลักสูตร 
 ธํารง บัวศรี (2542, หนา 7) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้น
เพ่ือแสดงจุดมุงหมายการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา 
เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว 
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  ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา 7) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา การพัฒนาหลักสูตร
คือมวลประสบการณความรูตางๆ ที่จัดใหผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม 
โครงการหรือแผน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน ไดพัฒนาและมีคุณลักษณะ
ตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว  
  ทาบา (Taba, 1962, p. 454; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 166) กลาววา 
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้นทั้งใน
ดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายอันใหมที่วางไว การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด ตั้งจุดมุงหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางดานความคิด
และความรูสึกของผูที่เก่ียวของทุกฝาย สวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 
  เซยเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander, 1974, p. 7; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
2554, หนา 166) ไดใหคําจํากัดความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิม
ทีม่ีอยูแลวใหดีขึ้น หรือเปนการจัดทําหลักสูตรใหมโดยมีหลักสูตรเดิมอยูกอน การพัฒนาหลักสูตร
อาจหมายรวมถึงการสรางเอกสารอ่ืนสําหรับนักเรียนดวย 
  จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา และนักวิชาการ
ที่ไดกลาวไวพอจะสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตร หรือการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรข้ึนมาใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมทองถิ่นในปจจุบัน 
โดยมีจุดมุงหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระใหกับผูเรียนไดมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ
และพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร และมีผลประโยชนกับตัวนักเรียน
ทําใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู สามารถวัดและประเมินผลนักเรียนใหไดตรงตามหลักสูตรท่ีวางไว 
 2.1.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
  ในการพัฒนาหลักสูตร นอกจากพิจารณาความหมายของหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ก็เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองพิจารณา โดยมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการไดทําการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรไวใหผูวิจัยไดศกึษาและนํามาประยุกตใชในงานวิจัยของตนเองได 
  เซยเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander; อางถึงใน สุนีย ภูพันธ, 2546, 
หนา 163-174) เซเลอร และอเล็กซานเดอร ไดศึกษาแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
และทาบา และนํามาปรับขยายใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล
มากขึ้น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1) กําหนดเปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต (goals, objectives, and domains) 
นักพัฒนาหลักสูตรควรกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสิ่งแรกเปาหมายแตละประเด็น
ควรบงบอกเพียงขอบเขตหนึ่งของหลักสูตร (a curriculum domain) เซเลอร และอเล็กซานเดอร
ไดเสนอขอบเขต 4 ขอบเขตที่สําคัญที่ควรใหความสนใจ ซึ่งไดแกพัฒนาการสวนบุคคล (personal 
development) มนุษยสัมพันธ (human relation) ทักษะการเรียนรูที่ตอเนื่อง (continued learning 
skills) และความชํานาญเฉพาะดาน (specialization) อยางไรก็ตามอาจจะมีขอบเขตที่สําคัญอื่นๆ 
อีกซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรหรือผูวางแผนหลักสูตรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับผูเรียน และ
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ลักษณะของสังคม เปาหมาย จุดหมาย และขอบเขตตางๆ จะไดพัฒนาคัดเลือกจากการพิจารณา
ตัวแปรภายนอก (external variables) อยางรอบคอบ ตัวแปรดังกลาวไดแก ทัศนะและความตองการ
ของสังคม ขอบังคับทางกฎหมายของรัฐ และขอคนพบจากงานวิจัยตางๆ ตลอดจนปรัชญาของ
กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร  
   2) การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) หลังจากที่ไดกําหนดเปาหมายและ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแลว นักพัฒนาหลักสูตรจะตองวางแผนออกแบบหลักสูตรตัดสินใจเก่ียวกับ
เนื้อหาการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระที่ไดเลือกมาแลว อยางไรก็ตามรูปแบบของหลักสูตรที่เลือกแลวควรจะใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับเปาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตรความตองการของผูเรียน และลักษณะของสังคม 
ตลอดจนขอกําหนดตางๆ ของสังคม และปรัชญาทางการศึกษา 
   3) การใชหลักสูตร (curriculum implementation) หลังจากที่ไดตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ของหลักสูตร (curriculum design) แลว ก็จะเปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปใชโดยครูผูสอน
ควรวางแผนและจัดทําแผนการสอน (instructional plans) ในรูปแบบตางๆ ครูผูสอนจะเลือกวิธีการสอน
และวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ไดกําหนดไว 
   4) การประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation) การประเมินผลหลักสูตร
จะเปนขั้นตอนสุดทายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนจะตองตัดสินใจเลือกเทคนิค
การประเมินผลที่สามารถตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตร กลาวอีกนัยหนึ่งคือสามารถบอกไดวา 
หลักสูตรบรรลุตามเปาหมายหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม การประเมินผลหลักสูตรควรเนนที่
การประเมินตัวหลักสูตร คุณภาพของการสอนและพฤติกรรมทางการเรียนรูของผูเรียน ผลจาก
การประเมินดวยเทคนิควิธีการประเมินที่เลือกแลวนี้จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถตัดสินใจไดวา
จะยังคงใชหลักสูตรนี้ตอไป ควรปรับปรุงแกไข หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรดังกลาว 

 
 

 
ภาพ 2  รูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซยเลอร และอเล็กซานเดอร  
ที่มา: (สุนีย ภูพันธ, 2546, หนา 170)  
   

เปาหมายจุดประสงคและ
ความครอบคลุม 

การออกแบบหลักสูตร 
ผูวางแผนหลักสูตร หรอื 
นักพัฒนาหลักสูตรจะตอง
ตัดสินใจเลือกคุณลักษณะที่ดี
ของหลักสูตร เชน เนื้อหาสาระ
โอกาสการเรียนรูที่เหมาะสม 

การใชหลักสูตร 
(การสอน) 
ครูผูสอนจะตองวางแผนการ
สอนตัดสินใจเลือก วธิกีาร
สอนและวัสดส่ืุอการเรียน
การสอนตางๆ ที่จะชวยให
ผูเรยีนเกิดการเรียนรู 

การประเมินหลักสูตร 
นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอน
จะตองตัดสินใจเลือกวิธกีารวัด
และประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรขอมูลจากการประเมินผล
เปนหลักฐานในการพจิารณา
วางแผนและปรบัปรุงแกไข
หลักสูตรตอไป 

ใหขอมูลยอนกลับและปรับปรุง 
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 ไทเลอร (Ralph W. TyLer; อางถึงใน สุนีย ภูพันธ, 2546, หนา 163-174) ไดนําเสนอแนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งก็คือหลักการและเหตุผลในการพัฒนาการหลักสูตร 
วาในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตองตอบคําถามพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
   1) จุดมุงหมายทางการศกึษา (educational purposes) อะไรบางที่โรงเรียนตองการ
ใหผูเรียนไดเรียนรู 
   2) ประสบการณทางการศึกษา (educational experiencs) อะไรบางที่โรงเรียน
จะตองจัดให เพ่ือชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย 
   3) จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไรจึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
   4) ประเมินประสิทธิภาพของการจัดประสบการณการเรียนอยางไรจึงจะทราบไดวา
ผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษา 
  ทาบา (Taba; อางถึงใน สุนีย ภูพันธ, 2546, หนา 163-174) แนวคิดของทาบาในการพัฒนา
หลักสูตรใชวิธีแบบรากหญา (grass-roots approach) มีความเชื่อวาหลักสูตรควรไดรับการออกแบบ
โดยครูผูสอนมากกวาการพัฒนาจากองคกรที่อยูในระดับสูงข้ึน ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
   1) วิเคราะหความตองการ (diagnosis of needs) ใชวิธีสํารวจภาพปญหา ความตองการ 
และความจําเปนของผูเรียนและของสังคม 
    2) กําหนดจุดมุงหมาย (formulation of objectives) ดวยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ความตองการ 
    3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) เมื่อกําหนดจุดมุงหมายแลวก็ตอง
เลือกเนื้อหาสาระ ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายและตองคาํนึงถึงพัฒนาการของผูเรียนดวย 
    4) การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ (organization of content) เนื้อหาสาระที่รวบรวม
ตองคาํนึงถึงความยากงายและความตอเนื่องรวมทั้งจัดใหเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของ
ผูเรียน 
    5) การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู (selection of learning experiences) 
การคดัเลือกประสบการณเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชา 
    6) การจัดรวบรวมประสบการณการเรียนรู (organization of learning experiences) 
การจัดประสบการณการเรียนรูควรคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหาสาระ 
    7) กําหนดวิธีวัดและประเมินผล (determination of what to evaluate and the 
ways and means of doing it) มีการประเมินเพื่อตรวจสอบวาประสบการณการเรียนที่จัดใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม และกําหนดวิธีการประเมินรวมท้ังเครื่องมือที่ใชในการประเมินดวย 
  มัลคอลม สกิลเบ็ก (อางถึงใน สุนีย ภูพันธ, 2546, หนา 163-174) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบของหลักสูตรในลักษณะที่เปนพลวัต จุดเดนก็คือ การวิเคราะหสถานการณซึ่งเปนยุทธศาสตร
ทีส่ําคัญในการพัฒนาหลักสูตร ท้ังนี้ สกิลเบ็กเชื่อวา สถานการณเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
ความแตกตางของหลักสูตร เพราะไมสามารถคาดการณสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายหนาได การกําหนดวัตถุประสงค
ของการเรียนรูไวกอนมีการสํารวจสถานการณจริงจึงขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร
โดยโรงเรียนเปนผูพัฒนาหลักสูตรเอง (schoo-based curriculum development หรือ SBCD) 
เปนวิธีที่สามารถนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับความเปนจริงได การวิเคราะหองคประกอบตางๆ 
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ทีเ่ปนปรากฏการณของสังคมแตละแหงซ่ึงมีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถเจาะจงใชรูปแบบหลักสูตร
ที่เปนแบบเดียวกันไดดังนั้น รูปแบบหลักสูตรจึงเปนพลวัต แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของสกิลเบ็ก 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
    1) ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสถานการณ (analyze the situation) คือ การวิเคราะห
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหลักสูตร ซึ่งสงผลถึงโรงเรียนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหนําไป
ปฏิบัติไดจริงและบังเกิดผลใหนักเรียนไดเรียนรู ซึ่งปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
    2) ขั้นที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค (define objectives) การวิเคราะหสถานการณ
ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อนําไปกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคแปรเปลี่ยนไปตามปจจัย
ภายนอกและภายใน สะทอนความเปนจริงของสถานการณที่มีอยู สอดคลองกับคานิยม ทิศทางท่ีกําหนด 
รวมท้ังผลลัพธที่คาดหวังจากการจัดการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงคควรเขียนในลักษณะการเรียนรู
ทีค่าดหวังจากนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค ประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปกับวัตถุประสงคเฉพาะ ในการกําหนด
วัตถุประสงคตองเกิดจากการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และ
นักวิชาการ เปนตน 
    3) ขั้นที่ 3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (design the teaching learning 

programme) เปนการออกแบบการเรียนการสอนตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนตองตอบคําถามพื้นฐาน เชน จะสอนอะไร และนักเรียนจะเรียนรูอะไรซึ่งตองศึกษาเอกสาร
ทีเ่ก่ียวของกับรายวิชาที่นํามาจัดการเรียนการสอน การกําหนดแผนการสอนและการเรียนรูเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดังนี ้
    (1) ขอมูลพ้ืนฐานหรือทิศทางของหลักสตูรที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางเปนวิชา
บังคับหรือวิชาเลือกตามความสนใจ 
    (2) การจัดกลุมและการบูรณาการของสาระวิชาตางๆ 
    (3) การจัดกลุมนักเรียน ซึ่งจัดตามความสนใจของนักเรียน จัดใหเด็กเกงและ
ไมเกงเรียนดวยกัน หรือจัดใหเด็กที่มีความสนใจตางกันเรียนดวยกัน 
    (4) ความสัมพันธของวิชาตางๆ กับเปาหมายของหลักสูตร 
    (5) การเรียงลําดับของเนื้อหาการสอน 
    (6) สถานที่ ทรัพยากร อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา 
    (7) ออกแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 
    (8) แตงตั้งคณะทํางาน 
    (9) จัดทําตารางและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 
    4) ขั้นที่ 4 การนําหลักสูตรไปใช (interpret and implement the programme) 
การวางแผนและการออกแบบหลักสูตรก็เพื่อใหหลักสูตรนั้นนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตาม
วัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งดูจากผลการประเมินผลลัพธสุดทายวาการเรียนการสอนเปนไปตามความตองการ
หรือไม ไมมีแผนงานใดที่มีความพรอมมากที่สุด และรับรองคุณภาพไดดังนั้น ครูตองมีจิตสํานึก
ในความเปนมืออาชีพที่ตองติดตามควบคุม ดูแล และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาวา
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สิ่งท่ีออกแบบและดําเนินการอยูมีประโยชนคุมคา การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนจากบุคลใดบุคคลหนึ่ง 
เชน ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาภาค อาจไมประสบความสําเร็จเนื่องจากปญหาการขาดแคลนเอาใจใส
จากครู ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหเกิดการยอมรับ และนําไปใชไดจริงๆ 
ตองดําเนินการโดยผูที่อยูในโรงเรียน ซึ่งก็คือครูนั่นเอง ครูเปนผูใกลชิดและทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ความสนใจ ความตองการของนักเรียนเปนอยางดี ดังนั้น การปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรหลัก
ในการออกแบบและการนําไปใช นั่นคือ ครูตองเปนผูพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง ดีกวารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรที่บุคคลอ่ืนเปนผูจัดทําให 
   5) ขั้นที่ 5 การประเมินการเรียนรูและการประเมินหลักสูตร (assess and evaluate) 
การประเมินการเรียรู (assessment) เปนการตัดสินคุณคาในศักยภาพการเรียนรูการปฏิบัติของผูเรียน 
สวนการประเมิน (evaluation) หมายถึงการรวบรวมหลักฐานเพ่ือนํามาตัดสินคุณคาเก่ียวกับหลักสูตร 
ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การออกแบบ การนําไปใช รวมทั้งผลการปฏิบัติหรือผลการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งการประเมินการปฏิบัติของผูเรียนเปนการกําหนดเกณฑท่ีผูเรียนตองบรรลุ เชน การกําหนด
ชิ้นงาน การสังเกต การบันทึกการทํางานการสอน การรายงานผล การประเมินการเรียนรูของผูเรียน
ตองมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อใหครอบคลุม รวมทั้งเปนกระบวนการที่ตอเนื่องทุกครั้ง ดังนั้น 
การประเมินจึงไมใชกิจกรรมที่กระทํารวบยอดครั้งเดียว แตเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง
ผูออกแบบหลักสูตรดวยการกระทําเชนนี้เปนวงจรตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงผูเรียน
และหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน  
  จากแนวคิดของนักพัฒนาออกแบบหลักสูตรหลักสูตร สรุปไดวาการออกแบบรูปแบบ
ของหลักสูตรนั้นกระทําเพ่ือมุงสนองความตองการของผูเรียน โดยคํานึงถึงสภาพการณทางสังคม 
โดยมุงที่จะใหผูเรียนมีความรูความสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น
จึงตองพัฒนารูปแบบของหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมาย  
 2.1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  การแสวงหากระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนเพราะ
กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรนั้น เปรียบเสมือนพิมพเขียวที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งข้ึน การนํากระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาใชจะตองปรับใหเขากับสภาพความเปนจริง
ของชีวิตและสังคมของผูใช แนวคิดในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี ้
  สงัด อุทรานันท (2532, หนา 36-43) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งตอเนื่อง
สัมพันธเปนวัฏจักรดังนี ้
   1) จัดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

   2) การกําหนดจุดมุงหมาย 
   3) การคดัเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ 
   4) การกําหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผล 
   5) การนําหลักสูตรไปใช 
   6) การประเมินผลการใชหลักสูตร 
   7) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
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  วิชัย วงษใหญ (2533, หนา 19) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว 3 ระบบ
โดยเริ่มจากระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช และระบบการประเมินหลักสูตร
ซึ่งแตละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้ 
    1) ระบบการรางหลักสูตร ประกอบดวย การกําหนดหลักสูตร โดยดูความสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หลังจากนั้นเริ่มกําหนดรูปแบบหลักสูตร ไดแก 
การกําหนดหลักการ โครงสราง องคประกอบหลักสูตร วัตถุประสงค เนื้อหา ประสบการณการเรียน
และการประเมินผล หลังจากนั้นดําเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผานผูเชี่ยวชาญ หรือ
การสัมมนาและมีการทดลองนํารอง พรอมทั้งรวบรวมผลการวิจัยและปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใช 
    2) ระบบการใชหลักสูตร ประกอบดวย การขออนุมัติหลักสูตรจากหนวยงานหรือ
กระทรวงดําเนินการวางแผนการใชหลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียม
ความพรอมของบุคลกร จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร บริการสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ 
ระบบบริหารและจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใชหลักสูตร หลังจากนั้นเขาสูระบบ
การบริหารหลักสูตร โดยการดําเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอน คูมือการสอน 
คูมือการเรียน เตรียมความพรอมของผูสอน ความพรอมของผูเรียนและการประเมินผลการเรียน 
    3) ระบบการประเมินผล ซึ่งประกอบดวยการวางแผนการประเมินผลการใชหลักสูตร
ทั้งการประเมินยอย การประเมินรวบยอด การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน หลังจากนั้นเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานขอมูลตามลําดับ 
  เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander, 1974, p. 27; อางถึงใน ฆนัท ธาตุทอง, 
2550, หนา 47) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไวดังนี ้
    1) การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก 

2) การกําหนดจุดมุงหมาย และวัตถุประสงค 
3) การออกแบบหลักสูตร 
4) การนําหลักสูตรไปใช 
5) การประเมินผลหลักสูตร 

  การกําหนดเปาหมายเบื้องตนของหลักสูตรที่จัดทํานั้นใหชัดเจนวามีเปาหมายเพื่ออะไร 
ทั้งโดยสวนรวมและสวนยอยของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเลือกเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธีการประเมินผลและกําหนดรูปแบบในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน ซึ่งการดําเนินการ
จะตองเปนไปอยางตอเนื่อง จึงจะทําใหการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปอยางครบถวนและเกิดผลดี นั่นคือ
การไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
  บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554, หนา 176) กลาววา ถาหลักสูตรไดรับการพิจารณาวาเปนทุกสิ่งทุกอยาง
ซึ่งเกิดข้ึนในการวางแผนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาแลวการพัฒนาหลักสูตรก็จะเปน
การพัฒนาแผนเพ่ือจัดโปรแกรมการศึกษา ซึ่งหมายถึง การใหนิยามและการเลือกจุดประสงคของ
การศึกษา เลือกประสบการณการเรียนรู และการประเมินโปรแกรมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
เปนงานปฏิบัติไมใชงานศึกษาทฤษฎีเปนความพยายามที่จะออกแบบระบบ เพ่ือใหประสบความสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา และระบบนี้จะตองเปนประโยชนที่แทจริงปรากฏตอสังคมและตอมนุษย 
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ครูทีก่ลายเปนผูท่ีมีความรูมากข้ึน มีทักษะมากขึ้น และมีความไมหยุดนิ่งมากขึ้น ครูซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังกลาวนี้จะเปนผูที่ใหบริการแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  แดเนียล แทนเนอร และลอรเรล แทนเนอร (Danial Tanner & Laurel Tanner, 1995, 
p. 358; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554, หนา 176) กลาววา ปจจัยและอิทธิพลหลักสูตรมีปฏิสัมพันธ
จากปรัชญาสังคม พฤติกรรมมนุษยและความรูที่ยิ่งใหญกวางขวาง สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอผูเรียน
โดยแปรสภาพมาเปนเนื้อหาวิชาสําหรับการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับการพัฒนาคน
ในสังคมใหม ซึ่งเรียกวากระบวนทัศนดวยหลักสูตร 
  มารช และวิลลิส (Marsh & Willis, 1995, p. 278; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 176) 
ไดสรุปแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แมมีหลายแนวคิด แตเมื่อสรุปรวมความคิดแลวลวนอยูบนพื้นฐานความตอเนื่องเปนอนุกรม
โดยเริ่มจากแรงกดดันและผลกระทบจากปจจัยบริบท และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูการปรับปรุง
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปสูสถาบันเพ่ือใหจะไดรับแรงกดดันจากปจจัยตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรข้ึนมาอีกในระยะตอไปอยางตอเนื่อง 
 จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการดังกลาวขางตนกลาวโดยสรุปไดวา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นจากขั้นตอนการวางแผนที่มีแบบแผนกระบวนการที่ชัดเจนและ
ตองศกึษาบริบทใหครอบคลุมทุกรอบดาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตองมีความตอเนื่องกัน 
 2.1.4 การนําหลักสูตรไปใช  
  การนําหลักสูตรไปใชเปนข้ันตอนสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการดําเนินงาน
และกิจกรรมตางๆ ในการนําหลักสูตรไปสูโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหหลักสูตรที่สรางข้ึนบรรลุผลตาม
จุดหมายและเปนกระบวนการที่ตองไดรับความรวมมือจากบุคคล ที่เกี่ยวของหลายๆ ฝาย และ
ที่สําคัญที่สุดคือครูผูสอน 
  บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554, หนา 262) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่ง
ในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเปนการนําอุดมการณ จุดหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิชาและประสบการณ
การเรียนรูที่คดัสรรอยางดีแลวไปสูผูเรียน นักพัฒนาหลักสูตรทุกคนตางก็ยอมรับความสําคัญของขั้นตอน
การนําหลักสูตรไปใช วามีความสําคัญยิ่งกวาขั้นตอนอ่ืนใดทั้งหมด เปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของหลักสูตรโดยตรง หลักสูตรแมจะไดสรางไวดีเพียงใดก็ตาม ยังไมสามารถจะกลาวไดวา
จะประสบความสําเร็จหรือไม ถาหากวาการนําหลักสูตรไปใชดําเนินไปโดยไมถูกตองหรือไมดีเพียงพอ
ความลมเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะฉนั้นการนําหลักสูตรไปใช
จึงมคีวามสําคัญที่บุคคลที่เก่ียวของในการนําหลักสูตรไปใชจะตองทําความเขาใจกับวิธีการขั้นตอนตางๆ 
เพ่ือใหความสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิผลสูงสุดสมความมุงหมายทุกประการ 
  1) ความหมายของการนําหลักสูตรไปใช การนําหลักสูตรไปใชซึ่งเปนข้ันตอนที่นําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติเปนงานที่มีขอบเขตกวางขวาง ทําใหการใหความหมายของคําวาการนําหลักสูตรไปใช
แตกตางกันออกไป นักการศึกษาหลายทานไดแสดงความคิดเห็นและใหคํานิยามของคําวาการนําหลักสูตร
ไปใชดังนี ้
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    โบแชมป (Beauchamp, 1975, p. 164; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง 2554, 
หนา 262) ไดใหความหมายของการนําหลักสูตรไปใชวาการนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การนําหลักสูตร
ไปปฏิบัติ โดยประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญที่สุดคือ การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีการพัฒนาการเรียนการสอน 
    เวอรดุน (Verduin, 1977, pp. 88-90; อางถึงใน สุนีย ภูพันธ, 2546, หนา 222) 
ใหทัศนะวา การนําหลักสูตรไปใชจะตองดําเนินการโดยการนิเทศใหครูในโรงเรียนเขาใจหลักสูตร 
แลวตั้งกลุมปฏิบัติการขึ้นเพื่อการศึกษาปญหาที่จะเกิดขึ้นในระหวางการใชหลักสูตรจากพื้นท่ี
ที่เปนปญหาหลายๆ แหง เพื่อใหไดขอมูลมากที่สุด กลุมปฏิบัติการนี้จะตองเขาไปทํางานรวมกันกับ
ครูผูสอนอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดความเห็นอกเห็นใจและมีความสัมพันธอันดีตอกัน การจัดการอบรม
ปฏิบัติการแกครูประจํา การถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช ตองใชวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญการสอนโดยเฉพาะสามารถฝกผูอ่ืนไดดี และมีวิธีการใหครูเกิดความสนใจ ถามีขอเสนอแนะ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงระหวางการใชหลักสูตรควรเลือกครูผูสอนที่อาสาสมัครและเต็มใจ ไมควรใช
ครูทุกคนในโรงเรียนเพราะอาจมีบางคนที่ไมเห็นดวยและไมเต็มใจกับการเปลี่ยนแปลงจึงควรทําแบบ
คอยเปนคอยไปเพื่อใหครูสวนใหญเขาใจ จะทําใหการเปลี่ยนแปลงมีความหมายและไดรับการยอมรับ
โดยปริยาย 
   บุญเลี้ยง ทุมทอง ไดสรุปการประชุมจากเอกสารการประชุมประเทศตางๆ ในเอเชีย 
(apeid, 1977, p. 29; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 264) เรื่อง ยุทธศาสตรการนําหลักสูตร
ไปใชไดสรุปเปนองคประกอบที่สําคัญไดดังนี ้
     (1) วางแผนและเตรียมการนําหลักสูตรไปใชโดยใหคนหลายกลุมเขารวมแสวงหา
การสนับสนุนจากประชาชนและจักเตรียมทรัพยากร (มนุษยและวัสด)ุ ใหพรอม 
     (2) จัดใหมีหนวยงานสงเสริมการนําหลักสูตรไปใชใหเปนไปไดสะดวกและรวดเร็ว 
    (3) กําหนดวิถีทางและกระบวนการนําหลักสูตรไปใชอยางเปนขั้นตอน รวมเหตุผลตางๆ 
ที่จะใชในการจูงใจครูและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
     จากความหมายของการนําหลักสูตรไปใช ตามที่นักการศึกษาไดใหไวขางตน 
พอสรุปไดวา การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะทําใหหลักสูตร
ที่สรางขึ้นดําเนินไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย นับแตการเตรียนมบุคลากร อาคาร สถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ สภาพแวดลอม และการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน 
   2) ขั้นตอนในการนําหลักสูตรไปใช วิชัย วงษใหญ (2537, หนา 198) กลาววา เอกสาร
หลักสูตรเมื่อไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวกอนที่จะนําไปใชควรจะไดทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง ดังนั้น 
ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใชดังนี ้
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ภาพ 3  แสดงข้ันตอนการนําหลักสูตรไปใช 
ที่มา: (วิชัย วงษใหญ, 2537, หนา 199) 
 

    (1) ตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการของทฤษฎีหลักสูตร 
    (2) ทําโครงการและวางแผนการศึกษานํารองเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
    (3) ประเมินโครงการศึกษาทดลอง 
    (4) ประชาสัมพันธหลักสูตร 

    (5) การอบรมครูผูบริหารผูที่เก่ียวของกับการใชหลักสูตร 
    (6) นําหลักสูตรไปปฏิบัติจริงหรือเรียกวาขั้นดําเนินการใชหลักสูตรเต็มรูป 
     (7) การอบรมครูเพ่ิมเติมในสวนที่จําเปนในระหวางการใชหลักสูตร 
    (8) การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554, หนา 269-281) ไดวิเคราะหลักษณะงานกิจกรรมการนําหลักสูตร
ไปใชมาสรุปเปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปใชดังนี้ 
    1) ขั้นการเตรียมการใชหลักสูตร เปนขั้นตอนที่นําเอาหลักสูตรใหมเขามาแทนที่
หลกัสูตรเดิมจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีก็ตอเม่ือไดมีการเตรียมการเปนอยางดีนับแตการตรวจสอบทบวน

การตรวจสอบหลักสูตร 

ยอมรับ 

โครงการศึกษานํารอง 

ยอมรับ 

นําไปปฏิบัติจริง 

การติดตามและประเมินผล การฝกอบรม
เพ่ิมเติม 

ปรับแก 

ปรับแก 

การฝกอบรม
เพ่ิมเติม 

 

ใชไมได 
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หลักสูตรตามหลักการทฤษฎีของหลักสูตร การทําโครงการและวางแผนการศึกษานํารอง
เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือการทดลองใชหลักสูตรการประเมินโครงการศึกษาทดลอง 
การประชาสัมพันธหลักสูตรและการเตรียมบุคลากรที่เก่ียวของในการใชหลักสูตร 
    2) ขั้นดําเนินการใชหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช เปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
การใชหลักสูตรจะมีงานหลัก 3 ลักษณะคือ 
    (1) การบริหารและบริการหลักสูตร 
    (2) การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   (3) การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 
  3) ขั้นสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร สามารถแบงออกไดเปน 4 กระบวนการ
ดังนี้คือ 
    (1) กระบวนการจัดงบประมาณ 
    (2) กระบวนการใชอาคารสถานท่ี 
    (3) กระบวนการการอบรมเพ่ิมเติมระหวางการใชหลักสูตร 
    (4) กระบวนการจัดตั้งศูนยวิชาการเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 
  4) ข้ันตดิตามและประเมินผลการใชหลักสูตรโดยมีการนิเทศการใชหลักสูตรในโรงเรียน
และติดตามผลการประเมินการใชหลักสูตร 
 สรุปไดวาการนําหลักสูตรไปใชเปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เปนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับบุคคลหลายฝาย มีวิธีการของกระบวนการนําหลักสูตรไปใช หลักสูตรจะดีเพียงใดแตถานําหลักสูตร
ไปใชอยางไมถูกตองแลวหลักสูตรท่ีนําไปใชดวยวิธีที่ผิดๆ ก็จะไมเกิดประโยชนไมมีผลจากความตองการ
พัฒนา เพราะฉนั้นผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับการนําหลักสูตรไปใชจะตองศึกษาทําความเขาใจกับการนํา
หลักสูตรไปใชตามบทบาทหนาที่ของตนใหสมบูรณที่สุด  
 2.1.5 การประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรเปนข้ันตอนในการศึกษาคุณคาของหลักสูตรวาดีหรือไมอยางไร บกพรอง
ในสวนไหน เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไปและจากขั้นตอนการประเมิน
หลักสูตรนักการศกึษาไดพัฒนารูปแบบการประเมินไวหลายรูปแบบ เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ดวยเทคนิคของการวิเคราะหแบบปุยแซงค รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร หรือดอริส โกว 
แตละรูปแบบแมจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปเราสามารถนําแนวคิดของนักประเมินหลักสูตรเหลานี้
มาประยุกตเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เหมาะสมกับสิง่ที่เราตองการจะประเมินนั้นได 
  1) ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
    การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรม
ตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือนํามาตัดสินคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น นักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวตางๆ กัน ดังนี้คือ 
    วิชัย วงษใหญ (2521, หนา 192) ไดใหความหมายไววา การประเมินหลักสูตร
เปนการพิจารณาเก่ียวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผลจากการวัดในแงมุมตางๆ ของสิ่งประเมิน
เพ่ือนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมานั้นวาอยางไร มีคุณภาพดี
หรือไมเพียงใด หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงแกไข 
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    กูด (Good, 1945, p. 209; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 290) 
ไดใหความหมายไววา การประเมินหลักสูตรคือการประเมินผลของกิจกรรมการเรียนภายในขอบขาย
ของการสอนที่เนนเฉพาะจุดประสงคของการตัดสินใจในความถูกตองของจุดมุงหมาย ความสัมพันธและ
ความตอเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจในการวางแผน 
การจัดโครงการตอเนื่องและการหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการตางๆ ที่จะจัดใหมีขึ้น 

    ลี ครอนบาช (Lee Cronbach, 1970, p. 231; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, 
หนา 290) ไดใหความหมายไววา การประเมินหลักสูตรคือการรวบรวมขอมูล และการใชขอมูล
เพ่ือตัดสินใจในเรื่องโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา 

   สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ (Stufflebeam, et al., 1971, p. 128; อางถึงใน บุญเลี้ยง 
ทุมทอง 2554, หนา 290) ไดใหความหมายไววา การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการหาขอมูล 
เก็บขอมูล เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม 

   จากความหมายของการประเมินหลักสูตรของนักการประเมินหลักสูตรที่ไดกลาวมา
ผูวิจัยพอสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวา
หลักสูตรนั้นๆ มีประสิทธิภาพแคไหน เมื่อนําไปใชแลวบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม มีอะไร
ที่ตองแกไขเพ่ือนําผลที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป 
  2) จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

    การประเมินหลักสูตรแตละจุดแตละข้ันตอนมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันไป
ในรายละเอียด แตโดยทั่วไปแลวจุดมุงหมายใหญของการประเมินหลักสูตรจะมีความใกลเคียงกัน 
โดยมีจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังนี ้
    บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554, หนา 293) กลาววา จากจุดมุงหมายของการประเมิน
หลักสูตรของนักประเมินหลักสูตรขางตนพอสรุปไดวาการประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายดังนี้  
    (1) เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรนั้น โดยดูวาหลักสูตรที่จัดทําข้ึนนั้นสามารถสนอง
วัตถุประสงคท่ีหลักสูตรนั้นตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียน และสังคมอยางไร 
    (2) เพ่ืออธิบายและพิจารณาวาลักษณะของสวนประกอบสวนตางๆ ของหลักสูตร
ในแงตางๆ เชน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอนและการวัดผลวาสอดคลองตองกันหรือไม หรือสนองความตองการหรือไม 
    3) เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับ
การนําไปใช มีขอบกพรองท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง การประเมินผลในลักษณะนี้มักจะดําเนินไป
ในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู เพ่ือที่จะพิจารณาวา องคประกอบตางๆ ของหลักสูตร 
เชน จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา การวัดผล ฯลฯ มีความสอดคลองและเหมาะสมหรือไมสามารถ
นํามาปฏิบัติในชวงการนําหลักสูตรไปทดลองใชหรือในขณะที่การใชหลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอนกําลังดําเนินอยูไดมากนอยเพียงใด ไดผลเพียงใดและมีปญหาอุปสรรคอะไรจะไดเปนประโยชน
แกนักพัฒนาหลักสูตร และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร
ใหมีคุณภาพดีขึ้นไดทันทวงที 
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    (4) เพ่ือตัดสินวา การบริหารงานดานวิชาการและบริหารงานดานหลักสูตร
เปนไปในทางที่ถูกตองหรือไม เพื่อหาทางแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชใหมี
ประสิทธิภาพ 

    (5) เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูที่เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
หลังจากการผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม 

    (6) เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆ ในหลักสูตร 
   (7) เพ่ือชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือยกเลิกการใชหลักสูตรทั้งหมด การประเมินผลในลักษณะนี้จะดําเนินการหลังจากที่ใช
หลักสูตรไปแลวระยะหนึ่ง แลวจึงประเมินเพ่ือสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม บรรลุตาม
เปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวมากนอยเพียงใด สนองความตองการของสังคมเพียงใดและเหมาะสม
กับการนําไปใชตอไปหรือไม   
    ทาบา (Taba, 1962, p. 310; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 292) 
ไดกลาวไววา การประเมินหลักสูตรกระทําข้ึนเพ่ือศึกษากระบวนการตางๆ ที่กําหนดไววา
มีการเปลี่ยนแปลงใดบางที่สอดคลองหรือขัดแยงกับวัตถุประสงคของการศึกษา การประเมินดังกลาว
จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรและกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดแก จุดประสงค ขอบเขต
ของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผูใช บริหารและผูใชหลักสูตร สมรรถภาพของผูเรียน ความสัมพันธของ
วิชาตางๆ การใชสื่อและวัสดุการสอน 
   ไทเลอร (Tyler, 1950, pp. 126-134; อางถึงใน ฆนัต ธาตุทอง, 2550, หนา 105) 
ไดกลาวไววา ในการประเมินมีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ ประการที่ 1 เพ่ือตัดสินวาเปาหมายของ
การศึกษาที่ไดกําหนดไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนั้น ประสบความสําเร็จหรือไม สวนใด
ทีป่ระสบความสําเร็จก็เก็บไวใชสวนใดไมประสบความสําเร็จก็ทําการปรับปรุงแกไขหรือตัดทิ้ง ประการท่ี 2 
เพ่ือประเมินความกาวหนาทางการศึกษา ในอันที่จะชวยใหเขาใจปญหาและความตองการทางการศึกษาได 
และเพ่ือใชขอมูลนั้น เปนแนวทางในการที่จะปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนสวนใหญเห็นดวยได 
ไทเลอร มีความเห็นวาการประเมินหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานหลักสูตรความจะไดประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีการพัฒนา หรือเพ่ือประเมินคาของหลักสูตร
โดยตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมดวยขอความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยบงบอกพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
รวมทั้งกําหนดเนื้อหาหรือประสบการณการการศึกษาที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
ที่ไดกําหนดไว เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่วางไว ประเมินการตัดสินใจจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการประเมินหลักสูตรนั้น 

   ครอนบัค (Cronbach, 1970, pp. 126-134; อางถึงใน ฆนัต ธาตุทอง 2550, 
หนา 106) กลาววา โดยทั่วไปในการทําการประเมินมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
   (1) เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรวิชา การพิจารณาตัดสินสื่อการเรียนการสอน หรือ
วิธีการสอนใดที่ใหผลเปนท่ีนาพอใจ หรือสิ่งเหลานั้นตองการที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขสวนใด 
  (2) เพื่อการตัดสินเก่ียวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะผูเรียน เปนการคนหาหรือการสํารวจ
ความตองการของผูเรียน เพื่อนํามาใชในการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน หรือเพ่ือการคัดเลือก
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และการจัดกลุมนักเรียนในการเรียนการสอน ตลอดจนการใหขอมูลที่เกี่ยวกับความกาวหนา และ
ขอบกพรองของนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอนเหลานี้เปนตน 

   (3) เพ่ือการตัดสินเก่ียวกับระบบการบริหาร เปนการพิจารณาดูวาระบบการบริหาร
ของโรงเรียนนั้นดีหรือไมดีอยางไร ครูแตละคนมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพเพียงไร 
    จากจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรดังกลาว ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการประเมิน
จะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงคุณภาพการศกึษาของสังคมซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณภาพของประชากรในการพัฒนา
สังคมในอนาคตตอไป ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งไมนอยไปกวา
กระบวนการในการจัดการศึกษาในสวนอ่ืนๆ ผูที่มีสวนเก่ียวของในเรื่องนี้ควรตองหาวิธีการที่ดีที่สุด
ในการที่ประเมินผลหลักสูตร เพ่ือที่จะใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจนและจะตองปฏิบัติใหครบถวน
ตามข้ันตอนของวิธีการตางๆ ที่นํามาใช 
  3) รูปแบบการประเมินหลักสูตร มีนักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและ
การประเมินผลเสนอแนะหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งสามารถนํามาศึกษาเพื่อเลือกใชใหเหมาะสม
กับความตองการ การประเมินหลักสูตรนั้นมีขอบเขตตางๆ ท่ีจะตองทําการประเมินกวางขวางมาก ดังนั้น
วิธีการประเมินหลักสูตรจึงตองไดรับการวิเคราะหและออกแบบใหสามารถที่จะประเมินไดครบถวน
ในขอบขายสาระทั้งหมด รูปแบบตางๆ ที่จะใชประเมินผลมีหลายรูปแบบ ผูมีหนาที่ในการประเมินผล
จําเปนตองเรียนรูทําความเขาใจใหกระจางชัด และจะตองนํารูปแบบตางๆ ไปใชอยางถูกตอง
ตรงตามจุดหมายและลักษณะของขอบขายสาระแตละอยาง ทั้งนี้เปนไปไดวาการประเมินผลขอบขาย
สาระท้ังหมดของหลักสูตรจําเปนตองใชวิธีการหลายวิธีหรือหลายๆ รูปแบบจึงจะไดขอมูลที่มีความเชื่อมั่น
ในการท่ีจะนําไปพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณคาเหมาะสมกับความตองการของสังคม รูปแบบการประเมิน
มีดังนี ้
  สเตค (The Stake’s congruence contingency model; อางถึงใน บุญเลี้ยง 
ทุมทอง, 2554, หนา 333-334) มีจุดมุงหมายที่จะประเมินผลหลักสูตรโดยการประเมินสวนประกอบ
ของการจัดการเรียนการสอนหลายๆ สวน โดยไมเพียงแตจะพิจารณาเฉพาะผลที่เกิดจากการใชหลักสูตร
เทานั้น ดังนั้น เสตค จึงเสนอวาควรมีการพิจารณาขอมูลเพ่ือประเมินผลหลักสูตร 3 ดาน คือ  
    (1) ดานสิ่งท่ีมากอน หรือสภาพกอนเริ่มโครงการ (antecedent) หมายถึง สิ่งตางๆ  
ที่เอ้ือใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนสิ่งที่มีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลว ประกอบดวย 7 หัวขอ คือ 
บุคลิกและนิสัยของนักเรียน บุคลิกและนิสัยของครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน 
อาคารสถานที่ การจัดโรงเรียน ลักษณะของชุมชน 
    (2) ดานกระบวนการเรียนการสอน (instructional process or transactions)  
หมายถึงปฏิสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับ
ครู ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนข้ันตอนการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอ คือ การสื่อสาร 
การจัดแบงเวลา การลําดับเหตุการณ การใหกําลังใจ และบรรยากาศของสิ่งแวดลอม 
    (3) ดานผลผลิต หรือผลที่ไดรับจากโครงการ (outcomes) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น
จากการใชหลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอ คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะ
ของนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู และผลท่ีเกิดขึ้นกับสถาบัน 
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    ไทเลอร (Tyler, 1960, p. 265; อางถึงใน ฆนัท ธาตุทอง, 2552, หนา 329-331)  
กลาววาการประเมินผลหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งไดเสนอขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี ้
    (1) กําหนดจุดมุงหมายอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหทรัพยากรของจุดมุงหมาย 
คือนักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระ และขอบเขตของจุดมุงหมาย คือ จิตวิทยาการเรียนรูและปรัชญา
การศกึษา 
    (2) กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน เฉพาะเจาะจง  
    (3) กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
   (4) เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมที่จะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณที่วางไว
ประสบความสําเร็จ 
   (5) ประเมินผลโดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน 
    (6) ถาไมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือปรับปรุง
หลักสูตรนั้นแตถาบรรลุตามวัตถุจุดมุงหมายก็อาจจะใชผลสะทอนกลับของหลักสูตรนั้น 
     กระบวนการประเมินหลักสูตรของไทเลอร สรุปเปนแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพ 4  กระบวนการประเมินหลักสูตรของไทเลอร  
ที่มา: (ฆนัท ธาตุทอง, 2552, หนา 331) 
 
   แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
2554, หนา 308) กลาววาการประเมินผลตองมีสถานการณในหารตัดสินใจอยู 2 มิติ คือ 

   (1) มิตดิานขอมูลที่มีอยู (Information Grasp) คือ ถาเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอยาง 
เราจําเปนตองคํานึงวาเรามีขอมูลเก่ียวกับเรื่องนั้นอยูมากนอยเพียงใดแลว 

เปาหมาย 

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

เนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรู 

วิธีสอน วิธีเรียน 

ประเมินหลักสูตร 

สอบหลัง 
(X2) 

สอบกอน 
(X1) 

คงไวหรือ
ปรับปรุง 

If X2 > X1 ? นําไปใชตอไป 
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   (2) มิติดานปริมาณความเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้น (degree of change) 
คือหมายความวาถาเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอยางหนึ่ง เราตองนึกวาเมื่อทําไปแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมมากนอยสักแคไหน 
    จากรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมแสดงใหเห็นวา 

   (1) สถานการณการตัดสินใจที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย แตทวา
ขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจนั้นมีอยูมากสถานการณการตัดสินใจอยางนี้เรียกวา Homeostatic 

   (2) สถานการณการตัดสินใจที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยและขอมูล
ที่จะชวยในการตัดสินใจก็มีอยูนอย สถานการณการตัดสินใจอยางนี้เรียกวา Incremental 

   (3) สถานการณการตัดสินใจที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก แตวาขอมูล
ที่จะชวยในการตัดสินใจมีอยูนอย สถานการณการตัดสินใจอยางนี้เรียกวา Neomobilistic 

  (4) สถานการณการตัดสินใจที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และขอมูล
ที่จะชวยในการตัดสินใจก็มีอยูมาก สถานการณการตัดสินใจอยางนี้เรียกวา metamorphism 

    สตัฟเฟลบีม ไดใหแนวคิดไววา ในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีสิ่ งสําคัญ
ที่เราตองประเมินอยู 4 ดานคือ 
   (1) การประเมินสภาพแวดลอม (context evaluation) เปนการประเมินที่มี
จุดมุงหมายเพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยให
ผูพัฒนาหลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง ในการประเมิน
สภาพแวดลอมนี้ ผูประเมินอาจใชวิธีดังตอไปนี ้
     ก. การวิเคราะหความคิดรวบยอด (conceptual analasis) 

     ข. การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะหจริงๆ (empirical studies) 
     ง. การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ การประเมินสภาพแวดลอมนี้

จะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย (planning 
decision)  

   (2) ประเมินดวยตัวปอน (inputs evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดขอมูลมาชวยตัดสินใจวา จะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดีซึ่งการประเมินดวย
ตัวปอนอาจกระทําไดโดย  

    ก. จัดทํารูปแบบของคณะกรรมการ  
    ข. อาศยัผลงานวิจัยที่เก่ียวของที่มีผูทําเอาไวแลว  

    ค. เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา  
    ง. ทําการวิจัยเชิงทดลองเปนการนํารอง 
     ฉะนั้นการประเมินตัวปอนนั้นจะชวยใหเราไดขอมูลในการตัดสินใจ 
ถาเราจะจัดการศึกษาตามหลักสูตร เราควรจะขอความรวมมือและชวยเหลือจากแหลงภายนอก
หรือไมควรจะหาวิธีการใด วิธีการที่มีอยูแลวหรือวิธีการท่ีคิดคนขึ้นมาใหม การดําเนินงานในโรงเรียน 
เชน การบริหารความสัมพันธระหวางครู และนักเรียน ฯลฯ  
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  3) การประเมินการบวนการ (process evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพ่ือสืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว หรือจุดออนของการดําเนินงาน
ในขั้นทดลองใชหลักสูตร เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการตอไป ฉะนั้น
ตองมกีารจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลายๆ อยางตางๆ กัน เชน  

   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัติ 
   (2) การวิเคราะหความสัมพันธ 
   (3) การสัมภาษณ 
   (4) การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 
   (5) การใชเขียนรายงานประเภทปลายเปด 

  อยางไรก็ตาม ในการประเมินกระบวนการนี้ บางครั้งจําเปนตองตั้งคณะกรรมการ
ในการประเมินผลข้ึนมาโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการชุดนี้มีเวลาทําการประเมินอยางเต็มที่  

 4) การประเมินผลผลิต (products evaluation) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวา 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเปนไปตามท่ีคาดหวังเอาไวมากเพียงใด อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่มีอยูก็ได ในกระบวนการประเมินผลผลิตจะใหขอมูลที่นํามาชวยตัดสินใจ
วามีกิจกรรมทางการศึกษาอะไรบางที่ความทําตอไป เลิกทํา หรือควรนํามาปรับปรุงแกไขเสียใหม
นอกจากนั้นยังใหขอมูลที่จะนําไปเชื่อมตอหรือสานตอเขากับข้ันตอนอ่ืนๆ ของกระบวนการทางการศึกษา
ไดอีกดวย 
   โพรวัส (Provus; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 317-319) ไดเสนอแนวคิด
รูปแบบการประเมินหลักสูตรชื่อเรียกวา “การประเมินผลความแตกตางหรือการประเมินผล
ความไมสอดคลอง (discrepancy evaluation) ซึ่งจะประเมินหลักสูตรท้ังหมด 5 สวน คือ  
   (1) การออกแบบ (design)  
   (2) ทรัพยากรหรือสิ่งท่ีเริ่มตั้งไวเมื่อใหชหลักสูตร (installation)  
   (3) กระบวนการ (process)  
   (4) ผลผลิตของหลักสูตร (products)  
   (5) คาใชจายหรือผลตอบแทน (cost)  
   ในแตละสวนจะมขีั้นตอนการประเมินผลเหมือนกันโดยจะดําเนินการเปน 5 ข้ันตอน
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ผูประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน (standards-S) ของสิ่งที่ตองการ
วัดกอน เชน มาตรฐานดานเนื้อหา เปนตน 

    ข้ันท่ี 2 ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริงของ 
สิ่งท่ีตองการวัด (performance-P) 
    ขั้นที่ 3 ผูประเมินนําขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไวในข้ึนที่ 1 (compare-C) 

   ข้ันท่ี 4 ผูประเมินศึกษาความแตกตาง หรือความไมสอดคลองระหวางผลการปฏิบัติจริง
กับเกณฑมาตรฐาน (discrepancy-D) 
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เกณฑ

มาตรฐาน 
การปฏิบัตจิริง 

ความสอดคลอง/ไมสอดคลอง 
ระหวางการปฏิบัตจิริงกับเกณฑมาตรฐาน 

ยกเลิก ปรับปรุง 

ตัดสินใจ 

เปรียบเทียบ 

   ขั้นที่ 5 ผูประเมินสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ 
หรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีข้ึน (decision making) 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 5  การประเมินของ provus 
ที่มา: (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 317) 
 

   S = standard เปนข้ันตอนแรกของการดําเนินการประเมินหลักสูตร กลาวคือ 
ผูประเมินผูตองตั้งสิ่งมาตรฐานท่ีตองการวัดไวกอน 
   P = performance หลังจากดําเนินการข้ันแรกเรียบรอยแลว ผูประเมินจะตอง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง ในสิ่งที่ตองการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูล
ที่รวบรวมควรเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 
   C = compare เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ก็นําขอมูล
มาเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 
   D = decision making ผูประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูที่จะตัดสินใจเก่ียวกับ
หลักสูตรเพ่ือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งข้ันตอนการประเมินดังกลาวสามารถอธิบายเปนรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

S 

P 
C D decision making 
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   แบบการประเมินผลหลักสูตรของโพรวัสนี้ นับวาสะดวกแกผูประเมินหลายประเภท
และเปนกระบวนการท่ีใหเห็นถึงผูบริหารจะตัดสินใจ จะใหหรือไม หรือจะปรับปรุงเพ่ิมเติม 
หรือจะหยิบยกขอมูลใดขอมูลหนึ่งมาพิจารณา 

    โกว (Doris T’ Gow) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรโดยการวิเคราะห 
องคประกอบภายใน (intrinsic analysis model) เมื่อ ค.ศ. 1979 โกว ไดเสนอกระบวนการประเมิน
หลักสูตรเปน 2 ขั้นตอน คือ 

   ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหหลักสูตรโดยพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ  
   (1) โอกาสการเรียนรู (opportunity) ศึกษาจาก ก. โอกาสในการเรียนรูเนื้อหาวิชา

โดยพิจารณาจากความคิดรวบยอด เนื้อหาและทักษะ ข. โอกาสในการเรียนอันเนื่องมาจากการใชหลักสูตร
โดยพิจารณาจากความเขมของเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการสนองตอบตอความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 

   (2) สิ่งเรา (motivatuer) พิจารณาจาก ก. การที่ผูเรียนไดมีโอกาสนําตนเองเลือก
สิ่งตางๆ ดวยตนเอง ประเมินผลตนเอง และมีการวางแผนการเรียนรูของตนเอง ข. การที่ผูเรียนไดรับ
แรงเสริมทั้งภายนอกและภายในตัวผูเรียน ค. ความหลากหลายของรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีในการสอน 

   (3) โครงสรางของหลักสูตร (structure) พิจารณาจาก ก. ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคของหลักสูตรกับลักษณะนิสัยและความตองการของผูเรียน ข. ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับบทเรียน ค. ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคและบทเรียน ง. ความเหมาะสม
ในการกําหนดและจัดลําดับของจุดประสงคเพ่ือนําไปสูเปาหมาย จ. ความเหมาะสมในการใหแนวทาง
แกครูสําหรับการวินิจฉัย และการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน 

   (4) สภาพการเรียนการสอน (instructional events) พิจารณาจาก ก. ความเหมาะสม
ของคูมือในการใหแนวทางการสอน และใหความรูพ้ืนฐานจําเปนสําหรับครู ข. ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของเอกสารสําหรับผูเรียนในการใหแนวทางแกผูเรียน ค. ความสะดวกในการใชรูปแบบตางๆ 
ง. ความเหมาะสมและสอดคลองระหวางกลวิธีในการสอนกัลปลักษณะของผูเรียน 

   ข้ันท่ี 2 การตัดสินคุณภาพของหลักสูตร 
    หลังจากที่วิเคราะหขอมูลในข้ันที่ 1 เสร็จแลว ผูประเมินนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา

เปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและทางจิตวิทยา เพ่ือพิจารณาตัดสินวาหลักสูตร
มีคุณภาพหรือไมอยางไร 

   จุดเดนของรูปแบบของการประเมินหลักสูตรของโกว คือ เปนการตัดสินคุณภาพ
หลักสูตรโดยใชหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและทางจิตวิทยาเปนหลัก ไมใชความคิดเห็นของ
ผูวิเคราะหเปนหลักสําคัญ จึงแตกตางจากการประเมินรูปแบบอื่นๆ และมีความสมเหตุสมผล
เปนอยางมาก  

 กลาวโดยสรุปการประเมินหลักสูตรถือไดวาเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร เปนข้ันตอนที่จะชี้ใหเราไดทราบวาหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นมาเปนรูปเลมและนําไปใชแลวนั้น
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีขอดี ขอบกพรองอะไรบางที่ตองแกไขปรับปรุง 
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2.2 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กับหลักสูตรสถานศกึษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําหลักสูตร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน ใหมีความสอดคลองกัน
ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
 2.2.1 วิสัยทัศน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
เปนพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคต ิที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยปญญา มุงพัฒนาคุณภาพวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
เสริมสรางสมรรถนะคูคุณธรรม ฝกฝนจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค บริหารจัดการองคกร
ตามหลักคําสอนศาสนา ปลูกฝงจิตอาสารวมกับชุมชน สรางยุวชนอนุรักษทองถิ่น 
 กลาวโดยสรุปจากวิสัยทัศนทั้งสองหลักสูตรดังที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวามีความสอดคลองกัน
และมุงที่จะพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาศักยภาพของตนเองสามารถ ผูเรียนมีคุณธรรมและประกอบอาชีพ
และการงานที่ตนเองสนใจ และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

2.2.2 จุดหมายของหลักสูตรและเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา 
มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิด
กับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และ
มีทักษะชีวิต 
  3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
  4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข 
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 เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาต ิ
โดยมนุษยในกระบวนการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ
ทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคดิ และทฤษฎี ดังน้ันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
จึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากที่สุด นั่นคือใหไดทั้งกระบวนการและ
องคความรู ตั้งแตเริ่มแรกกอนเขาเรียน เมื่ออยูในสถานศึกษา และเมื่อออกจากสถานศึกษา
ไปประกอบอาชีพแลว ซึ่งเปาหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษาไดกําหนดไว 
ดังนี้ 
  1) เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร เพ่ือใหเขาใจขอบเขต 
ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร  
   2) เพ่ือใหมีทักษะสําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
   3) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ
การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  

4) เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  

5) เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและการดํารงชีวิต  
   6) เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 กลาวโดยสรุปผูวิจัยมคีวามคิดเห็นวา จากจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางและเปาหมายของ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นจะเห็นไดวามีความมุงหวังใหผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม  
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหมีกระบวนการคิดที่จะพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยไดและจะตองตระหนังรูใหความสําคัญกับเทศโนโลยีที่ใชใหมีประโยชนไมทําลายผูอ่ืน
ไมเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 
 2.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
  ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
ตนเองและสังคม 
  2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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  3) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ 
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
  5) ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 
การสื่อสารการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมคีุณธรรม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี ้
  1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 
  2) ซื่อสัตยสุจริต 
  3) มีวินัย 
  4) ใฝเรียนรู 
  5) อยูอยางพอเพียง 
  6) มุงม่ันในการทํางาน 
  7) รักความเปนไทย 
  8) มีจิตสาธารณะ 
 จากสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลาง
ทางโรงเรียนไดนําขอกําหนดทั้งสองตัวนี้ไปใชในการประเมินผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูรวมถึง
วิชาวิทยาศาสตรดวยหลักสูตรของโรงเรียนไดออกแบบเกณฑที ่ใชในการประเมินผู เร ียน
ทางดานสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใชในการวิเคราะหผูเรียนวาเปนไปตาม
เกณฑที่ตั้งไวหรือไมการจัดทําหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการการเรียนรูวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน
ผูวิจัยจะเขียนแผนใหมีกระบวนการที่ผูเรียนบรรลุสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 2.2.4 โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
 การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี ้
  1) ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนรวมตามที่กําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน และ
ผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนด  
  2) ระดับมัธยมศึกษา ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและ
สอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร  
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 สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและ
เกณฑการจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลาสําหรับ
สาระการเรียนรูพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 
120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมงนั้น เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี ้
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  รวม 6 ป จํานวน 60 ชัว่โมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)  รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง 
 
ตาราง 1  โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนวิทยปญญา ระดับประถมศึกษา ปการศกึษา  2559 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (จํานวนชั่วโมงตอป) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กลุมสาระการเรียนรู  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาอังกฤษ 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 880 880 880 880 880 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและ
จุดเนน 

      

vocabulary 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
หนาที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
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ตาราง 1  (ตอ)  
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (จํานวนชั่วโมงตอป) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- ลูกเสือ เนตรนาร ี 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรม 
  เพ่ือสังคมและ   
  สาธารณประโยชน 

40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู 

      

- กิจกรรมคุณธรรมสรางสรรค  
  คัมภีรกุรอาน 

120 120 120 120 120 120 

- กิจกรรมอิสลามศึกษา 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ  
  และทักษะชีวิต 

40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 320 320 320 320 320 320 
รวมเวลาเรียนตอป 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 
จากโครงสรางเวลาเรียนทั้งสองหลักสูตรนั้นมีสวนที่เพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชนและความตองการของชุมชนจะเห็นไดวาหลักสูตรสถานศึกษา
มีการเพ่ิมรายวิชาที่ เนนทางดานของศาสนาอิสลามเพราะสามารถจัดหลักสูตรในรูปแบบนี้ได
เนื่องจากวานั้นเรียนเปนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิลามทั้งโรงเรียน และผูวิจัยไดสอนอยูในโรงเรียนนี้
ไดรับมอบหมายใหสอนวิชาวิทยาศาสตรจึงมีแนวคิดวาการนําหลักคําสอนในอัลกุรอานมาบูรณาการ
กับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถทําไดเนื่องจากมีเนื้อหาท่ีเชื่อมโยงกันอยูและยังสามารถ
ชวยใหผูเรียนเขาใจหลักคําสอนในอัลกุรอานไดอีกดวย 
 2.2.5 การจัดการเรยีนรูหลักสูตรแกนกลางกับคุณภาพผูเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคญัและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู 
รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย  
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  1) หลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยดึหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม  
  2) กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสราง
ความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึงจําเปนตองศึกษา
ทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  3) การออกแบบการจัดการเรียนรู ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรู
ทีเ่หมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน 
สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนด 
  4) บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
   การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและ
ผูเรียนควรมีบทบาท ดังนี ้
   (1) บทบาทของผูสอน 
    ก. ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 
    ข. กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ
กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคณุลักษณะอันพึงประสงค 
    ค. ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 
    ง. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
    จ. จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
      ฉ. ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 
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     ช. วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
   (2) บทบาทของผูเรียน 
    ก. กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

 ข. เสาะแสวงหาความรู  เขาถึงแหลงการเรียนรู วิ เคราะห สังเคราะห
ขอความรู ตั้งคาํถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ 

 ค. ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใช
ในสถานการณตางๆ 

    ง. มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและคร ู
     จ. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 คุณภาพผูเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรมีความสามารถ
ดังนี้ 
  1) เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 
  2) เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและ
การทําใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย 
  3) เขาใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของ
แรงลอยตัว สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 
  4) เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของ
ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร ที่มีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ 
  5) ตั้งคาํถามเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ 
  6) ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
  7) แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู 
  8) ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยอง
และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
  9) แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคณุคา 
  10) ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนรูและคุณภาพผู เรียนนั้นมีความสัมพันธกัน
โดยการจัดการเรียนรูที่ดีนั้นจะนําไปสูคุณภาพที่ตองการได การจัดการเรียนรูตองครอบคลุม
ความสามารถของครูผูสอนที่จะนําพาไปสูคุณภาพของผูเรียน คุณภาพของผูเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
ที่จบระดับประถมศึกษาปที่ 6 นั้นจะตองสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชตอในระดับการศึกตอไปผูวิจัย
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มีความคิดเห็นวาหากเราเชื่อมโยงหลักคําสอนในอัลกุรอานท่ีผูเรียนนั้นเรียนรูคําอานอยูแลวแตยังไมรู
ถึงความหมายในดานวิทยาศาสตรก็จะทําใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูและเขาใจเพ่ิมมากขึ้น 
  2.2.6 สื่อการเรียนรู 
 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาถึง
ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย
การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและ
ลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน  
 การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเองหรือปรับปรุงเลือกใช
อยางมีคณุภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพ่ือนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริม
และสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการดังนี้  
  1) จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
  2) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรู
ใหผูสอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
  3) เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
  4) ประเมินคณุภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ  
  5) ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน 
  6) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและ
การใชสื่อการเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ 
 กลาวโดยสรุปในการจัดทําการเลือกใชและการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาหลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู ควรสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงค
การเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและ
ทันสมัย มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจและในการออกแบบ
การจัดการเรียนรูของผูวิจัยในการจัดทําสื่อนั้น ผูวิจัยใชหลักการนี้เชนเดียวกันและจะใชสื่อที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดเอง และวิดิทัศนเนื้อหาในการบูรณาการในอัลกุรอาน 
  2.2.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
ใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลัก
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ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศกึษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี ้
  1) การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการ
เรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิค การประเมิน
อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมี
การสอนซอมเสริม  
   การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนา
ในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่
จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
  2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศกึษาดําเนินการเพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใดรวมทั้ง
สามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบายหลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน  
  3) การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและ
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ 
นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
  4) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคณุภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ 
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เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป 
กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหา
ดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา
ในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จ
ในการเรียน 
 กลาวโดยสรุปการวัดประเมินผลนั้นสถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา 
จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายถือปฏบิัติรวมกัน   
 2.2.8 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 92) ไดกลาววา วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคม
โลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ
ตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสามกับความคิดสรางสรรค
และศาสตร อ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยพัฒนาวิธีคิด มีทักษะสําคัญในการคนหาความรู
มคีวามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและ
มปีระจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู 
(knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมี
ความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล 
สรางสรรค และมีคุณธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนกลุมสาระการเรียนรูในโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
ในการสืบเสาะหาความรู และการแกไขปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน 
มกีารทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนด
สาระสําคัญไว ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 114-115) 
 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตโครงสรางและหนาที่ 
ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ การถายทอด
ทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
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 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
ความสัมพันธสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต
ในสภาพแวดลอมตางๆ 
 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคการเปลี่ยนสถานะ 
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 
 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร การออกแรง
กระทําตอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต การเคลื่อนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
 พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณของแสง 
เสียงและวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธระหวาง
สารและพลังงาน การอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี 
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
 ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธและ
ผลตอสิ่งมีมีชีวิตบนโลกความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู 
การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 118-145) ไดกลาวถึงรายละเอียดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ดังนี ้    
 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่
ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน  
 สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  
 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
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 มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถิ่น ประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
 มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร  
มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและ
มีคุณธรรม 
 มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 5 พลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนแปลง
รูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ
ของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
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 กลาวโดยสรุปกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนกลุมสาระการเรียนรูในโครงสราง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาใชสาระดังกลาวดําเนินการสอน
และใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนสวนใหญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร
คือ การแกไขปญหาที่หลากหลายเรียนรูสิ่งที่เปนไปบนโลกและอวกาศในดานธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
สังคมและเทคโนโลยีโดยแบงสาระการเรียนรูทั้งหมด 8 กลุมสาระ โดยสาระที่ 8 จะเนนใหผูเรียน
ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรผูเรียนจะตองมีจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน
ที่ผูวิจัยออกแบบนั้นไดใชตัวชี้วัดกลุมสาระวิทยาศาสตรจากหลักสูตรแกนกลางและเพ่ิมจุดประสงค
ของอัลกุรอานเขาไปในหลักสูตร 
 

2.3 สาระสําคัญของอัลกุรอาน 
  
 2.3.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับคําสอนในอัลกุรอาน 
 นักวิชาการทางดานศาสนาอิสลามไดใหความหมายและชี้แจงถึงความสําคัญของอัลกุรอาน
ไวดังนี้ 
  หุมรอน บิน-หัมซะฮฺ (2537, หนา 2-9) ไดศึกษาไวดังนี้ คัมภีรอัลกุรอาน เปนบทบัญญัติ
ทุกประการที่สมบูรณซึ่งอัลลอฮฺ สุบหฺฯ พระผูเปนเจา หรือพระผูอภิบาลแหงสากลจักรวาล ทรงประทาน
ใหทานนบี (ศาสดา) มุหัมหมัด ศ็อลฯ เทศนาเผยแพรเปนธรรมนูญประจําชีวิตของมนุษยชาติดวยเหตุนี้ 
คัมภีร อัลกุรอาน จึงไดชื่อวา “กิตาบุลลอฮฺ” ซึ่งแปลวา “คัมภีรของอัลลอฮฺ อัลกุรฺอาน เปนคัมภีรที่มี
ความสัจจริง-เท่ียงแทเปนจุดยืน ไมวาวิทยาการแขนงใดของโลกจะเจิรญรุดหนาพัฒนาไปเพียงใดก็ตาม 
ก็ยังไมเคยปรากฏมีขอมูลขั้นมายืนกรานหักลางบัญญัติอันเปนแมบทชีวธรรมนูญของมนุษยชาติ
ในคัมภีรอัลกุรอานเลยแมเรื่องเดียว ตรงกันขาม กลับเปนการยืนยันความเปนสัจธรรมของอัลกุรอาน
ที่ถูกประทานมากกวา 14 ศตวรรษแลว ไมวาในแงวิชาวิทยาศาสตร นิติศาสตรที่ถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม ประวัติศาสตรมนุษยชาติ สังคมศาสตร หรือ นานาศาสตรอันพึงมี เปนคัมภีรเพียงเลมเดียว
ทีบ่รรจุไวสารพัดศาสตรและสาขาวิชาการ พรอมทั้งปลุกเรามนุษยชาติใหตื่นขึ้นจากความมืดบอด งมงาย 
ไรความรู ดวยการชี้นําใหขวนขวายในการศึกษา เริ่มตั้งแตคําแรกของการประทานโองการแรก นั่นคือ 
“อิกเราะอ” ซึ่งแปลวา “จงอาน” 
 บรรจง บินกาซัน (2553, หนา 9-10) กลาววา ตามคัมภีรกุรอาน มนุษยและชีวิตในรูปแบบอ่ืนๆ 
ทั้งหมดไดถูกสรางข้ึนมาโดยอัลลอฮฺ ในทางตรงกันขาม ทฤษฎีวิวัฒนาการกลับถือวามนุษยและชีวิต
ในรูปแบบอ่ืนๆ เปนผลมาจากกระบวนการทาดานกลไกที่มืดบอด แตคัมภีรกุรอานอธิบายถึงเรื่องนี้
โดยตัวมันเอง เพราะอัลลอฮฺทรางสามารถทําอะไรก็ไดตามที่พระองคทรงประสงค พระองคทรงสามารถ
สรางสิ่งท่ีพระองคทรงตองการโดยไมตองอาศัยทรัพยากรทางวัตถุ แตนั่นไมมีอยูในทฤษฎีวิวัฒนาการ
ที่จําเปนตองมีสาเหตุสําหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อหาสาเหตุไมไดในทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีนี้ก็ถูกทิ้งไว
โดยปราศจากคําอธิบายในสุญญากาศทางสติปญญา เราอาจกลาวไดวาทฤษฎีวิวัฒนาการไมสามารถ
ใหคําอธิบายในเรื่องชีวิตเหมือนกับที่คัมภีรกุรอานอธิบายได 
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 วาฮิดุดดีน คาน (2553, หนา 6-7) กลาววา การรักษาคัมภีรกุรอานเปนงานที่ตองใช
ความสามารถเปนการเฉพาะตัวและการอุทิศตนอยางเต็มที่ ดังนั้น มันจึงเปนงานที่ตองใชเวลา 
งานเชนนี้มีความสําคัญมากหากมองจากการสูญเสียความนาเชื่อถือของเนื้อหาในคัมภีรกอนๆ ที่ไมได
ถูกเก็บรักษาไวในสภาพดั้งเดิม มีแตคัมภีรกุรอานเทานั้นที่เหลือรอดมาในฐานะวจนะของอัลลอฮฺ
ที่ถูกรักษาไวอยางสมบูรณ อัลลอฮฺทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่ง ถาหากพระองคไดทรงใหเสรีภาพแกมนุษย
ตลอดชวงอายุของเขาในโลกนี้ วัตถุประสงคของพระองคก็คือเพ่ือที่จะทดสอบเขา ดังนั้น ถามนุษย
ไปสรางสิ่งแปลกปลอมภายในหรือทําลายคัมภีรของพระองค นั่นก็เพราะเขาเลือกที่จะใชเสรีภาพนี้
ในทางที่ผิด ทายที่สุดแลวอัลลอฮฺก็ตองทรงจัดการรักษาทางนําของพระองคไวเพ่ือประชากรรุนตอไป
ในอนาคตในฐานะที่เปนความโปรดปรานอยางลนเหลือสําหรับมนุษยนั่นคือวิธีการที่ทานนบีมูฮําหมัด
และบรรดาสาวกของทานไดรับชัยชนะในการตอสูกับบรรดาผูฝาฝนและเปดประตูเขาสูยุคใหม
ในประประวัติศาสตรโลก พวกเขาประสบความสําเร็จในการทําโลกเกาใหเปนโลกใหมที่เปยมไปดวย
การเชื่อฟงสัจธรรมและเปนโลกที่ประวาคัมภีรกุรอานจะถูกรักษาตลอดไป 
 กอมารียะฮ อิสมาแอล (2550, คํานํา) ไดกลาวไวในหนังสือ มหัศจรรยแหงชั้นฟา ไววา
การที่เราจะพูดถึงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ใหเด็กๆ ไดเขาใจอยางถองแทนั้นนับเปนเรื่องท่ีไมงายนักและ
คอนขางละเอียดออน เพราะการสื่อสารกับเด็กนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือจินตนาการซึ่งจะตองเปนจินตนาการ
ทีส่ามารถนึกได ไมสลับซับซอนจนเกินไป การท่ีเราจะใหเด็กเขาใจในจุดใหญๆ ของอัลกุรอานในเนื้อหา
ของวิทยาศาสตรนั้น เราตองใหเขาเรียนรู เอาจากจุดเล็กๆ รอบตัวเขากอน ดังนั้นจึงไดพยายามอธิบายถึง
ความสลับซับซอนของจักรวาล โดยการตั้งคาํถามงายๆ แกเด็กๆ ใหเขาไดคิดในสิ่งท่ีเคยเห็น เคยสัมผัส 
แลวคอยๆ เปดโลกจินตนาการของเด็ก ใหความรูแกเขาโดยผานหลักการและเหตุผลแบบอิสลามและ
เปนสิ่งที่ดีที่เขาจะไดซึมซับความรูโดยไมรูตัว และเปนสิ่งที่ดีในการถายทอดความศรัทธาผานความรู
ใหเขาไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตองและศรัทธาตออัลลอฮฺอยางถองแท 
 กลาวโดยสรุปผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของเชื่อมโยง
กับคัมภีรอัลกุรอานในเรื่องตางๆ มากมาย จึงเห็นสมควรใหนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามไดศึกษา
เพราะเปนประโยชนแกนักเรียนที่จะไดนําความรูมาใชในวิถีชีวิตของอิสลามไดอยางถูกตอง 
  2.3.2 หลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 ในแตละซูเราะหในอัลกุรอานที่พระเจาทรงประทานลงมามีทั้งหมด 114 ซูเราะห
ดังมีความหมายในแตละซูเราหโดยสรุปดังนี ้
 
ตาราง 2  รายชื่อและความหมายของซูเราะฮฺในอัลกุรอาน 
 

ที ่ ชื่อซูเราะฮฺ    แปล 

1 อัล-ฟาติหะฮฺ  อารัมภบท 
2 อัล-บะเกาะเราะฮฺ วัวตัวเมีย 
3 อาละอิมรอน ผูสืบสกุลของทานอิมรอน 
4 อันนิซาอฺ สตร ี
5 อัลมาอิดะฮฺ อาหาร 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ที ่ ชื่อซูเราะฮฺ    แปล 
6 อัลอันอาม ปศุสัตว 
7 อัลอะอฺรอฟ ฐานสูง 
8 อัลอัมฟาล สัมภาระที่ริบไดในสงคราม 
9 อัลเตาบะฮฺ การลุแกโทษ 
10 ยูนุส ศาสดายูนุส 
11 ฮูด ศาสดาฮูด 
12 ยูสุฟ ศาสดายูสุฟ 
13 อัรฺ-เราะอดุ ฟาคํารณ 
14 อิบรอฮีม ศาสดาอิบรอฮีม 
15 อัลหิจญรุ ชาวเขา 
16 อัน-นะหฺลุ ผึ้ง 
17 บนีอิสรออีล วงศวานของอิสรออีล 
18 อัล-กะฮฺฟุ ถ้ํา 
19 มัรฺยัม ทานหญิงมัรฺยัม 
20 ฏอ,ฮา ฏอ, ฮา 
21 อัล-อัมบิยาอ บรรดาศาสดา 
22 อัล-หัจญ การประกอบพิธีฮจัญ 
23 อัล-มุอมินูน มวลชนผูศรัทธา 
24 อัน-นูร ฺ แสงสวาง, รัศม ี
25 อัล-ฟุรฺกฺอน ซึ่งจําแนกความจริงกับความเท็จ 
26 อัช-ชุอะรออ กวี 
27 อัล-นัมล ุ มด 
28 อัล-เกาะศ็อด เรื่องราว 
29 อัล-อังกะบูต แมงมุม 
30 อัรฺ-รูม ชาวโรมันตะวันออก 
31 ลุกฺมาน ทานลุกฺ มาน 
32 อัส-สัจญดะฮฺ การกราบ 
33 อัล-อะหฺซาบ สหพรรค 
34 อัส-สะบะอ เมืองสะบะอ 
35 ฟาฏิร ฺ ผูทรงเนรมิต 
36 ยา,สีน ยา, สีน 
37 อัศ-ศ็อฟฟาต ผูเขาแถว 
38 ศ็อด (ศ็อด) 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อซูเราะฮฺ        แปล 
39 อัซ-ซุมัรฺ หมูคณะ 
40 อัล-มุอฺมิน ผูศรัทธา 
41 หา,มีม,อัส-สัจญดะฮฺ ฟุศศลิัต 
42 อัช-ชูรอ การปรึกษา 
43 อัซ-ซุครุฟ ทองคํา 
44 อัด-ดุคอน หมอกควัน 
45 อัล-ญาษิยะฮฺ การคกุเขา 
46 อัล-อะหฺก็อฟ สันทราย 
47 มุหัมมัด ศาสดามุหัมมัด 
48 อัล-ฟตหุ ชัยชนะ 
49 อัล-หุุร็อต หองหับ 
50 ก็อฟ ก็อฟ 
51 อัซฺ-ซาริยาต ที่กระจายวอน 
52 อัฏ-ฏร ภูเขาสินาย 
53 อัล-นัจญมุ ดวงดาว 
54 อัล-เกาะมัร ดวงเดือน 
55 อัร-เราะหฺมาน พระผูทรงกรุณาปราณี 
56 อัล-วากิอะฮฺ เหตุการณ 
57 อัล-หะดีด เหล็ก 
58 อัล-มุญาดะละฮฺ นางผูโตเถียง 
59 อัล-หัชรุ การเนรเทศ 
60 อัล-มุมตะหินะฮฺ หญิงผูถูกสอบสวน 
61 อัศ-ศ็อฟฟุ แถวหนากระดาน 
62 อัล-ุมุอะฮฺ การชุมนุมในวันศุกร 
63 อัล-มุนาฟกูน มวลชนผูสับปลับ 
64 อัต-ตะฆอบุน การฉอโกงกัน 
65 อัฏ-เฏาะลาก การหยาราง 
66 อัต-ตะหฺรีม การหาม 
67 อัล-มุลก อาณาจักร 
68 อัล-เกาะลัม ปากกา 
69 อัล-หากฺเกาะฮฺ ที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอน 
70 อัล-มะอาริจญ การขึ้นสูงไปสู 
71 นูหฺ ศาสดานูหฺ 
72 อัล-ญิน พวกญิน 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

 ที ่ ชื่อซูเราะฮฺ      แปล 
73 อัช-มุชซัมมิล ผูหมผา 
74 อัล-มุดดัษษิรฺ ผูคลุมกาย 
75 อัล-กิยามะฮฺ การฟนขึ้นในปรโลก 
76 อัด-ดะหฺร ุ กาลสมัย 
77 อัล-มุรฺสะลาต ผูถูกสงมา 
78 อัน-นะบะอฺ ขาวสําคัญ 
79 อัน-นาซิอาต ผูฉุดกระชาก 
80 อะบะสะ เขาทําหนาบึ้ง 
81 อัต-ตักวีร ฺ การมวน 
82 อัล-อิมฟฏอรฺ การปริแยกออก 
83 อัต-ตัฏฟฟ การทําใหพรอง 
84 อัล-อินชิกฺอกฺ การแยกออก 
85 อัล-บุรูจญ ดวงดาว 
86 อัฏ-ฏอริกฺ ที่มายามราตรี 
87 อัล-อะอลา ผูทรงสูงสงยิ่ง 
88 อัล-ฆอชิยะฮฺ การครอบงํา 
89 อัลฟจญรุ รุงอรุโณทัย 
90 อัล-บะลัด เมืองนี้ 
91 อัช-ชัมสุ ดวงตะวัน 
92 อัล-ลัยลฺ ราตร ี
93 อัฎ-ฎหา ยามสาย 
94 อัล-อินชิรอหฺ การเปดอก 
95 อัต-ตีน ตนมะเดื่อ 
96 อัล-อะลักฺ กอนเลือด 
97 อัล-ก็อดรุ อานุภาพ 
98 อัล-บัยยินะฮฺ หลักฐานอันชัดแจง 
99 อัล-ซิลซาล แผนดินไหว 
100 อัล-อาดิยาต มาศึก 
101 อัล-กฺอริอะฮฺ ภัยพิบัติ 
102 อัต-ตะกาษุร การแขงขันเพื่อเพ่ิมพูน 
103 อัล-อัศรุ เวลา 
104 อัล-ฮุมะซะฮฺ ผูนินทา 
105 อัล-ฟล ชาง 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 การวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
 
 โดยการวิเคราะหเนื้อหาใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันในสอตัวชี้วัน สาระแกนกลาง 
และเนื้อหาของหลักคําสอนในอัลกุรอาน เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังตารางการวิเคราะห
ตอไปนี้ 
 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน 
            ในอัลกุรอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและ
นําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. อธิบายการเจริญเติบโตของ 
    มนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึง 
    วัยผูใหญ 

มนุษยมีการเจริญเติบโต
และมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายตั้งแตแรก
เกิดจนเปนผูใหญ 

 فََخلَْقنَا َعلََقةً  النُّْطَفةَ  َخلَْقنَا ثُمَّ 
 َفَخلَْقنَا ُمْضغَةً  اْلعَلَقَةَ 
 فََكَسْونَا ِعَظاًما اْلُمْضغَةَ 

 َخْلقًا أَنَشأْنَاهُ  ثُمَّ  لَْحًما اْلِعَظامَ 
ُ  فَتَبَاَركَ  ۚ◌  آَخرَ   أَْحَسنُ  َّ

  اْلَخاِلِقينَ 

ที ่ ชื่อซูเราะฮฺ แปล 
106 อัล-กุร็อยช พวกกุร็อยช 
107 อัล-มาอูน การเก้ือกูล 
108 อัล-เกาษัร ความดีอันมากมาย 
109 อัล-กาฟรูน มวลชนผูปฏิเสธ 
110 อัน-นัศรุ การชวยเหลือ 
111 อัล-ละฮับ เปลวเพลิง 
112 อัล-อิคลาศ ความบริสุทธิ์ไรมลทิน 
113 อัล-ฟะลักฺ รุงอรุณ 
114 อัน-นาส มนุษยชาติ 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปน

กอนเลือด แลวเราไดทําใหกอน
เลือดกลายเปนกอนเนื้อแลวเราได
ทํากอนเนื้อกลายเปนกระดูก  
แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ  
แลวเราเปาวิญญาณใหเขากลายเปน 
อีกรูปรางหนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺ 
ทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวง
ผูสรางหลังจากนั้นแทจริงพวกเจา
ตองตายอยางแนนอน แลวแทจริง
พวกเจาจะถูกฟนคนืชีพขึ้นในวัน 
กิมามะฮ ฺ (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 822 อัลกุรอาน 23:14) 

ن َخلَقَُكم    ثُمَّ  َواِحدَةٍ  نَّْفٍس  ّمِ
 َوأَنَزلَ  َزْوَجَها ِمْنَها َجعَلَ 

 ثََمانِيَةَ  اْألَْنعَامِ  نَ مِّ  لَُكم
 فِي يَْخلُقُُكمْ  ۚ◌  أَْزَواجٍ 

َهاتُِكمْ  بُُطونِ  ن َخْلقًا أُمَّ  ّمِ
 ُظلَُماتٍ  فِي َخْلقٍ  بَْعدِ 

ِلُكمُ  ۚ◌  ثََالثٍ  ُ  ذَٰ  لَهُ  َربُُّكمْ  َّ
هَ  َال  ۖ◌  اْلُمْلكُ   ۖ◌  ُهوَ  إِالَّ  ِإلَٰ

تُْصَرفُونَ  فَأَنَّىٰ   
“...พระองคทรงสรางพวกเจา 
ในครรภของมารดาพวกเจา  
เปนการบังเกิดครั้งแลวครั้งเลาอยูใน
ความมืดสามชั้น นั่นคืออัลลอฮ  
พระเจาของพวกเจา พระอํานาจ 
เปนสิทธิของพระองค ไมมีพระเจา 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ 
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ 
นําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  อ่ืนใดที่เที่ยงแทนอกจากพระองค  

แลวทําไมพวกเจาจึงผินหนา 
ไปทางอื่น?” (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 1171  
อัลกุรอาน 39: 6) ในอายะฮที่ 6  
ของซูเราะฮ อัซซุมัร ไดระบุวามนุษย
ถูกสรางข้ึนภายในครรภมารดา 
โดยแบงเปน 3 ระยะ และ 
ในความเปนจริง วิทยาเอมไบรโอ 
ไดยืนยันในเรื่องนี้วาพัฒนาการของ
ทารกเกิดขึ้นใน 3 ข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในครรภมารดา 
ْينَا نَسانَ  َوَوصَّ  بَِواِلدَْيهِ  اْإلِ

هُ  َحَملَتْهُ   َوْهنٍ  َعلَىٰ  َوْهنًا أُمُّ
 أَنِ  َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ 

 يَّ إِلَ  َوِلَواِلدَْيكَ  ِلي اْشُكرْ 
 اْلَمِصيرُ 
 “และเราไดสั่งการแกมนุษย 
เก่ียวกับบิดามารดาของเขา  
โดยที่มารดาของเขาไดอุมครรภเขา
จนออนเพลียครั้งแลวครั้งเลาและ
การหยานมของเขาในระยะเวลาสองป 
เจาจงขอบคุณขาและบิดามารดา
ของเจายังเรานั้นคือการกลับไป 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 1019 อัลกุรอาน 31: 14)”  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
2. อธิบายการทํางาน 
    ที่สัมพันธกันของระบบ 
    ยอยอาหาร ระบบหายใจ  
    และระบบหมุนเวียนเลือด 
    ของมนุษย 

ระบบยอยอาหาร ทําหนาที่
ยอยอาหารใหเปนสารอาหาร
ขนาดเล็กแลวจะถูกดูดซึมเขาสู
ระบบหมุนเวียนเลือด  
แกสออกซิเจนที่ไดจากระบบ
หายใจจะทําใหสารอาหารเกิด
การเปลี่ยนแปลงจนกลายเปน
พลังงานที่รางกายนําไปใชได 

 ُكنتُمْ  إِن النَّاسُ  أَيَُّها يَا
نَ  َرْيبٍ  فِي  فَإِنَّا اْلبَْعثِ  ّمِ

ن مَخلَْقنَاكُ   ثُمَّ  تَُرابٍ  ّمِ
 ثُمَّ  َعَلقَةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  نُّْطفَةٍ  ِمن
ْضغَةٍ  ِمن َخلََّقةٍ  مُّ  َوَغْيرِ  مُّ

نُبَيِّنَ  ُمَخلَّقَةٍ   َونُِقرُّ  ۚ◌  لَُكمْ  لِّ
 إِلَىٰ  نََشاءُ  َما اْألَْرَحامِ  فِي

َسمى أََجلٍ   نُْخِرُجُكمْ  ثُمَّ  مُّ
 ِلتَْبلُغُوا ثُمَّ  ِطْفًال 

 مَّن ِمنُكمۖ◌ وَ  أَُشدَُّكمْ 
 يَُردُّ  مَّن َوِمنُكم يُتََوفَّىٰ 

 ِلَكْيَال  اْلعُُمرِ  أَْرذَلِ  إِلَىٰ 
 ۚ◌  َشْيئًا ِعْلمٍ  بَْعدِ  ِمن يَْعلَمَ 

ً  اْألَْرضَ  َوتََرى  َهاِمدَة
 اْلَماءَ  َعلَْيَها أَنَزْلنَا فَإِذَا

تْ   َوأَنبَتَتْ  َوَربَتْ  اْهتَزَّ
بَِهيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمن  

  โอมนุษยเอย หากพวกเจา 
ยังอยูในการสงสัยแคลงใจ 
เก่ียวกับการฟนคืนชีพแลวไซร
แทจริงเราไดบังเกิดพวกเจา
จากดิน แลวจากเชื้ออสุจิ  
แลวจากกอนเลือด แลวจาก
กอนเนื้อทั้งที่เปนรูปราง 
ที่สมบูรณ และไมเปนรูปราง 
ที่สมบูรณเพ่ือเราจะไดชี้แจง 

  เคล็ดลับแหงเดชานุภาพ 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  แกพวกเจาและเราใหการตั้งครรภ

เปนที่แนนอนอยูในมดลูกตามที่เรา
ประสงค จนถึงเวลาที่กําหนดไว 
แลวเราใหพวกเจาคลอดออกมาเปน
ทารก แลวเพ่ือเจาจะไดบรรลุ 
สูวัยฉกรรณของพวกเจา และ 
ในหมูพวกเจามีผูเสียชีวิตในวัยหนุม 
และในหมูพวกเจามีผูถูกนํากลับสู 
วัยต่ําตอย วัยชราเพ่ือเขาจะไมรู
อะไรเลย หลังจากการมีความรู และ
เจาจะเห็นแผนดิน แหงแลง  
ครั้งเมื่อเราไดหลั่งน้ําฝนลงมาบนมัน

  มันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและ 
พองตัวและงอกเงยออกมาเปนพืช 
ทุกอยางเปนคูๆ ดูสวยงาม (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 796 อัลกุรอาน 22: 5) 

 النَِّخيلِ  ثََمَراتِ  َوِمن
َِّخذُونَ  َواْألَْعنَابِ   ِمْنهُ  تَت

 فِي إِنَّ  َحَسنًا َوِرْزقًا َسَكًرا
ِلكَ  يَْعِقلُونَ  لِّقَْومٍ  َآليَةً  ذَٰ  

และจากผลของตนอินทผาลัมและ
องุน พวกเธอไดเอามันมาเปน 
ทั้งของมึนเมาและอาหารที่ดี 
แทจริงในการนั้น ยอมเปน
สัญญาณแกกลุมชนผูใชปญญา 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 643 กุรอาน 16: 67) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 النَّْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحىٰ   

 اْلِجبَالِ  ِمنَ  اتَِّخِذي أَنِ 
ا الشََّجرِ  َوِمنَ  بُيُوتًا  َوِممَّ

 يَْعِرُشونَ 
3. วิเคราะหสารอาหารและ 
    อภิปรายความจําเปน 
    ที่รางกายตองไดรับ 
    สารอาหารในสัดสวน 
    ที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

สารอาหาร ไดแก โปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ 
วิตามิน และน้ํา มีความจําเปน
ตอรางกาย มนุษยจําเปนตอง
ไดรับสารอาหารในสัดสวน 
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
เพ่ือการเจริญเติบโตและ 
การดํารงชีวิต 

และพระเจาของเจา ทรงดลใจ 
แกผึ้งวาจงทํารังตามภูเขาและ
ตามตนไม และตามท่ีพวกเขา 
ทํารานขึ้น (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 643  
กุรอาน 16: 68) 

 الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمن ُكِلي ثُمَّ 
 ذُلًُال  َربِّكِ  ُسبُلَ  فَاْسلُِكي

 َشَرابٌ  بُُطونَِها ِمن يَْخُرجُ 
ْختَِلفٌ  إِنَّ  لِّلنَّاِس  ِشفَاءٌ  مُّ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِلكَ  يفِ  فِيهِ  أَْلَوانُهُ    َآليَةً  ذَٰ
◌َ  يَتَفَكَُّرونۗ  لِّقَْومٍ   

แลวเจา (ผึ้ง) จงกินจากผลไม
ทั้งหลาย แลงจงดําเนินตามทาง
ของพระเจาของเจา  
โดยสะดวกสบาย มีเครื่องดื่ม 
ที่มีสีสรรตางๆ ออกมาจากทอง
ของมัน ในนั้นมีสิ่งบําบัดแกปวง
มนุษยแทจริง ในการนั้น แนนอน
ยอมเปนสัญญาณ แกกลุมชน 
ผูตรึกตรอง (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 643  
กุรอาน 16: 69) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
َ  الَِّذي َوُهوَ     َجنَّاتٍ  أَنَشأ

ْعُروَشاتٍ   َوَغْيرَ  مَّ
 َوالنَّْخلَ  َمْعُروَشاتٍ 

ْرعَ َوا  أُُكلُهُ  ُمْختَِلفًا لزَّ
ْيتُونَ  انَ  َوالزَّ مَّ  َوالرُّ

 َوَغْيرَ  ُمتََشابًِها
 ثََمِرهِ  ِمن ُكلُوا ۚ◌  ُمتََشابِهٍ 

 يَْومَ  َحقَّهُ  َوآتُوا أَثَْمرَ  إِذَا
 َوَال  ۖ◌  َحَصاِدهِ 

 يُِحبُّ  َال  إِنَّهُ  ۚ◌  تُْسِرفُوا
 اْلُمْسِرفِينَ 
และพระองคนั้นคือผูที่ทรง 
ใหมีข้ึน ซึ่งสวนทั้งหลายทั้งท่ี
ถูกใหมีรานขึ้น และไมถูกใหมี
รานขึ้น และตนอินทผาลัมและ
พืช โดยที่ผลของมันตางๆ กัน 
และตนซัยตูน และตนทับทิม 
โดยที่มีความละมายคลายกัน 
และไมละมายคลายกัน  
จงบริโภคจากผลของมันเถิด
เมื่อออกผล และจงจาย 
สวนอันเปนสิทธิ ในมันดวย  
ในวันแหงการเก็บเก่ียวมัน 
และจงอยาฟุมเฟอยทั้งหลาย 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 333 กุรอาน 6: 
141) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  

 
 
 
 
 
 
 

 َحُمولَةً  اْألَْنعَامِ  َوِمنَ 
ا لُواكُ  ۚ◌  َوفَْرًشا  َرَزَقكُمُ  ِممَّ
 ُ َِّبعُوا َوَال  َّ  ُخُطَواتِ  تَت

 َعدُوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  ۚ◌  الشَّْيَطانِ 
ِبينٌ   مُّ
และหลังจากหมูปศุสัตวนั้น  
(ไดทรงใหมี) ที่ใชบรรทุก และ
เชือด จงบริโภคจากสิ่งท่ีอัลลอฮได
ทรงใหเปนปจจัยยังชีพแกพวก
เจาเถิดและจงอยาตามกาวเดิน 
ของชัยฏอน แทจริงมนัคือ ศัตรู
อันชัดแจงของพวกเจา (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 
333 กุรอาน 6: 142) 

َمتْ   َوالدَّمُ  اْلَمْيتَةُ  َعَلْيُكمُ  ُحّرِ
 ِلغَْيرِ  أُِهلَّ  َوَما اْلِخنِزيرِ  َولَْحمُ 
 ِ ُ  َواْلُمْنَخنِقَةُ  بِهِ  َّ  َواْلَمْوقُوذَة

يَ   أََكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  ةُ َواْلُمتََردِّ
 ذُبِحَ  َوَما ذَكَّْيتُمْ  َما إِالَّ  السَّبُعُ 

 تَْستَْقِسُموا َوأَن النُُّصبِ  َعلَى
ِلُكمْ  ۚ◌  بِاْألَْزَالمِ   ۗ◌  فِْسقٌ  ذَٰ

 ِمن َكفَُروا الَِّذينَ  َيئِسَ  اْليَْومَ 
 تَْخَشْوُهمْ  فََال  ِدينُِكمْ 

  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ  ۚ◌  َواْخَشْونِ 
 َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدينَُكمْ  لَكُمْ 

 لَُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمتِي
ْسَالمَ   اْضُطرَّ  فََمنِ  ۚ◌  ِدينًا اْإلِ

 ُمتََجانِفٍ  فِي َغْيرَ  َمْخَمَصةٍ 
ثْمٍ  ِ َ  فَإِنَّ  ۙ◌  ّإلِ ِحي َغفُورٌ  َّ مٌ رَّ  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  ไดถูกหามแกพวกเจาแลว  

ซึ่งสัตวที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตวที่ถูกเปลงนาม
อ่ืนจากอัลลอฮ ที่มัน (ขณะเชือด) 
และสัตวที่ถูกรัดคอตาย และ 
สัตวที่ถูกตีตาย และสัตว 
ที่ตกเหวตาย และสัตวท่ีถูก 
ขวิดตาย และสัตวที่สัตวราย 
กัดกิน นอกจากที่พวกเจา 
เชือดกัน และสัตวที่ถูกเชือด 
บนแทนหินบูชา และการท่ีพวกเจา
เสี่ยงทายดวยไมติ้ว เหลานั้นเปน
การละเมิด วันนี้ บรรดาผูปฏิเสธ 
การศรัทธา หมดหวังในศาสนา 
ของพวกเจาแลว ดังนั้นพวกเจา 
จงอยากลัวพวกเขา และจงกลัว 
ขาเถิด วันนี้ขาไดใหสมบูรณ 
แกพวกเจาแลว ซึ่งศาสนาของ 
พวกเจาและขาไดใหครบถวน 
แกพวกเจาแลว ซึ่งความกรุณา
เมตตาของขา และขาไดเลือก
อิสลามใหเปนศาสนาแกพวกเจา
แลว ผูใดไดรับความคับขัน 
ในความหิวโหย โดยมิใชเปนผูจงใจ
กระทําบาปแลวไซร แนนอน 
อัลลอฮนั้นเปนผูทรงอภัยโทษ 
ผูทรงเมตตาเสมอ (สมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 240  
กุรอาน 5: 3) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. สํารวจและอภิปราย 
    ความสัมพันธของกลุม 
    สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ 

กลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
ตางๆ มีความสัมพันธกัน และ
มีความสัมพันธกับแหลงที่อยู
ในลักษณะของแหลงอาหาร 
แหลงท่ีอยูอาศัย แหลงสืบ
พันธ และแหลงเลี้ยงดลููกออน 

السََّماءِ  ِمنَ  أَنَزلَ  الَِّذي َوُهوَ   
 ُكلِّ  َنبَاتَ  بِهِ  فَأَْخَرْجنَا َماءً  

 َخِضًرا ِمْنهُ  فَأَْخَرْجنَا َشْيءٍ 
تََراِكبًا َحبا ِمْنهُ  جُ نُّْخرِ   َوِمنَ  مُّ

 دَاِنيَةٌ  قِْنَوانٌ  َطْلِعَها ِمن النَّْخلِ 
نْ  َوَجنَّاتٍ  ْيتُونَ  أَْعنَابٍ  ّمِ  َوالزَّ

انَ  مَّ  َوَغْيرَ  ُمْشتَبًِها َوالرُّ
 ثََمِرهِ  إِلَىٰ  انُظُروا ۗ◌  ُمتََشابِهٍ 

ِلُكمْ  فِي إِنَّ  ۚ◌  َويَْنِعهِ  أَثَْمرَ  إِذَا  ذَٰ
يُْؤِمنُونَ  لِّقَْومٍ  َآليَاتٍ   

และพระองคนั้นคือ ผูที่ทรงนําน้ํา 
ลงมาจากฟากฟา แลวดวยน้ํานั้น  
ทรงใหพันธุพืชของทุกสิ่งออกมา 
และจากพันธุพืชนั้น เราไดนํา 
พฤษชาติสีเขียวออกมา ซึ่งจากมัน
เราไดนําเมล็ดที่ซอนทับออกมา 
และจากตนอินทผาลัมนั้น มีชอ
หอยระยาลงต่ําจากจั่นของมัน  
อีกทั้งสวนองุนและมะกอก และ
ทับทิม โดยมีสภาพคลายกันและ 
ไมคลายกัน พวกเธอจงมองดู 
ผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผลและ
เมื่อมันแกสุก แทจริงในสิ่งเหลานั้น
ยอมมีสัญญาณมากมายสําหรับ 
หมูชนผูมศีรัทธา (สมาคม 
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 317 กุรอาน 6: 99) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
َ  الَِّذي َوُهوَ     َجنَّاتٍ  أَنَشأ

ْعُروَشاتٍ   َوَغْيرَ  مَّ
 َوالنَّْخلَ  َمْعُروَشاتٍ 

ْرعَ   أُُكلُهُ  ُمْختَِلفًا َوالزَّ
ْيتُونَ  انَ  َوالزَّ مَّ  َوالرُّ

 ۚ◌  ُمتََشابِهٍ  َوَغْيرَ  ُمتََشابًِها
 أَثَْمرَ  إِذَا ثََمِرهِ  ِمن ُكلُوا

 يَْومَ  َحقَّهُ  َوآتُوا
 َوَال  ۖ◌  َحَصاِدهِ 

 يُِحبُّ  َال  إِنَّهُ  ۚ◌  تُْسِرفُوا
 اْلُمْسِرفِينَ 
และพระองคนั้นคือ ผูที่ทรงบันดาล
เหลาเรือกสวน ทั้งที่มีรานและ 
ที่ไมมีราน และตนอินทผาลัม และ
พืช โดยที่ผลของมันแตกตางกัน 
และตนมะกอก และตนทับทิม 
โดยที่มีความละมายคลายกัน และ
ไมละมายคลายกัน จงบริโภค 
จากผลของมันเถิด เมื่อมันออกผล 
และจงจาย สวนอันเปนสิทธิ 
ในมันดวย ในวันแหงการเก็บเก่ียว
มัน และจงอยาฟุมเฟอย (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 317 กุรอาน 6: 141) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
ْرعَ  بِهِ  لَُكم يُنبِتُ     الزَّ

ْيتُونَ   َوالنَِّخيلَ  َوالزَّ
 ُكلِّ  َوِمن َواْألَْعنَابَ 

ِلكَ  فِي إِنَّ  ۗ◌  الثََّمَراتِ   ذَٰ
يَتَفَكَُّرونَ  لِّقَْومٍ  َآليَةً   

ดวยน้ํานั้นพระองคทรง
บันดาลใหพืชผล และมะกอก 
และอินทผาลัม และองุน  
อีกทั้งผลไมทุกชนิด งอกเงย
ขึ้นสําหรับพวกเธอ แทจริง 
ในการนั้นยอมเปนสัญญาณ
สําหรับกลุมชนที่ไตรตรอง 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 631 กุรอาน 16: 
11) 

 َحُمولَةً  اْألَْنعَامِ  َوِمنَ 
ا ُكلُوا ۚ◌  َوفَْرًشا  ِممَّ

ُ  َرَزقَُكمُ  َّبِعُوا َوالَ  َّ  تَت
 ۚ◌  الشَّْيَطانِ  ُخُطَواتِ 

بِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  مُّ  
และหลังจากหมูปศุสัตวนั้น 
(ไดทรงใหมี) ที่ใชบรรทุก และ
เชือด จงบริโภคจากสิ่ง
ที่อัลลอฮไดทรงใหเปนปจจัย
ยังชีพแกพวกเจาเถิดและ 
จงอยาตามกาวเดิน ของ
ชัยฏอน แทจริงมันคือ ศัตรู 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

57 

ตาราง 3  ตอ 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  อันชัดแจงของพวกเจา (สมาคม

นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 317 กุรอาน 6: 141) 

2. อธิบายความสัมพันธของ 
    สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
    ในรูปของโซอาหารและ 
    สายใยอาหาร 

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหาร 
และสายใยอาหาร ทําใหเกิดการ
ถายทอดพลังงานจากผูผลิติสู
ผูบริโภค 

 قُلْ  ۖ◌  لَُهمْ  أُِحلَّ  َماَذا يَْسأَلُونَكَ 
 َوَما ۙ◌  الطَّيِّبَاتُ  لَُكمُ  أُِحلَّ 
نَ  َعلَّْمتُم  ُمَكلِّبِينَ  اْلَجَواِرحِ  ّمِ

ا تُعَلُِّمونَُهنَّ  ُ  َعلََّمُكمُ  ِممَّ َّ  ◌ۖ 
ا فَُكلُوا  َعلَْيُكمْ  أَْمَسْكنَ  ِممَّ

ِ  اْسمَ  َواْذُكُروا  ۖ◌  َعلَْيهِ  َّ
َ  َواتَّقُوا َ  إِنَّ  ۚ◌  َّ   َسِريعُ  َّ

  اْلِحَسابِ 
เขาเหลานั้นจะถามเจาวา  
มีอะไรบางที่ถูกอนุมัติแก 
พวกเขา จงกลาวเถิด ที่ถูกอนุมัติ
แพวกเจานัน้คือสิ่งดีๆ ทั้งหลาย 
และบรรดาสัตวสําหรับลาเนื้อ 
ที่พวกเจาฝกสอนมัน พวกเจา 
จงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาใหแก
พวกเจา และจงกลาว 
พระนามของอัลลอฮบนมัน
เสียกอน และจงกลัว
เกรงอัลลอฮเถิด แทจริง 
อัลลอฮนั้นเปนผูทรงรวดเร็ว 
ในการชําระสอบสวน (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 241 กุรอาน 5: 4) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
3. สืบคนขอมูลและอธิบาย 
    ความสัมพันธระหวาง 
    การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
    กับสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแตละ
แหลงที่อยูจะมีโครงสรางที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิต 
ในแหลงท่ีอยูนั้น และสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
เพ่ือหาอาหารและมีชีวิตอยูรอด 

نَ  ۖ◌  أَْزَواجٍ  ثََماِنيَةَ   ّمِ
أْنِ   اْلَمْعزِ  َوِمنَ  اثْنَْينِ  الضَّ

 آلذََّكَرْينِ  قُلْ  ۗ◌  اثْنَْينِ 
مَ  ا نِ اْألُنثَيَيْ  أَمِ  َحرَّ  أَمَّ

 أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشتََملَتْ 
 ِبِعْلمٍ  نَبِّئُونِي ۖ◌  اْألُنثَيَْينِ 

َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن  
และ (ไดทรงใหมี) สัตว 
แปดตัวเปนคูๆ  คือ จากแกะ
สองตัวและจากแพะสองตัว 
จงกลาวเถิด (มุฮําหมัด) วา 
ตัวผูสองตัวนั้น หรือ 
ที่พระองคทรงหาม หรือวา 
ตัวเมียทั้งสองตัวนั้นหรือวา 
ที่มดลูกของตัวเมียทั้งสอง
นั้นไดคุมครองรักษาไว  
พวกทานจงแจงใหฉันทราบ
ดวยความรูอันใดอันหนึ่ง 
หากพวกทานพูดจริง 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 334 กุรอาน 6: 
143) 

بِلِ  َوِمنَ   َوِمنَ  اْثنَْينِ  اْإلِ
 قُلْ  ۗ◌  اثْنَْينِ  اْلبَقَرِ 

مَ  لذََّكَرْينِ آ   اْألُنثَيَْينِ  أَمِ  َحرَّ
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
ا    أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشتََملَتْ  أَمَّ

ُكنتُمْ  أَمْ  ۖ◌  اْألُنثَيَْينِ   
اُكمُ  إِذْ  ُشَهَداءَ  ُ  َوصَّ َذا َّ ۚ◌  بَِهٰ  
نِ  أَْظلَمُ  فََمنْ   َعلَى اْفتََرىٰ  ِممَّ
 ِ  بِغَْيرِ  النَّاسَ  لِّيُِضلَّ  َكِذبًا َّ
َ  إِنَّ  ۗ◌  ِعْلمٍ   اْلقَْومَ  يَْهِدي الَ  َّ

 الظَّاِلِمينَ 
และจากอูฐสองตัว และจากวัว
สองตัวจงกลาวเถิด (มุฮัมหมัด) 
วาตัวผูสองตัวนั้นกระนั้นหรือ 
ที่พระองคทรงหามหรือวาตัวเมีย
ทั้งสอง นั้นหรือที่มดลูกของ 
ตัวเมียทั้งสองนั้นไดคุมครอง
รักษาไว หรือวาพวกทานรวมอยู
ขณะที่อัลลอฮฺไดทรงรับสั่งแก
พวกทานดวยสิ่งนี้ ก็ใครเลาคือ 
ผูอธรรมยิ่งกวาผูที่ไดอุปโลกน....
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 334 กุรอาน 6: 
144) 

 َحُمولَةً  اْألَْنعَامِ  َوِمنَ 
ا ُكلُوا ۚ◌  فَْرًشاوَ   ِممَّ

ُ  َرَزقَُكمُ  َّبِعُوا َوالَ  َّ  تَت
ۚ◌  الشَّْيَطانِ  ُخُطَواتِ   

بِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ   مُّ  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  และจากหมูปศุสัตวนั้น (ไดทรง

ใหม)ี ที่ใชบรรทุก และทีใ่ชเชือด 
จงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรง
ใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเจา
เถิดและจงอยาตามกาวเดิน  
ของชัยฏอน แทจริงมันคือศัตรู
อันชัดแจงของพวกเจา (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 333 กุรอาน 6: 142) 

 اْألَْرضَ  َمدَّ  الَِّذي َوُهوَ 
 يَ َرَواسِ  فِيَها َوَجعَلَ 

 ُكلِّ  َوِمن ۖ◌  َوأَْنَهاًرا
 فِيَها َجعَلَ  الثََّمَراتِ 

 يُْغِشي ۖ◌  اثْنَْينِ  َزْوَجْينِ 
 فِي إِنَّ  ۚ◌  النََّهارَ  اللَّْيلَ 

ِلكَ  يَتَفَكَُّرونَ  لِّقَْومٍ  َآليَاتٍ  ذَٰ  
และพระองคทรงแผแผนดิน 
และในนั้นทรงทําใหมันมีภูเขา
มั่นคง และลําน้ํามากหลายและ
จากพืชผลทุกชนิดทรงใหมี
จํานวนคู ทรงใหกลางคืน
ครอบคลุมกลางวันแทจริง 
ในการนั้น แนนอนยอมเปน
สัญญาณสําหรับหมูชน 
ผูใครครวญ (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 582  
กุรอาน 13: 3) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. สืบคนขอมูลและ 
    อภิปราย 
    แหลงทรัพยากร 
    ธรรมชาต ิ
    ในแตละทองถิ่น 
    ที่เปนประโยชนตอ 
    การดํารงชีวิต 

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ  
ในแตละทองถิ่นมีประโยชนตอ 
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

 أَنَّ  َكفَُروا الَِّذينَ  يَرَ  أََولَمْ 
 َكاَنتَا َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ 

 ِمنَ  َوَجعَْلنَا ۖ◌  فَفَتَْقنَاُهَما َرتْقًا
 أَفََال  ۖ◌  َحّيٍ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اءِ اْلمَ 

 يُْؤِمنُون
และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลานั้น
ไมเห็นดอกหรือวา แทจริงชั้นฟา
ทั้งหลายและแผนดินนั้น 
แตกอนนี้รวมติดเปนอันเดียวกัน 
แลวเราไดแยกมันทั้งสองออกจากกัน 
และเราไดทําใหทุกสิ่งมีชีวิตมาจาก
น้ํา ดังนั้นพวกเขาจะยังไมศรัทธา
อีกหรือ (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 774 กรุอาน 
21: 30) 

 َرَواِسيَ  اْألَْرِض  فِي َوَجعَْلنَا
 فِيَها َوَجعَْلنَا بِِهمْ  تَِميدَ  أَن

يَْهتَُدونَ  لَّعَلَُّهمْ  ُسبًُال  فَِجاًجا  
และเราไดทําใหเทือกเขามั่นคง 
ในแผนดินเพ่ือมันจะมิไดหวั่นไหว
ไปกับพวกเขา และเราไดทําให 
หุบเขาเปนทางกวางในแผนดินนั้น 
เพ่ือวาพวกเขาไดใชเปนทางเดิน
อยางถูกตอง (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 774 กุรอาน 
21: 31) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 ِمنَ  أَنَزلَ  الَِّذي ُهوَ   

ْنهُ  لَُّكم ۖ◌  َماءً  السََّماءِ   ّمِ
 فِيهِ  َجرٌ شَ  َوِمْنهُ  َشَرابٌ 

 تُِسيُمونَ 
พระองคคือ ผูทรงหลั่งน้ําลงมา
จากฟากฟาสําหรับพวกเจา 
สวนหนึ่ง เปนเครื่องดื่มและอีก
สวนหนึ่ง (ทําให) พฤกษชาติ
(เจริญเติบโต) เพ่ือพวกเจาใช
เลี้ยงสัตว (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 631  
กุรอาน 16: 10) 

رْ  بِهِ  لَُكم يُنبِتُ   عَ الزَّ
ْيتُونَ   َوالنَِّخيلَ  َوالزَّ
 ُكلِّ  َوِمن َواْألَْعنَابَ 

ِلكَ  فِي إِنَّ  ۗ◌  الثََّمَراتِ   َذٰ
َيتََفكَُّرونَ  لِّقَْومٍ  َآليَةً   

ดวยมัน (น้ํา) พระองคทรงให
พืชผลและผลมะกอก และ
อินทผลัม และองุน งอกงาม
สําหรับพวกเจา และจากผลไม
อีกหลายชนิด แทจริงในการนั้น 
แนนอน ยอมเปนสัญญาณ
สําหรับกลุมชนที่ตึกตรอง 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 631 กุรอาน 16: 
11) 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

63 

ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
رَ  الَِّذي َوُهوَ     اْلبَْحرَ  َسخَّ

 َطِريا لَْحًما ِمْنهُ  ِلتَأُْكلُوا
 ِحْليَةً  ِمْنهُ  َوتَْستَْخِرُجوا

 اْلفُْلكَ  َوتََرى تَْلبَُسونََها
 ِمن َوِلتَْبتَغُوا فِيهِ  َمَواِخرَ 
تَْشُكُرون َولَعَلَُّكمْ  فَْضِلهِ   

และพระองคคือ ผูทรงทําให
ทะเลเปนประโยชน  
เพ่ือพวกเจาจะไดกินเนื้อนุม
สดจากมัน และพวกเจา 
เอาเครื่องประดับออกจากมัน 
สําหรับใชประดับราคา และ
เจาเห็นเรือแลนฝาคลื่น 
ในทองทะเล และเพ่ือพวกเจา
จะไดแสวงหาความโปรดปราน
ของพระองค และเพ่ือพวกเจา
จะไดขอบคุณ (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 632 กุรอาน 16: 14) 

أَْهَواَءُهمْ  اْلَحقُّ  اتَّبَعَ  َولَوِ   
السََّماَواتُ  لَفََسَدتِ   

 َبلْ  ۚ◌  فِيِهنَّ  َوَمن َواْألَْرضُ 
 نعَ  فَُهمْ  بِِذْكِرِهمْ  أَتَْينَاُهم

ْعِرُضون ِذْكِرِهم مُّ  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
2. วิเคราะหผลของ 
    การเพ่ิมขึ้นของ 
    ประชากรมนุษยตอ 
    การใชทรัพยากร 
    ธรรมชาต ิ

การเพ่ิมข้ึนของประชากรมนุษย 
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใช 
มากขึ้น เปนผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดนอยลง และสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไป 

และหากวาความจริงนั้น
สอดคลองอารมณใฝต่ําของ
พวกเขาแลว ชั้นฟาทั้งหลาย 
และแผนดินและสิ่งท่ีอยูในนั้น
ตองเสียหายอยางแนนอน  
แตทวาเราไดนําขอเตือนสติ
ของพวกเขา (คือ อัลกุรอาน) 
มาใหพวกเขาแลว แตพวกเขา
เปนผูหันหลังใหกับขอเตอืนสติ
ของพวกเขา (สมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 833  
กุรอาน 23: 71)  

 اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  َظَهرَ 
 أَْيِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ 

 بَْعضَ  ِليُِذيقَُهم النَّاِس 
 لَعَلَُّهمْ  َعِملُوا الَِّذي

 يَْرِجعُونَ 
การบอนทําลาย ไดเกิดขึ้น 
ทั้งทางบกและทางน้ํา 
เนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษย 
ไดขวนขวายไวเพ่ือที่พระองค
จะใหพวกเขาลิ้มรสบางสวน 
ที่พวกเขาประกอบไว  
โดยที่หวังจะใหพวกเขากลับ
เนื้อกลับตัว (สมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 1008 
กุรอาน 30: 41) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
3. อภิปรายผลตอ 
    สิ่งมีชีวิตจาก 
    การเปลี่ยนแปลง 
    สิ่งแวดลอม  
    ทั้งโดยธรรมชาติและ 
    โดยมนุษย 

ภัยพิบัติจากธรรมชาติและ 
การกระทําของมนุษยทําให
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง  
เปนผลทําใหพืชและสัตวปา 
บางชนิดสูญพันธ 

 اْألَْرضَ  يَِرثُونَ  ِللَِّذينَ  يَْهدِ  أََولَمْ 
 اءُ نَشَ  لَّوْ  أَن أَْهِلَها َبْعدِ  ِمن

 َونَْطَبعُ  ۚ◌  بِذُنُوِبِهمْ  أََصْبنَاُهم
يَْسَمعُونَ  الَ  فَُهمْ  قُلُوبِِهمْ  َعلَىٰ   

และก็ยังมิไดประจักษแกบรรดา 
ผูที่ไดรับแผนดิน สืบทอดหลังจาก
เจาของมันดอกหรือวาหากเรา
ประสงคแลว เราก็ใหภัยพิบัติ
ประสบแกพวกเขาแลว เนื่องดวย
บรรดาบาปกรรมของพวกเขาและ
เราจะประทับตราบนหัวใจของ
พวกเขา แลวพวกเขาก็จะไมไดยิน 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 374 กุรอาน 7: 100) 

4. อภิปรายแนวทาง 
    ในการดูแลรักษา 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 

การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการปลูกตนไมเพ่ิมขึ้น
เพ่ือเปนแนวทางหนึ่งในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 اْألَْرِض  فِي َسعَىٰ  تََولَّىٰ  َوإَِذا
 اْلَحْرثَ  َويُْهِلكَ  فِيَها ِليُْفِسدَ 

ُ  ۗ◌  َوالنَّْسلَ  َّ  يُِحبُّ  الَ  َو
 اْلفََساد
และเมื่อเขาใหกลังไปแลว  
เขาก็เพียรพยายามในแผนดิน  
เพ่ือกอความเสียหายในนั้นและ
ทําลายพืชผล และเผาพันธุ 
และอัลลอฮนั้นไมทรงชอบ 
การกอความเสียหาย (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 65 กุรอาน 2: 205) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
5. มีสวนรวมในการดแูลรักษา 
   สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

รวมจัดทําโครงการเฝาระวงั
รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 َرْحَمةً  إِالَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما
ْلعَالَِمينَ   لِّ
และเรามิไดสงเจามาเพ่ืออื่นใด
นอกจากเพ่ือเปนความเมตตา
แกประชาชาติทั้งหลาย 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 791 กุรอาน 21: 
107) 

 اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  َظَهرَ 
 أَْيِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ 

 بَْعضَ  ِليُِذيقَُهم النَّاِس 
 لَعَلَُّهمْ  َعِملُوا الَِّذي

 يَْرِجعُون
การบอนทําลาย ไดเกิดขึ้น 
ทั้งทางบกและทางน้ํา 
เนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษยได
ขวนขวายไวเพ่ือที่พระองค 
จะใหพวกเขาลิ้มรสบางสวน 
ที่พวกเขาประกอบไว  
โดยที่หวังจะใหพวกเขา 
กลับเนื้อกลับตัว (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 1008 กุรอาน 30: 41) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 َحقَّهُ  اْلقُْربَىٰ  ذَا َوآتِ   

 السَّبِيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ 
رْ  َوالَ  تَْبِذيًرا تُبَذِّ  

ِرينَ  إِنَّ   َكانُوا اْلُمبَذِّ
 ◌ۖ  الشَّيَاِطينِ  َوانَ إِخْ 

 ِلَربِّهِ  الشَّْيَطانُ  َوَكانَ 
 َكفُوًرا
และจงใหสิทธิแกญาติที่ใกลชิด 
และผูขัดสน และผูเดินทาง 
และอยาสุรุยสุรายอยางฟุมเฟอย 
แทจริง บรรดาผูสุรุยสุรายนั้น
เปนพวกพองของเหลาชัยฏอน 
และชัยฏอนนั้นเนรคุณตอพระ
เจาของมัน (สมาคมนกัเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 667 
กุรอาน 17: 26-27) 

 فِي َخَالئِفَ  َجعَْلنَاُكمْ  ثُمَّ 
 بَْعِدِهمْ  ِمن اْألَْرِض 

تَْعَملُونَ  َكْيفَ  ِلنَنُظرَ   
แลวเราก็ไดแตงตั้งพวกทาน 
ใหเปนตัวแทนในแผนดิน 
หลังจากพวกเขาเหลานั้น  
เพ่ือเราจะดูวาพวกทาน 
จะปฏิบัติอยางไร (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 484 กุรอาน 10: 14) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่นประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 َجعَلَُكمْ  الَِّذي َوُهوَ   

 َوَرفَعَ  اْألَْرِض  َخَالئِفَ 
 بَْعٍض  فَْوقَ  بَْعَضُكمْ 

يَْبلَُوُكمْ  َدَرَجاتٍ   َما فِي لِّ
 َربَّكَ  إِنَّ  ۗ◌  آتَاُكمْ 
 َوإِنَّهُ  اْلِعقَابِ  َسِريعُ 

ِحيمٌ  ورٌ لَغَفُ  رَّ  
และพระองคนั้นคือ ผูที่ทรง
ใหพวกเจาเปนผูสืบแทน 
ในแผนดิน และไดทรงเทิด
บางคนของพวกเจาเหนือกวา
อีกบางคนหลายข้ัน เพ่ือที่
พระองคจะทรงทดสอบพวก
เจาในสิ่งที่พระองคได 
ทรงประทานแกพวกเจา 
แทจริงพระเจาของเจานั้น 
เปนผูรวดเร็วในการลงโทษ
และแทจริงพระองคนั้น 
เปนผูทรงอภัยโทษผูทรง
เอ็นดูเมตตา (สมาคม 
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 342 กุรอาน 6: 165) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. อธิบาย จําแนกประเภท 
    ของหิน โดยใชลักษณะ 
    ของหิน สมบัติของหิน 
    เปนเกณฑและนําความรู 
    ไปใชประโยชน 

- หินแตละชนิดมีลักษณะ 
  แตกตางกัน จําแนกตาม 
  ลักษณะที่สังเกตได 
  เปนเกณฑ เชน สี เนื้อหิน  
  ความแข็ง ความหนาแนน 
- นักธรณีวิทยาจําแนกหิน 
  ตามลักษณะการเกิดได  
  3 ประเภท คือ หินอัคนี  
  หินตะกอน และหินแปร 
- ลักษณะหินและสมบัติ 
  ของหินที่แตกตางกันนํามาใช  
  ใหเหมาะกับงานท้ังในดาน   
  กอสราง ดานอุตสาหกรรม 
  และดานอ่ืนๆ 

 َكفَُروا الَِّذينَ  يَرَ  أََولَمْ 
 السََّماَواتِ  أَنَّ 
 َرتْقًا َكانَتَا َواْألَْرضَ 
 َجعَْلنَاوَ  ◌ۖ  فَفَتَْقنَاُهَما

 َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ 
يُْؤِمنُونَ  أَفََال  ◌ۖ  َحّيٍ   

และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา
เหลานั้นไมเห็นดอกหรือวา 
แทจริงชั้นฟาทั้งหลายและ
แผนดินนั้นแตกอนนี้รวมติด
เปนอันเดียวกัน แลวเราได 
แยกมันทั้งสองออกจากกัน 
และเราไดทําใหทุกสิ่งมีชีวิต 
มาจากน้ํา ดงันั้นพวกเขา 
จะยังไมศรัทธาอีกหรือ (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 773 กุรอาน 21: 30) 

 اْألَْرِض  فِي َوَجعَْلنَا
 بِِهمْ  تَِميدَ  أَن َرَواِسيَ 
 فَِجاًجا فِيَها َوَجعَْلنَا

يَْهتَُدونَ  لَّعَلَُّهمْ  ُسبًُال   
และเราไดทําใหเทือกเขามั่นคง
ในแผนดินเพ่ือมันจะมิได
หวั่นไหวไปกับพวกเขา และ
เราไดทําใหหุบเขาเปนทาง
กวางในแผนดินนั้น เพ่ือวา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

70 

ตาราง 3  (ตอ) 
  

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  พวกเขาไดใชเปนทางเดิน 

อยางถูกตอง (สมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 774 
กุรอาน 21: 31) 

 ُرُسلَنَا أَْرَسْلنَا لَقَدْ 
 َمعَُهمُ  َوأَنَزْلنَا بِاْلبَيِّنَاتِ 

 َواْلِميَزانَ  اْلِكتَابَ 
 ◌ۖ  بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  ِليَقُومَ 

 فِيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَنَزْلنَا
 َوَمنَافِعُ  َشِديدٌ  بَأْسٌ 
ُ  َوِليَْعلَمَ  ِللنَّاِس   َمن َّ

 لَهُ َوُرسُ  يَنُصُرهُ 
َ  إِنَّ  ۚ◌  بِاْلغَْيبِ   قَِويٌّ  َّ

 َعِزيزٌ 
โดยแนนอนเราไดสงบรรดารอ
ซูลของเราพรอมดวยหลักฐาน
ทั้งหลายอันชัดแจงและเราได
ประทานคมัภีรและความยุตธิรรม
ลงมาพรอมกับพวกเขา 
เพ่ือมนุษยจะไดดํารงอยู 
บนความเท่ียงธรรม และเราได
ใหมีเหล็กขึ้นมา เพราะในนั้น 
มคีวามแข็งแกรงมาก และ 
มีประโยชนมากหลายสําหรับ
มนุษย และเพ่ืออัลลอฮฺจะได
ทรงรูถึงผูที่ชวยเหลือพระองค  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  และบรรดารอซูลของพระองค 

(มีความเชื่อมั่น) โดยทางลับ 
(ตอพระองค) แทจริงอัลลอฮนฺั้น
เปนผูทรงพลัง ผูทรงอํานาจ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 1449 กุรอาน 57: 
25) 

2. สํารวจและอธิบาย 
    การเปลี่ยนแปลงของหิน 

การเปลี่ยนแปลงของหิน 
ในธรรมชาติโดยการผุพัง 
อยูกับที่ การกรอน ทําใหหิน 
มีขนาดเล็กลงจนเปน
สวนประกอบของดิน 

 تَْحَسبَُها اْلِجبَالَ  َوتََرى
 َمرَّ  تَُمرُّ  َوِهيَ  َجاِمَدةً 

ِ  ُصْنعَ  ۚ◌  السََّحابِ  َّ 
 ۚ◌  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَتْقَنَ  الَِّذي
تَْفعَلُونَ  بَِما َخبِيرٌ  إِنَّهُ   

และเจาจะเห็นขุนเขาทั้งหลาย 
เจาจะเกิดวามันติดแนนอยูกับท่ี 
แตมันลองลอยไปเชนการลอ
ลอยของเมฆ (นั่นคือ) การงาน
ของอัลลอฮซึ่งพระองคทรงทํา
ทุกสิ่งอยางเรียบรอย แทจริง
พระองคเปนผูทรงตระหนัก 
ในสิ่งท่ีพวกเจากระทํา (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 923 กุรอาน 27: 88) 

ِمَهاًدا اْألَْرضَ  نَْجعَلِ  أَلَمْ   
เรามิไดทําใหแผนดินเปนพ้ืน
ราบดอกหรือ (สมาคมนักเรียน 
เกาอาหรับ, 2541, หนา 1628 
กุรอาน 78: 6) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
أَْوتَاًدا َواْلِجبَالَ     

และมิไดใหเทือกเขาเปนหลัก
ตรึงไวดอกหรือ (1628 กุรอาน 
78: 7) 

 اْألَْرِض  فِي َوَجعَْلنَا  
 بِِهمْ  تَِميدَ  أَن َرَواِسيَ 
 فَِجاًجا فِيَها َوَجعَْلنَا

يَْهتَُدونَ  لَّعَلَُّهمْ  ُسبًُال   
และเราไดทําใหเทือกเขามั่นคง
ในแผนดินเพื่อมันจะมิไดหวั่นไหว
ไปกับพวกเขา และเราไดทําให
หุบเขาเปนทางกวางในแผนดินนั้น 
เพ่ือวาพวกเขาไดใชเปนทางเดิน
อยางถูกตอง (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 774  
กุรอาน 21: 31) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
3. สืบคนและอธิบาย 
   ธรณีพิบัติภัยที่มี 
   ผลตอมนุษย 
   และสภาพแวดลอม 
   ในทองถ่ิน 

มนุษยควรเรียนรูและปฏิบัติตน 
ใหปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในทองถิ่น ไดแก 
น้ําปาไหลหลาก น้ําทวม  
แผนดินถลม แผนดินไหว  
สึนามิ และอ่ืนๆ  

 َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  َظَهرَ 
 النَّاِس  أَْيِدي َكَسبَتْ  ابِمَ 

 َعِملُوا الَِّذي بَْعضَ  ِليُِذيقَُهم
يَْرِجعُونَ  لَعَلَُّهمْ   

การบอนทําลาย ไดเกิดขึ้นทั้งทางบก
และทางน้ํา เนื่องจากสิ่งที่มือของ
มนุษยไดขวนขวายไวเพ่ือที่พระองค
จะใหพวกเขาลิ้มรสบางสวนที่พวก
เขาประกอบไว โดยที่หวังจะให 
พวกเขากลบัเนื้อกลับตัว (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 1008 กุรอาน 30: 41) 

 اْألَْرضَ  يَِرثُونَ  ِللَِّذينَ  يَْهدِ  أََولَمْ 
 نََشاءُ  لَّوْ  أَن أَْهِلَها َبْعدِ  ِمن

 َونَْطَبعُ  ۚ◌  بِذُنُوِبِهمْ  أََصْبنَاُهم
يَْسَمعُون الَ  فَُهمْ  قُلُوبِِهمْ  َعلَىٰ   

และก็ยังมิไดประจักษแกบรรดา 
ผูที่ไดรับแผนดิน สืบทอดหลังจาก
เจาของมันดอกหรือวาหากเรา
ประสงคแลว เราก็ใหภัยพิบัติ 
ประสบแกพวกเขาแลว  
เนื่องดวยบรรดาบาปกรรมของ 
พวกเขาและเราจะประทับตรา 
บนหัวใจของพวกเขา แลวพวกเขา 
ก็จะไมไดยิน (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 374 กุรอาน 7: 
100) 
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ตาราง 3  ตอ 
 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْ  فَِمْنُهم ۖ◌  بَِذنبِهِ  أََخْذنَا فَُكال    مَّ
نْ  َوِمْنُهم َحاِصبًا َعلَْيهِ  أَْرَسْلنَا  مَّ

ْيَحةُ  هُ أََخَذتْ  نْ  َوِمْنُهم الصَّ  بِهِ  َخَسْفنَا مَّ
نْ  َوِمْنُهم اْألَْرضَ   َوَما ۚ◌  أَْغَرْقنَا مَّ

ُ  َكانَ  ِكن ِليَْظِلَمُهمْ  َّ  أَنفَُسُهمْ  َكانُوا َولَٰ
 يَْظِلُمونَ 
และแตละคนเราไดลงโทษดวยความผิด
ของเขา เชน บางคนในหมูพวกเขาเราได
สงลมพายุรายทําลายเขา และบางคน 
ในหมูพวกเขา เราไดลงโทษเขาดวยเสียง
กัมปนาท และบางคนในหมูพวกเขา  
เราไดใหแผนดินสูบเขา และบางคน 
ในหมูพวกเขา เราไดใหเขาจมน้ําตาย 
และอัลลอฮมิไดทรงอธรรมแกพวกเขา 
แตพวกเขาตางหากที่อธรรมตอ 
พวกเขาเอง (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 987 กุรอาน 29: 40) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. สรางแบบจําลอง 
    และอธิบาย 
    การเกิดฤดู  
    ขางข้ึน ขางแรม  
    สุริยุปราคา  
    จันทรุปราคา  
    และนําความรู 
    ไปใชประโยชน 

- การที่โลกโคจรรอบ 
  ดวงอาทิตยในเวลา 1 ป  
  ในลักษณะที่แกนโลก 
  เอียงกับแนวตั้งฉากของ 
  ระนาบทางโคจร ทําให   
  บริเวณสวนตางๆ  
  ของโลกรับพลังงานจาก 
  ดวงอาทิตยแตกตางกัน 
  เปนผลใหเกิดฤดูตางๆ 

 َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  َخْلقِ  فِي إِنَّ 
 الَّتِي َواْلفُْلكِ  َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتَالفِ 

 َوَما النَّاسَ  يَنفَعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  فِي تَْجِري
ُ  أَنَزلَ  اءٍ  ِمن السََّماءِ  ِمنَ  َّ  فَأَْحيَا مَّ

 ِمن فِيَها َوَبثَّ  َمْوتَِها َبْعدَ  اْألَْرضَ  بِهِ 
يَاحِ  َوتَْصِريفِ  َدابَّةٍ  ُكلِّ   الّرِ

رِ  َوالسََّحابِ   السََّماءِ  بَْينَ  اْلُمَسخَّ
َيْعِقلُونَ  لِّقَْومٍ  َآليَاتٍ  َواْألَْرِض   

 
  - ดวงจันทรไมมีแสงสวาง 

   ในตัวเอง แสงสวางท่ีเห็น 
   เกิดจากแสงอาทิตย 
   การตกกระทบดวงจันทรแลว 
   สะทอนมายังโลก การที่ 
   ดวงจันทรโคจรรอบโลก 
   ขณะที่โลกโคจรรอบ 
   ดวงอาทิตยดวงจันทร  
   จึงเปลี่ยนตําแหนงไปทําให 
   มองเห็นแสงสะทอนจาก 
   ดวงจันทรแตกตางกัน  
   ในแตละคืน ซึ่งเรียกวา  
   ขางข้ึน ขางแรม และ 
   นํามาใชจัดปฏิทิน 
   ในระบบจัทรคติ 
 - การที่โลก ดวงจันทร  
   ดวงอาทิตยอยูใน 
   แนวเสนตรงเดียวกัน  
   ทําใหดวงจันทรบัง 
   ดวงอาทิตยเรียกวา  

แทจริงในการสรางบรรดาชั้นฟาและ
แผนดิน และสับเปลี่ยนกลางคืนและ
กลางวัน และเรือที่วิ่งอยูในทะเล  
พรอมดวยสิ่งที่อํานวยประโยชนแกมนุษย 
และน้ํา ที่อัลลอฮไดทรงใหหลั่งลงมาจาก
ฟากฟา แลวทรงใหแผนดินมีชีวิตชีวาขึ้น 
ดวยน้ํานั้นหลังจากที่มันตายไปแลว และ
ไดทรงใหสัตวแตละชนิด แพรสะพัด 
ไปในแผนดิน และในการใหลมเปลี่ยน
ทิศทาง และใหเมฆซึ่งถูกกําหนด
ใหบริการ (แกโลก) ผันแปรไประหวาง
ฟากฟาและแผนดินนั้น แนนอนลวนเปน
สัญญาณนานาประการแกกลุมชน 
ที่ใชปญญา (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 49 กุรอาน 2:164) 

 ُ َّ يَ  أَْرَسلَ  الَِّذي َو  فَتُثِيرُ  احَ الّرِ
يِّتٍ  بَلَدٍ  إِلَىٰ  فَُسْقنَاهُ  َسَحابًا  مَّ

 بَْعدَ  اْألَْرضَ  بِهِ  فَأَْحيَْينَا
ِلكَ  ۚ◌  َمْوتَِها النُُّشورُ  َكَذٰ  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 เกิดสุริยุปราคา และ 

เมื่อดวงจันทรเคลื่อนที่เขาไป
อยูในเงาของโลก เรียกวา  
เกิดจันทรุปราคา 

และอัลลอฮฺซึ่งทรงสงลม
ทั้งหลายออกไป และมันไดหอบ
เปนเมฆข้ึน แลวเราไดใหมันพัด
พาไปยังดินแดนท่ีแหงแลง  
แลวเราไดใหแผนดินนั้นมีชีวิต 
(ชุมชื้นดวยน้ําฝน) หลังจาก 
การแหงแลงของมัน เชนนั้น
แหละการฟนคืนชีพ (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 1088 กุรอาน 35: 9) 

 اللَّْيلِ  اْختَِالفِ  فِي إِنَّ   
ُ  َخلَقَ  َوَما َوالنََّهارِ  َّ 

 السََّماَواتِ  فِي
 لِّقَْومٍ  َآليَاتٍ  َواْألَْرِض 

 يَتَّقُونَ 
แทจริงการสับเปลี่ยนของ
กลางคนืและกลางวัน และ
ที่อัลลอฮทรงสรางในชั้นฟา
ทั้งหลายและแผนดินนั้น 
แนนอนเปนสัญญาณแก 
กลุมชนที่มีความยําเกรง 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 483 กุรอาน 10: 6) 

 الشَّْمسَ  َجعَلَ  الَِّذي ُهوَ 
 نُوًرا َواْلقََمرَ  ِضيَاءً 

 ِلتَْعلَُموا َمنَاِزلَ  َوقَدََّرهُ 
ُ َعَددَ  نِينَ  َّ الّسِ  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
ِلكَ  َخلَقَ  َما ۚ◌  َواْلِحَسابَ     َذٰ

لُ  بِاْلَحقِّ  إِالَّ   ۚ◌يُفَّصِ
يَْعلَُمونَ  ِلقَْومٍ  اْآليَاتِ    

พระองคทรงทําใหดวงอาทิตย 
มีแสงจาและดวงจันทรมีแสงนวล 
และทรงกําหนดใหมันมีทางโคจร 
เพ่ือพวกทานจะไดรูจํานวนปและ
การคาํนวณ อัลลอฮฺมิไดทรงสราง 

  สิ่งเหลานั้น เวนแตดวยความจริง 
พระองคทรงจําแนกสัญญาณตางๆ 
สําหรับหมูชนที่มีความรู (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 482 กุรอาน 10: 5) 

   ُ  السََّماَواتِ  َرفَعَ  الَِّذي َّ
 ثُمَّ  ◌ۖ  تََرْونََها َعَمدٍ  بِغَْيرِ 

 ◌ۖ  اْلعَْرِش  َعلَى اْستََوىٰ 
رَ   ◌ۖ  َواْلقََمرَ  ْمسَ الشَّ  َوَسخَّ

 ِألََجلٍ  يَْجِري ُكلٌّ 
َسمى  اْألَْمرَ  يَُدبِّرُ  ۚ◌  مُّ

لُ   بِِلقَاءِ  لَعَلَُّكم اْآليَاتِ  يُفَّصِ
تُوقِنُونَ  َربُِّكمْ   

อัลลอฮฺคือผูทรงยกชั้นฟาท้ังหลายไว
โดยปราศจากเสาค้ําจุน ซึ่งพวกเจา
มองเห็นมัน แลวทรงสถิตยอยูบน
บัลลังก และทรงใหดวงอาทิตยและ
ดวงจันทรเปนประโยชน (แกมนุษย) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได

กําหนดไว ทรงบริหารกิจการ
ทรงจําแนกโองการทั้งหลาย
ใหชัดแจง เพ่ือพวกเจา 
จะไดเชื่อมั่นในการพบ 
พระเจาของพวกเจา 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 582 กุรอาน 
13: 2) 

 السََّماَواتِ  َخلَقَ   
 ◌ۖ  بِاْلَحقِّ  َواْألَْرضَ 
رُ   َعلَى اللَّْيلَ  يَُكّوِ

رُ  النََّهارِ   النََّهارَ  َويَُكّوِ
رَ  ◌ۖ  اللَّْيلِ  َعلَى  َوَسخَّ

 ◌ۖ  َواْلقََمرَ  الشَّْمسَ 
 ِألََجلٍ  يَْجِري ُكلٌّ 

َسمى  هُوَ  أََال  ◌ۗ  مُّ
ْلغَفَّارُ ا اْلعَِزيزُ   

พระองคทรงสรางชั้นฟา
ทั้งหลายและแผนดินดวย
ความจริงอันชัดแจง 
พระองคทรงใหกลางคนืคาบ
เก่ียวเขาไปในกลางวันและ
ทรงใหกลางวันคาบเก่ียวเขา
ไปในกลางคืน และทรงให
ดวงอาทิตยและดวงจันทร
เปนประโยชน (แกมนุษย)  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได

กําหนดไว พึงทราบเถิด 
พระองคเปนผูทรงอํานาจ  
ผูทรงอภัยอยางมาก (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 1170 กุรอาน 39: 5) 

بُِحْسبَانٍ  َواْلقََمرُ  الشَّْمسُ     
ดวงอาทิตย และดวงจันทรโคจร
ตามวิถีที่แนนอน (สมาคม
นักเรยีนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 1414 กุรอาน 55: 5) 

 اللَّْيلَ  َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ 
 َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ 

 فَلَكٍ  فِي ُكلٌّ  ◌ۖ  َواْلقََمرَ 
 يَْسبَُحونَ 
และพระองคผูทรงสรางกลางคืน
และกลางวัน และดวงอาทิตย
และดวงจันทร แตละหนวยโคจร
ตามจักรราศี (สมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 768  
กุรอาน 21: 33) 

ْرنَاهُ  َواْلقََمرَ   َمنَاِزلَ  قَدَّ
 َكاْلعُْرُجونِ  َعادَ  َحتَّىٰ 

 اْلقَِديمِ 
และดวงจันทรนั้น เราได
กําหนดใหมันโคจรตามตําแหนง 
จนกระทั่งมันไดกลายมาเปนเชน  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
  กิ่งอินทผลัมแหง (สมาคม

นักเรียนเกาอาหรับ, 2541,  
หนา 1104 กุรอาน 36: 39) 

 لََها يَنبَِغي الشَّْمسُ  الَ   
 َوالَ  اْلقََمرَ  تُْدِركَ  أَن
 ۚ◌  النََّهارِ  َسابِقُ  اللَّْيلُ 
يَْسبَُحونَ  فَلَكٍ  فِي َوُكلٌّ   

ดวงอาทิตยก็ไมสมควร (อนุมัติ) 
แกมันที่จะไลตามใกลดวงจันทร 
และกลางคืนก็จะไมล้ําหนา
กลางวัน และทั้งหมดนั้น 
จะเวียนวายอยูในจักรราศี  
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541
หนา 1110 กุรอาน 36: 40) 

ْصبَاحِ  فَاِلقُ   َوَجعَلَ  اْإلِ
 َوالشَّْمسَ  َسَكنًا اللَّْيلَ 
ِلكَ  ۚ◌  ُحْسبَانًا َواْلقََمرَ   ذَٰ

اْلعَِليمِ  اْلعَِزيزِ  تَْقِديرُ   
ผูทรงเผยอรุโณทัย และทรงให
กลางคนืเปนเวลาพักผอน 
และทรงใหดวงอาทิตยและ
ดวงจันทรเปนการคํานวณ  
นั่นคือการกําหนดใหมีขึ้นของ
ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชา
ญาณ (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 317 
กุรอาน 6: 96) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 ◌ۖ  اْألَِهلَّةِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ   

 ِللنَّاِس  َمَواقِيتُ  ِهيَ  قُلْ 
 اْلبِرُّ  َولَْيسَ  ◌ۗ  َواْلَحّجِ 

 ِمن اْلبُيُوتَ  تَأْتُوا بِأَن
ِكنَّ  ُظُهوِرَها  اْلبِرَّ  َولَٰ

◌ۗ  اتَّقَىٰ  َمنِ   
ِمنْ  اْلبُيُوتَ  َوأْتُوا  

َ  َواتَّقُوا ۚ◌  أَْبَوابَِها  َّ 
ِلُحونَ تُفْ  لَعَلَُّكمْ   

เขาเหลานั้นจะถามเจา 
เก่ียวกับเดือนแรกขึ้น  
จงกลาวเถิด มันคือ
กําหนดเวลาตางๆ สําหรับ
มนุษย และสําหรับประกอบ
พิธีฮัจญและหาใชเปน
คุณธรรมไม ในการที่พวกเจา
เขาบานทางหลังบาน แตทวา
คุณธรรมนั้นคือผูท่ียําเกรง
ตางหาก และพวกเจา 
จงเขาบานทางประตูบาน และ
พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮเถิด  
เพ่ือวาพวกเจาจะไดรับ
ความสําเร็จ(สมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ, 2541, หนา 59  
กุรอาน 2: 189) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
 يُوِلجُ  ََّ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ   

 َويُوِلجُ  النََّهارِ  فِي اللَّْيلَ 
 اللَّْيلِ  فِي رَ النََّها

رَ   َواْلقََمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ
 أََجلٍ  إِلَىٰ  يَْجِري ُكلٌّ 

َسمى  بَِما ََّ  َوأَنَّ  مُّ
َخبِيرٌ  تَْعَملُونَ   

เจามิเห็นดอกหรือวา  
แทจริงอัลลอฮฺทรงใหกลางคืน
คาบเก่ียวเขาไปในเวลา
กลางวัน และทรงใหกลางวัน
คาบเก่ียวเขาไปในเวลา
กลางคนื และทรงสราง 
ใหดวงอาทิตยและดวงจันทร 
(เปนประโยชนแกมนุษย)  
ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระ 
ที่กําหนดไว และแทจริง 
อัลลอฮฺนั้นทรงรูดียิ่งในสิ่งที่
พวกเจากระทํา (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 1024 กุรอาน 31: 29) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาสที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. สืบคน อภิปราย 
   ความกาวหนาและ 
   ประโยชนของเทคโนโลย ี
   อวกาศ 

- ความกาวหนาของจรวด  
  ดาวเทียม และยานอวกาศ 
- ความกาวหนาของเทคโนโลย ี
  อวกาศ ไดนํามาใช 
  ในการสํารวจขอมูลของ 
  วัตถุทองฟา ทําใหไดเรียนรู 
  เก่ียวกับระบบสุริยะ 
  ทั้งในและนอกระบบสุริยะ 
  เพ่ิมขึ้นอีกมากมาย และ 
  ยังมีประโยชนในการพัฒนา 
  เทคโนโลยีในดานการสํารวจ   
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
  การสื่อสาร การสํารวจ    
  สภาพอากาศ ดานการแพทย  
  และดานอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  
การแกปญหา รูวาปรากฏทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอนสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกุรอาน 
1. ตั้งคาํถามเกี่ยวกับประเด็น หรือ 
    เรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา 
    ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ 

-  

2. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจ  
    ตรวจสอบ หรือศึกษาคนควาและ 
    คาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจ 
    ตรวจสอบ 

  

3. เลือกอุปกรณ และวิธีการสํารวจ  
    ตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสม 
    ใหไดผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได 

  

4. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและ   
    คุณภาพ วิเคราะห และตรวจสอบ 
    ผลกับสิ่งที่คาดการณไว นําเสนอ 
    ผลและขอสรุป 

  

5. สรางคําถามใหมเพ่ือการสํารวจ 
    ตรวจสอบตอไป 

  

6. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  
    อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งท่ี 
    ไดเรียนรู 

  

7. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ 
    ตรวจสอบตามความเปนจริง  
    มีเหตุผลและมีประจักษพยาน 
    อางอิง 

  

8. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน 
    โดยอธิบายดวยวาจา และ 
    เขียนรายงานแสดงกระบวนการ 
    และผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
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 จากผลการวิเคราะหเนื้อหาใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงในสวนของตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
กับเนื้อหาของหลักคําสอนในอัลกุรอานนั้นผลปรากฏวามีความเชื่อมโยงกัน แตผูวิจัยนําสิ่งที่ไดจาก
การวิเคราะหมาถอดบทเรียนการเรียนรูใหเชื่อมโยงกันในเนื้อหาการสอน 

 
2.5 หลักสูตรบูรณาการและวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
 หลักสูตรบูรณาการเปนหลักสูตรที่รวมประสบการณการเรียนรูตางๆ เขาดวยกัน ประสบการณ
ดังกลาวเปนประสบการณที่คัดเลือกมาจากหลายสาขาวิชา แลวจัดกลุมหรือหมวดหมูของ
ประสบการณ เปนการบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน เพ่ือชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณสัมพันธและ
ตอเนื่องอันมีคุณคาตอการดํารงชีวิต 
 2.5.1 ความหมายของหลักสูตรบูรณาการ 
 คําวา “บูรณาการทางการศึกษา” มีผูใหความหมาย และขอคิดไวหลายอยางแตก็มีลักษณะ
ใกลเคยีงกันเพ่ือเปนการปูพื้นความรูดังนี ้
 สุนีย ภูพันธ (2546, หนา 147) กลาววา หลักสูตรบูรณาการเปนหลักสูตรที่รวมประสบการณ
การเรียนรูตางๆ เขาดวยกัน ประสบการณดังกลาวเปนประสบการณที่คัดเลือกมาจากหลายวิชา
แลวจัดเปนกลุมหรือหมวดหมูของประสบการณ เปนการบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกันเพ่ือชวยใหผูเรียน
ไดรับประสบการณสัมพันธและตอเนื่องอันมีคุณคาตอการดํารงชีวิต 
 ทิศนา แขมมณี (2554, หนา 147) การนําเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวของกันมาสัมพันธ
ใหเปนเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะที่เปนองครวม 
และสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 ดิวอ้ี (Dewey; อางถึงใน สําลี รักสุทธี, 2544, หนา 1) กลาววา เราสามารถนําความรูตางๆ 
มาเชื่อมโยงความคิดรวบยอด เนื้อหาวิชาที่มีในหลักสูตรไดหลายวิชา และการเชื่อมโยงจะชวยให
ผูเรียนสามารถนําประสบการณตางๆ ที่ไดรับการเรียนการสอนไปประยุกตใชไดในสถานการณใหมๆ 
การเรียนรูรวมกันจะนําไปสูการรูและเขาใจโลกรอบตัวและความสามารถในการจัดวางตัวเองไดอยางเหมาะ
ควรในสังคมท่ีตนอาศัยอยู ความพยายามและความรวมมือกันจะนําไปสูการเรียนรูรวมกัน 
 ชูเมคเคอร (Shoemaker; อางถึงใน สําลี รักสุทธ,ี 2544, หนา 1) กลาววา การขจัดเสนแบง
เขตเนื้อหาวิชาท้ังหลาย โดยการผนวกเนื้อหาวิชาหลายๆ สวนของหลักสูตรเขาดวยกันใหมี
ความเชื่อมโยงกันอยางมีความหมาย เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาอยางกวางๆ มีการพ่ึงพากันและกัน 
เก่ียวของกับรางกาย ความคิด ความรูสึก ความสามารถในการวินิจฉัย การเรียนรูโดยการสัมผัสของ
ผูเรียนในการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับความรูและใหความเขาใจมากกวาการเรียนรู
ที่ไดรับการพิจารณาตรวจสอบเปนสวนๆ ที่แยกจากกัน 
 ซูซาน โควาลิค (Susan Kovalik; อางถึงใน สําลี รักสุทธี, 2544, หนา 1) กลาววา แนวปฏิบัติ
ของการศึกษาแบบบูรณาการยึดหลักคุณลักษณะของผูเรียนและธรรมชาติของความเปนจริงท่ีตองพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันเพ่ือเปนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู แทนที่จะจัดการเรียนการสอนแยกออกเปน
แตละวิชาและมีการใชตําราเรียนและใหงานที่ผูเรียนตองทําในชั้นเรียนการศึกษาบูรณาการทําใหผูเรียน
อยูในสภาพแวดลอมที่ทรงคุณคา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความยุงยากของชีวิตวาเปนการจัดบริบทของ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

86 

การเรียนรูที่เปนมวลรวม ซึ่งทําใหมีความสามารถในการสรางและจดจําความเชื่อมโยงและแกปญหา
ใหดีขึ้น 
 เจน โรแลนด มารติน (Jane Roland Martin; อางถึงใน สําลี รักสุทธี, 2544, หนา 1) การศึกษา
บูรณาการยอมใหหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยประสบการณของผูเรียนที่แตกตางกันในเรื่อง
เชื้อชาติ เพศ และระดับชั้น ดังนั้นการเรียนรูแบบนี้เปนการสรางความสําคัญใหแกผูเรียนแตละคน 
 กูดแมน (Goodman; อางถึงใน สําลี รักสุทธี, 2544, หนา 1) มนุษยจะมีการบูรณาการ 
พัฒนาทางภาษาไปพรอมๆ กัน ระหวางการฟง การพูด การอานการเขียน ตลอดจนการพัฒนาความคิด
ของมนุษย 
 สรุปไดวาหลักสูตรบูรณาการ หมายถึง หลักสูตรที่มีการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระท่ีมี
ความสัมพันธเก่ียวของกันมาอยูดวยกันและจัดลําดับความสําคัญเนื้อหาที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความหมายและเกาะเก่ียวมองเห็นความสัมพันธเปนองครวม 
 2.5.2 แนวคิดของการบูรณาการ  
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนวิธีการหนึ่งที่เปนที่ยอมรับของคนในวงการศึกษา
วามีความสําคัญที่จะสามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ทั้งนี้เพราะเปนการจัด 
การเรียนการสอนที่มีลักษณะเปนองครวมผสมผสานความรูตางๆ เขาดวยกันเปนกลุมกอน มีการเชื่อมโยง
ความรูอยางกวางขวาง ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองอยางเต็มที่ 
สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคณุภาพมีนักวิชาการไดใหแนวคิดการบูรณาการไวดังนี ้
 แนวคิดของการบูรณาการนั้นกําเนิดขึ้นในสมัยของ John Dewey (1933) ในสมัยที่เรียกวา 
progressive education การจัดการศึกษาในยุคดังกลาวไดรับอิทธิพลจากนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ 
Herbart (ปลายป 1890) ซึ่งมคีวามเชื่อในเรื่องการศึกษาวา เราสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของ
วิชาตางๆ ที่ใหมีในหลักสูตรไดอยางนอย 2 วิชาขึ้นไป และดวยวิธีการเชื่อมดังกลาวจะสงผลใหผูเรียน
สามารถนําประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนการสอนไปประยุกตใหไดในสถานการณใหมๆ 
หรือเรื่องที่จะเรียนรูใหมไดตอไป  
 ประเวศ วะสี กลาววา การเรียนรูอะไรอยางหนึ่งควรจะฝกคิดเชื่อมโยงใหยาวไกลที่สุด 
ไมควรจะเรียนมากเรื่องแตไมเชื่อมโยง เชน ปจจุบัน ความเรียนนอยเรื่องแตเชื่อมโยงใหยาวไกล 
ซึ่งจะทําใหเชื่อมโยงไปถึงกันหมด เชน ตนไม สัมพันธกับดวงอาทิตย อากาศ ไอน้ํา น้ํา ดิน จุลชีพ
ที่อยูในดิน ไสเดือน แรธาตุตางๆ แมลง สัตว มนุษย ความเปนอาหารความเปนสมุนไพร ความงาม 
ความสมดุล และอื่นๆ หรือน้ําเชื่อมโยงสัมพันธกับอะไรบาง ยาวไกลออกไป หลักการที่ตรงนี้คือ 
เรียนอะไรแลวไมควรเรียนทิ้งเรียนขวางใหเปนแทงเปนทอนอยูอยางนั้น ตองนํามาคิดเชื่อมโยง
ใหยาวไกลที่สุด ที่เรียกวาเชื่อมโยงเปนบูรณาการไปสูองครวมเสมอ 
 ดิวอี้ (John Dewey; อางถึงใน สําลี รักสุทธี, 2544, หนา 6) ไดเนนถึงแนวคิด เรื่องการเรียนรู
รวมกัน (cooperative learning) วาการเรียนรูรวมกันจะนําไปสูการรูและเขาใจโลกรอบตัวและ
ความสามารถในการจัดวางตัวเองไดอยางเหมาะควรในสังคมที่ตนอาศัยอยู ความพยายามและ
ความรวมมือกันจะนําไปสูการเรียนรูรวมกัน นอกจากนั้นนักการศึกษาในกลุม progressive education 
มีความเชื่อวา การศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนในลักษณะเบ็ดเสร็จทั้งตัว (the whole child) มิใชแค
เฉพาะเรื่องหรือดานใดดานหนึ่งเทานั้น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

87 

 กลาวโดยสรุป ตามแนวคิดของการบูรณาการเปนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกับสังคมในปจจุบันเปนการเรียนรูใหผูเรียนพยายามเชื่อมโยงองคความรูใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและสังคม 
 2.5.3 ความสําคัญของการบูรณาการ 

การบูรณาการเปนการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับสภาพจริงตามธรรมชาติเพราะสิ่งตางๆ 
ตามธรรมชาติทั้งชีวิตและสิ่งแวดลอมลวนเก่ียวของสัมพันธกันหรือเชื่อมโยงอาศัยซึ่งกันและกัน
นักวิชาการไดความสําคัญของการบูรณาการไวดังนี ้
 สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546, หนา 13-14) ไดใหความสําคัญของการบูรณาการโดยสรุปดังนี ้
  1) ทําใหนักเรียนเห็นรูปแบบและความสัมพันธ นักเรียนสามารถเชื่อมโยง ผสมผสาน
สาระความรูตางๆ ชวยใหนักเรยีนไดรับความรู ความเขาใจในลักษณะองครวม มีความลึกซึ้ง บรรยากาศ
การเรียนรูจะผอนคลายไมรูสึกกดดันและเอ้ือตอการเรียนรูของสมองทั้ง 2 ซีก ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ที่สมบูรณ ทั้งในดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
   2) สามารถมองเห็นความสัมพันธของความรู ความคิดและสิ่งอ่ืนรอบตัว สามารถ
นําความรูและประสบการณทีไ่ดมาจัดระเบียบใหมใหเหมาะสมกับตนเปนองครวมความรูของตนเอง 
 สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคาํ (2550, หนา 184) กลาวถึงความสําคัญที่ตองบูรณาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ดังนี ้
   1) เรื่องราวตางๆ ที่เปนวิถีชีวิตประจําวันของผูเรียนตางสอดคลองสัมพันธกัน ไมได
แยกสวนออกจากกันเปนเรื่องๆ แบบรายวิชาเรียน 
  2) ขอคนพบทั้งทางทฤษฎีการเรียนรูและผลวิจัยทางการศึกษาตางยืนยันตรงกันวา
ผูเรียนจะเรียนรูไดดีข้ึนและเรียนรูอยางมีความหมายเมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิต 
  3) ปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสารไรพรมแดน หรือยุคฟาบอาจกั้น หรือ
ยุคโลกาภิวัฒน (globalization) สรรพศาสตรทั้งหลายที่มีมากมายในโลกไดรับการจัดระบบที่ดี
เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่คนพบใหม ทุกคนมีสิทธิเทาๆ กันในการแสวงหา งายข้ึนสะดวกขึ้น พึ่งพิงผูสอน
นอยลง ผูสอนจึงเปนที่จะตองเลือกเฉพาะสาระที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตที่ผูเรียนตองการ
โดยใชเวลาเทาเดิม 
  4) ไมมียาอายุวัฒนะฉันใด ก็ยังไมมีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สําเร็จรูป และ
สามารถนําไปใชแกปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได 
  5) การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ ที่ใกลเคียงหรือเก่ียวของกัน จะชวยลดความซ้ําซอน
ของเนื้อหา ลดระยะเวลาเรียน ลดภาระงานผูสอน ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายมากขึ้น เรียกวา 
มีแตไดกับได (win-win) 
  6) เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดใชความรู ความคิด ความสามารถ และทักษะ
ที่หลากหลายในการเขารวมกิจกรรม 
 กลาวโดยสรุป การบูรณาการเปนการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณตางๆ ในชีวิตจริง 
เปนการผสมผสานศาสตรตางๆ เขาดวยกันอยางเปนองครวมเปนการลดความซ้ําซอนของเนื้อวิชา
ที่ทําใหเห็นความเชื่อมโยงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
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 2.5.4 ประเภทของการบูรณาการ 
 การบูรณาการที่หลากหลายเนื้อหาที่จําเปนตองแบงแยกประเภทของการบูรณาการเนื่องจาก
มเีนื้อหาตางๆ มากมายในโลกนี้ท่ีมีการถายทอดการเรียนรูและในเนื้อหาตางๆ เหลานั้นก็มีเนื้อหา
ประเด็นที่เหมือนและแตกตางกันดังนั้นจึงมีนักวิชาการไดจําแนกประเภทของการบูรณาการไวดังนี ้
 ทิศนา แขมมณี (2548, หนา 187) กลาววา ในการจัดการศึกษาแบงประเภทของการบูรณาการ
เปน 2 ประเภท คือ หลักสูตรบูรณาการ (curriculum intregration) และการบูรณาการการเรียน
การสอน (instructional integration) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1) หลักสูตรบูรณาการ (curriculum Intregration) คือ การน้ําเนื้อหาจากศาสตรตางๆ 
มาผสมผสานกันกอนจัดการเรียนการสอน เปนหลักสูตรที่มีการผสมผสานสาระตั้งแตสองกลุมสาระ
การเรียนรู หรือสองวิชาข้ึนไป หรือผสมผสานเนื้อหาสาระตางๆ ที่จัดอยูในวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรู
เด่ียวกัน โดยจัดเปนหนวยการเรียนรูภายใตหัวเรื่อง (theme) เดียวกันอยางสมดุลเปนการเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง 
   2) การบูรณาการการเรียนการสอน (instructional integration) หมายถึง การนํา
เนื้อหามาจัดการเรียนการสอนดวยการผสมผสานวิธีการหลากหลาย เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู หรือตอบปญหาที่สงสัยดวยการผสมผสานสาระ กระบวนการ วิธีการสอน เทคนิค
ทีเ่นนใหผูเรียนปฏิบัติดวยการสอดแทรกสาระความรูอ่ืนๆ คุณธรรม และจริยธรรมอยางเหมาะสม
เกิดความสมบูรณอยางสมดุลเสมือนเปนชีวิตของผูเรียน 
 แม็กนิคก (McNic, 1985, p. 246; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 156) กลาววา 
การบูรณาการความรูและทักษะสามารถแสดงตามความตอเนื่อง (continuum) และจําแนกออกไดเปน 
3 แบบใหญๆ  (three main types) ไดแก 
  1) ภายในขอบขายของวิชา (within subject areas) เปนการจัดการเนื้อหาและ
หลักสูตรในวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยไมเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูของวิชานั้นๆ เปาหมายของการบูรณาการ
คือการปรับเนื้อหาและทักษะใหตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีลักษณะเปนบูรณาการในแนวดิ่ง (vertical 
integration) ที่อาจจะบูรณาการขามระดับขั้นดวย 
  2) ระหวางขอบขายของวิชา (between subject areas) มี 2 ลักษณะซึ่งมี
ความแตกตางกันดังตอไปนี้ 
   (1) ครหูลายคนรวมกันวางแผนการสอนแตละหัวขอ แตจะยังไมสังเคราะหหรือ
พยายามใชมุมมองรวมกันซึ่ง McNeil (1985) กลาววา กอนที่จะเกิดการบูรณาการขั้นนี้ จะตองมี
การบูรณาการภายในขอบขายของวิชากอน 
   (2) การบูรณาการในแนวราบ เปนการนําเอาความรูและทักษะที่เกี่ยวของกัน
จากหลายๆ วิชามาตรวจสอบเนื้อหา ประเด็น ปญหา หัวขอ หรือประสบการณที่เปนศูนยกลาง 
การบูรณาการแบบนี้เนนความเชื่อมโยงรหวางความรูตางๆ 
  3) พนจากขอบขายของวชิา (beyond subject areas) เปนการท่ีผูเรียนใชคุณลักษณะ 
ความตองการ ความสนใจ และกระบวนการเรียนรูของตนในการเรียนรูสิ่งใหม เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่ม 
ทักษะการวิจัย ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหโดยการทําโครงงาน ซึ่งตองอาศัยความรูจากหลายๆ วิชา
เปนพื้นฐาน 
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 จาคอบ (Jacobs, 1989, p. 136; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 157) กลาววา 
ครูสามารถใชรูปแบบการบูรณาการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแบบบบูรณาการ รูปแบบใดก็ได 
ขึ้นอยูกับวารูปแบบที่เลือกใชนั้นจะไดผลดีเพียงใดสําหรับบริบทนั้นๆ  
 กลาวโดยสรุป ประเภทของการบูรณาการคือ การรวบรวมเนื้อหาสาระของแขนงวิชาตางๆ 
ใหหลักสูตรมีเนื้อหา ทักษะที่คลายคลึงกันหรือใกลเคียงกันนํามาเชื่อมโยงสัมพันธกัน โดยตั้งเปนหัวเรื่อง
ตามประเด็นเนื้อหาหลักและประเด็นรอง เปนการเรียนรูแบบองครวมที่มุงพัฒนาผูเรียนอยางสมดุล
ในดานตางๆ 

2.5.5 รูปแบบของการบรูณาการ  
  การจัดการกับเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชานั้นยอมมีกระบวนการและรูปวิธีการที่หลากหลาย
ในจัดรวมกลุมวิชาที่มีเนื้อหาสอดคลองกันเขาดวยกันเพ่ือความสะดวกและความเขาใจของผูสอนและ
ผูเรียน มีนักวิชาการไดสรางรูปแบบของการบูรณาการไวดังนี ้
 สุนีย ภูพันธ (2546, หนา 150-151) ไดแบงรูปแบบของการบูรณาการออกเปน 3 รูปแบบ
ดังนี้ 
  1) บูรณาการภายในหมวดวิชา การบูรณาการทําไดโดยนําเอาเนื้อหาของวิชาตางๆ 
เขามาอยูภายใตจุดประสงคเดียวกัน เชน กําหนดหัวขอ “ชีวิตและการตอสูของชนชาติไทยจะมีเนื้อหา
ครบคลุมทั้งประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร หรือหัวขอ “สิ่งแวดลอม
รอบตัวเรา” อาจจะผสมผสานวิชาวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร สังคมวิทยา ดนตรี ศิลปะ วิชาที่นํามา
ผสมผสานกันไมจําเปนตองอยูภายใตหมวดวิชาเดียวกัน การผสมผสานแบบนี้ทําใหความเปนเอกลักษณ
ของวิชาตางๆ หมดไป เกิดการบูรณาการที่แทจริง เพราะนอกจากจะเปนการผสมผสานในเนื้อหาวิชา
แลวยังเปนการผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนดวย 
  2) บูรณาการภายในหัวขอหรือโครงการ คือ การนําเอาความรู ทักษะ และประสบการณ
ของวิชา หรือหมวดวิชาตั้งแต 2 วิชา หรือ 2 หมวดวิชาขึ้นไป มาผสมผสานกันในลักษณะที่เปนหัวขอ
หรือโครงการซึ่งมีสวนเก่ียวของกับชีวิตของผูเรียน และในแตละหัวขอจะมีการแบงเปนหนวยการเรียน 
  3) บูรณาการโดยการผสมผสานปญหาและความตองการของผูเรียนและสังคม
เปนการผสมผสานเหมือนรูปแบบภายในหมวดวิชา และการผสมผสานภายในหัวขอหรือโครงการ 
จะเนนการแกปญหาชีวิตประจําวันของผูเรียน ไมวาจะเปนปญหาสวนตัว ปญหาชุมชนหรือปญหาสงัคม  
 การผสมผสานวิชาเพ่ือใหไดหลักสูตรบูรณาการ ทําไดหลายวิธีและหลายรูปแบบดังนั้น
การตีความหมายของหลักสูตรจึงทําไดยาก อยางไรก็ตามสิ่งที่เห็นเดนชัดประการหนึ่งก็คือหลักสูตรนี้
กาวขามขั้นจากวิธีการท่ีรวมวิชาเขาดวยกันแบบธรรมดาๆ ที่ยังทิ้งรองรอยของวิชาเดิมไว 
แตเปนการหลอมรวมในลักษณะท่ีเอกลักษณของวิชาเดิมไมคงเหลืออยูเลย ดังนั้นความรูหรือทักษะ
ที่ผูเรียนไดรับจึงเกิดการเรียนรูจากหลายวิชาในขณะเดียวกัน 
 ตามแนวคิดขางตนนี้อาจกลาวไดวา หลักสูตรบูรณาการ คือ หลักสูตรที่มีโครงสรางของ
เนื้อหาวิชามีลักษณะเปนสหวิทยาการ (inter-discipinary) คือมีการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวาง
องคประกอบการเรียนรูทุกดาน อันไดแก พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยและมีกระบวนการเรียนรู
ที่เปนสหวิทยาการ (inter-discipinary learning) ดวย 
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 โฟการตี (Fogarty, 1991; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 153 และสิริพัชรร 
เจษฏาวิโรจน, 2546, หนา 26-27) ไดเสนอรูปแบบของการบูรณาการไว 10 รูปแบบดังนี้ 

1) รูปแบบแยกสวน (fragment) เปนวิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระ  
เรียนรูเดียวกัน โดยสัมพันธตอเนื่องกันในลักษณะการเรียงลําดับหัวขอตามความเหมาะสมแตละกลุม
สาระการเรียนรูจะจัดการสอนแบบแยกกันโดยไมมีการเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยทุกกลุมสาระการเรียนรู
มีจุดยืนของตัวเอง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6  รูปแบบแยกสวน (fragment) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 100) 

  

 2) รูปแบบเชื่อมโยง (connected) เปนวิธกีารบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระ 
การเรียนรู โดยในการสอนมีการเชื่อมโยงหัวขอหรือความคิดรวบยอดถึงกัน เชื่อมโยงความคิดตางๆ 
ใหสัมพันธกันจากหัวขอหนึ่งไปยังอีกหัวขอหนึ่ง ทําใหเห็นความตอเนื่องหรือเก่ียวของกันของเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7  รูปแบบเชื่อมโยง (connected) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 102) 

  
 3) รูปแบบซอนกัน (nested) เปนวิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระเดียวกัน 

ที่เพิ่มความสัมพันธเกี่ยวของกันมากขึ้น มีการเชื่อมโยงบูรณาการทักษะหลายๆ ทักษะ และ
หลายกระบวนการเขาในเนื้อหาสาระที่เปนเปาหมายหลัก  

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

91 

 
 
 
 

 
 
ภาพ 8  รูปแบบซอนกัน (nested) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 103) 
 

 4) รูปแบบเรียงลําดับ (sequenced) เปนการบูรณาการระหวางการเรียนรู 2 กลุม 
โดยการนําหนวยการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีใชสอนกันอยูมาพิจารณาความคิดรวบยอด 
ทักษะและเจตคติ แลวจัดเรียงลําดับหนวยใหมเพ่ือจะไดนํามาสอนในชวงเวลาเดียวกัน เปนการสอน
เนื้อหาสาระของกลุมสาระทั้ง 2 คูขนานกันไปโดยกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระของ
กลุมตางก็สงเสริมซึ่งกันและกัน  

 
 
     
 

 
 

 
ภาพ 9  รูปแบบเรียงลําดับ (sequenced) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 104) 
 
  5) รูปแบบการมีสวนรวม (shared) เปนการบูรณาการระหวางกลุมการเรียนรู 2 กลุม 
โดยเนื้อหาสาระที่สอนทั้ง 2 กลุมนั้นมสีาระความรูหรือความคิดรวบยอดที่คาบเก่ียวหรือเหลื่อมล้ํากัน
อยูสวนหนึ่ง การบูรณาการรูปแบบนี้ตองมีการวางแผนรวมกันระหวางผูสอนท้ัง 2 กลุม ขึ้นอยูกับ
การแสดงความคิดเห็นรวมกัน ในการสอนที่คาบเก่ียวกันอาจจัดสอนเปนหัวขอรวมกันหรือทําโครงงาน
รวมกัน สวนหนึ่งที่ไมเก่ียวกันนั้นผูสอนก็แยกกันสอนตามปกต ิ
 

 
 
 
 

  
 

ภาพ 10  รูปแบบการมีสวนรวม (shared) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 100) 
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6) รูปแบบการโยงใย (webbed) เปนวิธีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู 
หลายกลุม มีลักษณะเปนการกําหนดหัวขอเรื่องขึ้นมาแลว เชื่อมโยงไปสู เนื้อหาสาระของ
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ที่เห็นวามีความสัมพันธกัน คลายคลึงกัน ตอเนื่องกันที่จะสามารถ
นํามาจัดรวมเปนหัวขอเรื่องเดียวกัน เพ่ือที่จะไดจัดสอนรวมกันไปอยางกลมกลืน  

 
 
 

 
 

 
 
ภาพ 11  รูปแบบการโยงใย (webbed) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 107) 
 
  7) รูปแบบการรอยดาย (threaded) เปนวิธีการบูรณาการท่ีใชทักษะใดทักษะหนึ่ง
ทีต่องการฝกเปนหลัก แลวกําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู ใหสัมพันธกับทักษะที่ กําหนด ซึ่งอาจจะเปนก่ีกลุมสาระการเรียนรูก็ได รูปแบบนี้
เปนการทํางานรวมกันแบบขามกลุมสาระการเรียนรู ผูสอนตองปรึกษาหารือและรวมกันคิดเกี่ยวกับ
ทักษะที่มุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือปฏิบัติได นําแนวคิดเก่ียวกับทักษะมารวบรวมไว แลวเลือก
ทักษะท่ีตองการเนนโดยตองมีความสอดคลองกับการเวลา แลวรอยเรียงไปในการฝกทักษะนั้นในการสอน
ตามเนื้อหาสาระของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 12  รูปแบบการรอยดาย (threaded) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 112) 
 
  8) รูปแบบการบูรณาการ (integrated) เปนการบูรณาการแบบสหวิทยาการที่นําเอา  
สาระความรู ความคิดรวบยอด ทักษะที่คาบเก่ียวหรือเหลื่อมล้ํากันอยูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
มาวางแผนจัดการเรียนการสอนรวมกันเปนทีม เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดดีระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู ในการสอนสวนที่คาบเก่ียวกันนั้น ผูสอนอาจรวมกันเปนทีม หรือผูสอนคนใดคนหนึ่งหรือ
มากกวานั้นรับหนาที่เปนผูสอนก็ได ใหผูเรียนนํางานชิ้นเดียวกันแลวประเมินผลรวมกัน  
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ภาพ 13  รูปแบบการบูรณาการ (integrated) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 114 
 
  9) รูปแบบขยายใหใหญขึ้น (immersed) เปนวิธีการบูรณาการของผูเรียนแตละคน
ในการใชขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการเรียนรูเนื้อหาสาระจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และมีความสนใจ
ในเนื้อหาสาระดานใดดานหนึ่งเพ่ิมเติม โดยผูเรียนจะใชเนื้อหาความรูในสาระนั้นเพ่ือการศึกษาคนควา
เปนการเติมเต็มการเรียนรูเนื้อหาสาระจากหลักสูตรทั้งหมด เปนการบูรณาการท่ีเกิดจากภายในตัวของ
ผูเรียนเอง ตามชีวิตจริงของผูเรียน  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพ 14  รูปแบบขยายใหใหญข้ึน (immersed) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 116) 
 
  10) รูปแบบเครือขาย (networked) เปนการบูรณาการความรูที่ไมไดเกิดขึ้น
จากการศึกษาคนควาของผูเรียนเพียงอยางเดียว แตผูเรียนจะไดเรียนรูจากผูสอน ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
และผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการใชเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
กลุมสาระการเรียนรู องคความรูขยายกวางขวางแลวกลั่นกรองความคิดเพ่ือใหมีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญ ผูเรียนตองกําหนดการบูรณาการของตนดวยการเลือกเครือขายของตนเอง 
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ภาพ 15  รูปแบบเครือขาย (networked) 
ที่มา: (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2554, หนา 118) 
  
 กลาวโดยสรุปลักษณะและวิธีการของหลักสูตรบูรณาการดังกลาวจะเห็นไดวา มีวิธีการ 
บูรณาการเพ่ือหาวิชาตางๆ ดวยกันไดหลายวิธี มีทั้งแบบบูรณาการภายในวิชาเดียวกันและบูรณาการ
ระหวางวิชา การเลือกใชรูปแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ความคิดรวบยอดเจตคติ
และทักษะที่ตองการเนน สวนงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการบูรณาการแบบโยงใย 
(webbed) ซึ่งเชื่อมโยงระหวางสองรายวิชาคือวิทยาศาสตรและอัลกุรอาน 

2.5.6 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญที่คุณครูตองบูรณาการเนื่องจากสาระเนื้อหาวิชา
ที่เด็กเรียนมีความเชื่อมโยงกันทั้งภายในวิชาเดียวกันและขามสาระวิชาดังนั้นนักวิชาการทางการศึกษา
จึงมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไวดังนี ้

สิรพัิชร เจษฎาวิโรจน (2546, หนา 141-147) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ชวยทําใหเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูใหเขากับชีวิตจริงและเชื่อมโยงเรื่องตางๆ ในชีวิตจริงใหกับสิ่งที่เรียนรูได 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนับไดวาเปนนวัตกรรมหนึ่งที่ยึดหลักการใหนักเรียนเชื่อมโยง
ผสมผสานองคความรูดานตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจในลักษณะ
องครวม เปนเสมือนหนึ่งชีวิตจริงของนักเรยีน สิ่งตางๆ เหลานั้นจะมีความหมายตอนักเรียนอยางลึกซึ้ง 
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ประสบการณตางๆ ที่สั่งสมไวจะสามารถนํามาใชไดอยางเปนธรรมชาติ 
นักเรียนจะไดสามารถศึกษาและสรางความรูไดดวยตนเอง  

การจัดกิจกรรมการเรียนการเสอนบูรณาการ ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผน
เปนอยางยิ่ง สิ่งที่ควรทําใหความสําคัญเปนอยางมากคือ การยึดผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมตางๆ 
ควรสนองตอความสนใจ ความถนัดและความตองการของนักเรียน ใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองใหมากที่สุด โดยครูเปนผูใหคําแนะนําและสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว 

การวางแผนจัดกิจกรรมบูรณาการเปนข้ันตอนของการนําหลักสูตรบูรณาการไปใชในชั้นเรียน
โดยมีการวางแผนกิจกรรมที่ครูผูสอนควรดําเนินการคาํนึงถึงสิ่งตอไปนี ้
  1) กําหนดความคิดรวบยอด (concepes) ผลการเรียนรู (learning outcomes) และ
จุดประสงคการเรียนรู (objectives)  

 2) วางแผนจัดลําดับเนื้อหาสาระภายในหัวขอเรื่อง 
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วิเคราะหมาตรฐานสาระ 
การเรยีนรูและตัวช้ีวัด 

จัดทําแผนภาพความคดิ 
ของแตละสาระการเรยีนรู 

คัดเลือกเนื้อหาเพ่ือจัดทํา 
หนวยการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไข 

ทดลองใชนํารอง 

จัดทําแผนการสอน 

จัดทําแนวความคดิตอเน่ือง 

ทดลองใชโรงเรียน
กลุมทดลอง 

ปรับแกไข 

เผยแพรกิจกรรมการเรียนรู 

 3) ทักษะกระบวนการ 
 4) การจัดประสบการณ 
 5) ทฤษฎีพหุปญญา 
 6) การจัดกิจกรรมแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 7) แหลงเรียนรู  
ประสงค เมธีพินิตกุล (2553, หนา 32-38) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยงเนื้อหาความรูที่เก่ียวของจากศาสตรตางๆ ของ
รายวิชาเดียวกันหรือจากหลายรายวิชามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ
นําความคิดรวบยอดของศาสตรตางๆ มาใชในชีวิตจริงได ทั้งนี้เนื่องจาก 

 1) สิ่งตางๆ ทีเ่กิดขึ้นในชีวิตประจําวันนั้นจะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันกับศาสตร
ในสาขาตางๆ ผสมผสามกัน ซึ่งทําใหผู เรียนรู เพียงศาสตรเดี่ยวๆ ไมสามารถนําความรูมาใช
ในการแกปญหาที่ตองอาศัยหลายๆ ศาสตรได 

 2) เปนการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตรตางๆ เขาดวยกันทําใหเกิดการถายโอน
การเรียนรู เขาดวยกันทําใหผูเรียนมองเห็นประโยชนของสิ่งที่เรียนและสามารถนําไปใชไดจริง 

 3) ชวยลดความซ้ําซอนของเนื้อหารายวิชาตางๆ ในหลักสูตร จึงทําใหลดเวลา
ในการเรียนรูเนื้อหาบางอยางลง ได แลวไปเพ่ิมเวลาใหเนื้อหาใหมๆ  เพิ่มข้ึน 

 4) วิชาการหรือแนวคิดตางๆ ที่ใกลเคียงกันหรือเก่ียวของกันควรนํามาเชื่อมโยงกัน 
 5) ตอบสนองตอความสามารถของผูเรียน สรางความรู ทักษะ และเจตคติ 
 6) นักเรียนจะเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 

 ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการเปนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
โดยใชมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 16  ขั้นตอนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ   
ที่มา: (วารสารวชิาการ, 2553, หนา 34) 
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ขั้นตอนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ จะเริ่มจากวิเคราะหมาตรฐาน
สาระการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากนั้นจัดทําแผนภาพ
ความคิดของแตละสาระการเรียนรูที่ตองการบูรณาการมาคัดเลือกเนื้อหาที่มีเนื้อหาสอดคลองกัน 
เพ่ือจัดทําเปนหนวยการเรียนรู มีแนวความคิดตอเนื่องของแตละหนวยการเรียนรู และทําแผนการจัด 
การเรียนรูของแตละหนวย หลังจากนั้นนําไปทดลองใชในโรงเรียนนํารอง เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูระยะเวลาที่ใชในแตละแผนการจัดกิจกรรมและความยากงายของ
การจัดการเรียนการสอนที่ครูมีความรู ประสบการณที่แตกตางกัน ระหวางที่ครูกลุมโรงเรียนทดลอง
นํารอง กําลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะมีผูพัฒนากิจกรรมไปสังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และภายหลังสิ้นสุดการทดลองในโรงเรียนนํารองก็มีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอน และกลุมผูพัฒนากิจกรรม ไดออกติดตามผลระหวางทดลองในโรงเรียนนํารองการใชกิจกรรม 
และเมื่อสิ้นสุดการสอนแตละหนวยการเรียนรู ไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาง
คณะทํางาน และครูผูสอนในโรงเรียนนํารอง จากนั้นก็มีการปรับแกไขกิจกรรม และนําไปทดลองใช
กิจกรรมในโรงเรียนกลุมทดลอง และภายหลังจากที่สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว
ก็จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะทํางาน ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนกลุมทดลอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการใชกิจกรรม ปญหาและขอเสนอแนะ จากนั้นก็จะนํามาปรับแกไขกิจกรรมอีกครั้ง 
 กลาวโดยสรุป ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมบูรณาการนั้นโรงเรียนและครูผูสอนมีการประชุม
วางแผนการออกแบบการบูรณาการในดานเนื้อหาไมวาจะเปนการบูรณาการขามรายวิชาหรือภายใน
วิชาเดียวกันการวางแผนตองมีความตอเนื่องและเชื่อมโยงกันเพื่อใหสิ่งวางแผนนั้นสงผลโดยตรงกับ
ตัวผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนองครวม 
 

2.6 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 
 ในการศึกษาเก่ียวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตางๆ 
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.6.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ใหนักเรียนคนควา
หาความรูใหมดวยตนเอง โดยผานกระบวนการคิด และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ 
ไดมีนักการศกึษากลาวถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ไวดังนี ้
 แม็คคารธ ี(Mc Cartht; อางถึงใน ทิศนา แขมมณ,ี 2547, หนา 125-126) ไดใหปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎี เก่ียวกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ไวดังนี ้
  1) ปรัชญาวิทยาศาสตรดัง้เดิม ความรูวิทยาศาสตร หมายถึง ความจริงหรือขอเท็จจริง
ที่มีอยูหรือเปนอยู ซึ่งไดจากการตรวจสอบ การคนควาทดลองอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร แตปรัชญาวิทยาศาสตรแนวใหม ความรูวิทยาศาสตรเปนความรูท่ีเกิดจากการสรรสราง
ของแตละบุคคล ซึ่งมอิีทธิพลมาจากความรูหรือประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอมหรือบริบทของสังคม
ของแตละคน 
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  2) แนวคิดของเพียเจต (Piaget) เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญาและความคิด คือ 
การที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิด และการปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางบุคคล
กับสิ่งแวดลอมนี้มีผลทําใหระดับสติปญญาและความคิด มีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
กระบวนการที่เก่ียวของกับการพัฒนาทางสติปญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัว 
(adaptation) และการจัดระบบโครงสราง (organization) การปรับตัวเปนกระบวนการที่บุคคล
หาหนทางท่ีจะปรับสภาพความไมสมดุลทางความคิดใหเขากับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว โครงสราง
ทางสมองจะถูกจัดระบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม มีรูปแบบของความคิดเกิดขึ้น 
กระบวนการปรับตัวประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
   (1) กระบวนการดูดซึม (assimilation) หมายถึง กระบวนการที่อินทรียซึมซาบ
ประสบการณใหม  เขาสูประสบการณเดิมที่ เหมือนหรือคลายคลึงกัน แลวสมองก็รวบรวม
ปรับเหตุการณใหมใหเขากับโครงสรางของความคิดอันเกิดจากการเรียนรูที่มีอยูเดิม 
   (2) กระบวนการปรับขยายโครงสราง (accomodation) เปนกระบวนการท่ีตอ
เนื่องมาจากกระบวนการดูดซึม คือ ภายหลังจากที่ซึมซาบของเหตุการณใหมเขามา และปรับเขาสู
โครงสรางเดิมแลวปรากฏวาประสบการณใหมที่ไดรับการซึมซาบเขามาใหเขากับประสบการณเดิมได 
สมองก็จะสรางโครงสรางใหมขึ้นมา เพ่ือปรับใหเขากับประสบการณใหมนั้น 
  3) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) เชื่อวานักเรียนทุกคนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนใหเนนวา
การเรียนรูเกิดข้ึนดวยตัวของผูเรียนรูเอง และการเรียนรูเรื่องใหมจะมีพ้ืนฐานมาจากความรูเดิม ดังนั้น 
ประสบการณเดิมของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง กระบวนการเรียนรู 
(process of leaning) ที่แทจริงของนักเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครู หรือนักเรียนเพียงแตจดจํา
แนวคิดตางๆ ที่มีผูบอกใหเทานั้น แตการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎี constructivism เปนกระบวนการ
ที่นักเรียนจะตองสืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียน
เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถเปนองคความรูของ
นักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชเมื่อมีสถานการณใดๆ 
มาเผชิญหนา ดังนั้นการที่นักเรียนจะสรางองคความรูได ตองผานกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry process)  
 กลาวโดยสรุป การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนรูปแบบการสอนที่ยึดตามแนวคิด
พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจต (Piaget) ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง (constructivism) ที่เชื่อวา นักเรียนทุกคนมีองคความรูเปนของตัวเอง การสราง
องคความรูใหมตองอาศัยองคความรูเดิมที่นักเรียนแตละคนมีอยู 
 2.6.2 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  
 การสอนวิทยาศาสตรในปจจุบัน มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนไดดวยตนเอง
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) หรือนักการศึกษาบางทาน
เรยีกวา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนหรือการสอนแบบสืบเสาะ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน
ฝกวิธีการเรียนรูอยางมีอิสระหรือประสบการณตรงมีการทดลองและสรุปผลการทดลอง แกปญหา
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ดวยตนเอง นักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและกระบวนการแสวงหาความรู ไดมีนักการศึกษา
ใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 พิมพพันธ เดชะคปุต (2544, หนา 56) กลาววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรูดวยตนเอง 
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียน 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548, หนา 19) กลาววา การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนการสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักใชความคิดของตนเอง กลาแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนและเปนผูที่มีเหตุผล หัวใจของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู คือ การอภิปรายและการทดลองโดยท่ีกิจกรรมทดลองจะฝกฝนใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือชวยใหเกิดการคนพบดวยตนเอง 
  จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) สามารถสรุปไดวา การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนใหผูเรียน
ไดแสวงหาความรู และคนพบความจริงตางๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดประสบการณตรงในการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางความคิดเปนเครื่องมือในการคนพบความรู 
หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได สวนครูเปนเพียงผูอํานวย
ความสะดวก 
 2.6.3 ความเปนมาของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 ความเปนมาของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ไดมีนักการศึกษาหลายทานนํามา
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ดังนี ้
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรูหรือวัฏจักรการเรียนรู หรือวงจรการเรียนรู เกิดข้ึนเม่ือประมาณ
ป ค.ศ. 1960 โดยการทํางานของ โรเบิรต คารพลัส (Robert Karpus, 1960; อางถึงใน วรัญญา 
จีระวิพูลวรรณ, 2544, หนา 115–123) และคณะผูรวมงานในขณะที่กําลังพัฒนาหลักสูตร science 
curriculum improvement study (SCIS) ซึ่งจุดเริ่มตนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต และแนวความคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งเปนวิธี
ทีเ่หมาะสมกับการสอนวิทยาศาสตร คารพลัส ไดนําเสนอการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งเปนรูปแบบ
ที่ใชปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกอบดวย
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  1) ขั้นการสํารวจ (exploration หรือ conceptexploration) นักเรียนไดรับ
ประสบการณที่เกี่ยวกับรูปธรรม เชน วัตถุหรือเหตุการณ ซึ่งลอวสัน และเรนเนอร (Lawson & Renner, 
1975, p. 340; อางถึงใน กฤษฎา การหมั่น, นิรุจ ยิ้มดี และสุชาติ แวงโสธรณ, 2551, หนา 15) 
ไดกลาวไววา นักเรียนจะไดพบสิ่งเราใหมๆ โดยการดูดซึมประสบการณและอาจถูกทําใหอยูในสภาวะ
ไมสมดุล สอดคลองกับทัศนะของ มาแก (Marek) คือ การทําใหนักเรียนขาดสมดุลกอนเพื่อนําเขาสู
สมดุลใหมอีกครั้งหนึ่ง สวนประสบการณที่กลาวถึงควรมีคุณสมบัติในการกระตุนใหเกิดมโนทัศนหรือ
เปนภาระงานที่ทาทาย มีลักษณะปลายเปดเพ่ือใหนักเรียนใชวิธีแกไขที่หลากหลาย เชน การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การวัด การทดลอง การแปลความหมายขอมูล การพยากรณและ
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การรวบรวมขอมูลจากสื่อที่ครูสอนนําเสนอ สวนครูผูสอนมีบทบาทเปนผูชวยเหลือ โดยการแนะนํา
หรือตอบคําถามของนักเรียนเทาท่ีจําเปน ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีอยูในขอบขายของเรื่องที่
จะเรียน ไดแก การแนะนํามโนทัศนหรือคําศัพทใหม เปนตน 
  2) ขั้นการเกิดความคิด (invention หรือ concept introduction หรือ clarification) 
สราวุฒิ บุญยืน (2542, หนา 48) กลาววา เปนระยะที่นักเรียนลงความเห็นหรือกําหนดความสัมพันธ
ระหวางวัตถุและเหตุการณที่ประสบอยูนั้น แลวนําเสนอมโนทัศนหรือหลักการใหมหรือคําอธิบายเสริม
เพ่ือชวยใหนักเรียนประยุกตรูปแบบการใชเหตุผลในประสบการณของเขาและเปดโอกาสใหนักเรียน
นําเสนอแนวคิดของตน จะเห็นวาในระยะนี้นักเรียนเปนผูจัดการกับขอมูลโดยการแนะนําของครูผูสอน 
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ หรือสมนัยกับคําวาการอธิบายของครูผูสอนอีกครั้ง 
  3) ขั้นการคนพบ (discovery หรือ concept application) เปนระยะที่นักเรียน
นําความรูมโนทัศนหรือทักษะที่เกิดข้ึนไปใชในสถานการณอื่น โดยการยกตัวอยางเพื่อแสดงมโนทัศน
ที่รูนั้นยกตัวอยาง เชน นักเรียนที่เขาใจเรื่องกลุมสิ่งมีชีวิต ควรอธิบายกลุมสิ่งมีชีวิตในปา กลุมสิ่งมีชีวิต
ในทะเลทรายและกลุมสิ่งมีชีวิตในทุงหญาได เปนตน ซึ่งถือเปนการเสริมแรงหรือทําใหไดความรูใหมๆ 
เพ่ิมขึ้นหรอืขยายความเขาใจใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงการนําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยครูผูสอน
อาจใหทําการทดลองเพิ่มเติม ใหการบานใหแกปญหาอื่นๆ จนกระทั่งนักเรียนสามารถจัดรวบรวม
มโนทัศนที่มีอยูไปสูการใชมโนทัศนเชิงนามธรรม ซึ่งแสดงออกไดทางภาษา นั่นคือ นักเรียนเกิดควบคุม
พฤติกรรมตนเองได ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมระยะสั้นนี้ยังสามารถชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชาหรือ
ยังไมเขาใจสิ่งที่ครผููสอนไดอธิบายไปแลว 
 ตอมาไดมีกลุมนักศึกษาไดนําวิธีการนี้มาใชและมีการพัฒนาวิธีการและการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้นมากมาย เชน รายละเอียดตอไปนี้ 
 โคเฮน และโฮราค (Conhen & Horah, 1989, pp. 114-120; อางถึงใน สราวุฒิ บุญยืน, 
2542) ไดแบงการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (5E) ออกเปน 4 ขั้น ไดแก การสํารวจ 
(explore) การแสดงออก (expression) การใหนิยามหรือชื่อ (labelling) การนําไปใช (application) 
ดังนี้  
  1) การสํารวจ (explore) ขั้นการสํารวจเปนการใหนักเรียนมีประสบการณ เพ่ือใหได
มโนทัศนใหมหรือกระบวนการโดยการทํากิจกรรมท่ีเปนรูปแบบกับแนวคิดท่ีสําคัญครูผูสอนอาจเริ่มตน
บทเรียนโดยการสาธิตอยางสั้นๆ ใหดูภาพยนตร วีดีทัศน การอาน และการบรรยาย เปนตน เพ่ือจูงใจ
ใหนักเรียนสนใจและที่สําคัญ คือ ตองการใหไดมีประสบการณอยางเปนรูปธรรมกับมโนทัศนที่สําคัญ
หรือกระบวนการ กอนท่ีจะใหพยายามบอกชื่อหรือใหนิยามของมโนทัศนหรือกระบวนการโดยปากเปลา
หรือโดยการเขียนประสบการณ ในขั้นการสํารวจเปนการจัดบริบทในการหาความหมาย ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
กอนที่จะใชนิยามหรือชื่อ โดยสวนใหญแลวการที่ใหนิยามหรือชื่อโดยไมมีประสบการณนั้น
เปนการเสียเวลา และไมมีความหมายตอนักเรียนหรือใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดในระดับต่ําสดุ 
การสํารวจแบงออกเปน 3 แบบ และแตละแบบเปนการจัดใหนักเรียนไดมีประสบการณอยางเปนรูปธรรม
กับมโนทัศนหรือกระบวนการ ดังนี ้
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   (1) การสํารวจแบบปลายเปด (open-ended) โดยปกติแลวครูผูสอนจะจัดสื่ออุปกรณ
ใหนักเรียนชุดหนึ่ง ใหนักเรียนไดจัดกระทํากับสิ่งนั้น ในกรณีนี้ครูผูสอนตองทราบวาไมวานักเรียน
จะจัดกระทํากับสื่ออุปกรณอยางไร นักเรียนจะตองไดมโนธรรมซึ่งเปนจุดประสงคของบทเรียน 
   (2) การสํารวจแบบแนะแนวทาง (directen) ครูผูสอนจัดสื่อหรืออุปกรณหรือ
ชุดกิจกรรมใหนักเรียนคราวนี้ ครูผูสอนแนะแนวทางการทํากิจกรรมหรือจัดกระทํากับสื่อใหนักเรียน
เพ่ือใหแนใจวา เมื่อนักเรียนไดมีประสบการณทํากิจกรรมแลว ทําใหไดมโนทัศนหรือกระบวนการ
จุดประสงคของบทเรียน 
   (3) การสํารวจแบบสังเกต (observational) ในกรณีนี้ใหนักเรียนทํากิจกรรม
เพียงสังเกตเหตุการณหรือกระบวนการตัวอยาง เชน มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรชีวภาพนักเรียน
มีประสบการณโดยการสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
  2) การแสดงออก (expression) ขั้นการแสดงออกเปนการใหโอกาสนักเรียน
ทีจ่ะแสดงออกถึงความเขาใจไดมีประสบการณจากขั้นการสํารวจ ขั้นการแสดงออกนี้มีวัตถุประสงค 
2 ขอ คือ 
   (1) เพ่ือชวยใหนักเรียนเริ่มคิดถึงสิ่งที่สําคัญที่ไดจากการมีประสบการณในข้ันตอน
แรกและเริ่มจะนํามาสรางเปนรูปแบบแนวคิดใหไดเปนมโนภาพหรือกระบวนการท่ีจะนําเสนอ 
   (2) เพื่อเปนขอมูลใหครูผูสอนไดทราบถึงความเขาใจและความพรอมของนักเรียน 
สําหรับข้ันการใหนิยามชื่อ มีงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาสมอง มีขอเสนอแนะวา โอกาสในการใช
พฤติกรรมการแสดงออกหลายๆ แบบเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูและมีการพัฒนาเกิดข้ึน  
  3) การใหนิยามหรือชื่อ (labelling) ขั้นการใหนิยามหรือชื่อเปนการใหนิยามหรือ
ใหชื่อโดยครูผูสอนเปนผูใหแหลงวิทยาการอื่นเปนตนวา จากตํารา ภาพยนตร วิทยากรเปนผูใหจาก
ประสบการณที่เก่ียวกับมโนทัศนหรือกระบวนการเพิ่มเติมในตอนนี้ เพื่อใหมีความหมายมากขึ้น
ตอประสบการณ และการแสดงออกที่ผานมาในขั้นตอนนี้อาจมีการตั้งคําถามใหมเพื่อใหมีการสืบเสาะ 
หาความรูแบบวัฏจักรอ่ืนก็ได 
  4) การนําไปใช (labelling) ขั้นตอนการนําไปใชเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขาใจ
มโนทัศนหรือกระบวนการไดดีข้ึน โดยการนําเอามโนทัศนหรือกระบวนการนําไปใชในสถานการณตางๆ 
การนําไปใชซ้ําเปนการชวยใหนักเรียนไดใชนิยามหรือชื่อในบริบทที่เหมาะสมและเปนการชวยใหจดจํา
มโนทัศนหรือกระบวนการนั้นไดนาน กิจกรรมชั้นการนําไปใชสามารถใชเปนประสบการณข้ันการสํารวจ 
สํารวจมโนทัศนหรือกระบวนการใหมที่เกี่ยวของและการจัดกิจกรรมขั้นการนําไปใช อาจมีมากกวา 
1 ครั้ง กอนที่จะเรียนรูแบบวัฏจักรอันใหม 
 ในป ค.ศ. 1992 นักศึกษากลุม BSCS (biological science curriculum study, 1992; 
อางถึงใน นันทิยา บุญเคลือบ และคนอื่นๆ, 2540, หนา 7-12) ไดแบงขั้นตอนของการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 
  1) การนําเขาสูบทเรียน ขั้นนี้จะมีลักษณะเปนการแนะนําบทเรียนกิจกรรมจะประกอบดวย 
การซักถามปญหา การทบทวนความรูเดิม การกําหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและ
เปาหมายท่ีตองการ 
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  2) การสํารวจ ข้ันนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวคิดที่มีอยูแลวมาจัด
ความสัมพันธกับหัวขอที่กําลังเรียนใหเขาเปนหมวดหมู ถาเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับการทดลอง การสํารวจ 
การสืบคนดวยวิธีวิทยาศาสตร รวมทั้งเทคนิคและความรูทางการปฏิบัติจะตองดําเนินไปดวยตัวของ
นักเรียนเอง โดยมีครูผูสอนทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําหรือผูเริ่มตน ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถ
หาจุดเริ่มตนได 
  3) การอธิบาย ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูจะมีการนําความรูท่ีรวบรวม
มาแลวในขั้นที่ 2 มาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาหัวขอหรือแนวคิดที่ กําลังศึกษาอยู  กิจกรรม
อาจประกอบไปดวย การเก็บรวบรวมขอมูลจากการอานและการนําขอมูลมาอภิปราย 
  4) การลงขอสรุปและขยายผล ในข้ันตอนนี้จะเนนใหนักเรียนไดนําความรูหรือนําขอมูล
จากขั้นที่ 2 และข้ันท่ี 3 มาใชกิจกรรมสวนใหญอาจเปนการอภิปรายในกลุมของตนเอง เพ่ือลงขอสรุป
ใหเห็นถึงความเขาใจ ทักษะกระบวนการและความสัมพันธระหวางความรูตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจะชวยใหนักเรียน
ไดมีโอกาสปรับแนวคิดหลักของตนเองในกรณีที่สอดคลองหรือคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 
  5) การประเมินผล เปนข้ันสุดทายจากการเรียนรูโดยครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดตรวจสอบแนวคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว โดยการประเมินผลดวยตนเองถึงแนวความคิดที่ได
สรุปไวแลวในขั้นที่ 4 วามีความสอดคลองหรือถูกตองมากเพียงใด รวมทั้งมีการยอมรับมากนอยเพียงใด 
ขอสรุปที่ไดจะนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไป ทั้งนี้จะรวมทั้งการประเมินผลของครูผูสอนตอ
การเรียนรูของนักเรียนดวย 
 ในป ค.ศ. 1996 โทรบริดจและบายบี (Trowbridge & Bybee, 1996, pp. 215-217; 
อางถึงใน สมบัติ การจนารักพงค, 2547) ไดแบงขั้นตอนตางๆ ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) ดังนี ้
  1) การมีสวนรวม (engagement) ระยะนี้เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเชื่อมโยง
ประสบการณเดิมและประสบการณเรียนรูปจจุบัน ดวยการใหภาระงานที่จูงใจใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมถามคําถาม กําหนดปญหา แสดงเหตุการณที่นาสนใจและเสนอแนะสถานการณปญหา 
  2) การสํารวจ (explore) ในระยะสํารวจผูเรียนจะมีโอกาสสํารวจปรากฏการณและ
สื่อ มีการทํางานรวมกันเปนทีม ผูเรียนไดรับประสบการณที่ทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแบงปน 
และสื่อสารระหวางกลุมเพ่ือนและคร ู
  3) การอธิบาย (explain) เปนระยะที่ผูเรียนสื่อสารดวยภาษาที่แสดงลําดับเหตุการณ
อยางมีเหตุผล การสื่อสารเกิดข้ึนในกลุมเพ่ือนผูชวยเหลือ หรือภายใตตัวผูเรียนเอง การทํางานในกลุม
นั้นผูเรียนสงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกันดวยการอธิบายสิ่งที่สังเกต แนวคิดคําถามหรือสมมติฐาน 
โดยการใชภาษาเปนเครื่องทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนการสํารวจ การอธิบายจากผูชวยเหลือเพ่ือใหไดชื่อ
ที่เปนมาตรฐาน เชน เม่ือเด็กสํารวจแทงแมเหล็กที่ดูดโลหะได ครูอาจจะอภิปรายกับผูเรียนเพ่ือแนะนํา 
คําวา แรงดูด การใหชื่อหลังประสบการณมีความหมายมากกวาการใหชื่อกอนประสบการณ 
โดยใชภาษาสามัญซึ่งเปนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนและการสื่อสารระหวางผูชวยเหลือและผูเรียน 
ทําใหผูชวยเหลือรูระดับความเขาใจ หรือมโนทัศนที่ผิดของผูเรียน การเขียน การวาดภาพ การบันทึกเทป 
เปนการสื่อสารที่บันทึกหลักฐานการพัฒนาความกาวหนาและความเติบโตของผูเรียน 
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  4) การขยายและสรางความกระจาง (elaborate) เปนระยะที่ผูเรียนนํามโนทัศน
ทีต่ัวเองไดเรยีนรูไปเชื่อมโยงกับมโนทัศนอ่ืนที่เก่ียวของและนําความเขาใจของตนเองไปใชในโลกรอบตัว 
เชน การสํารวจปรากฏการณของแสง ผูเรียนสรางความเขาใจในเรื่อง เสนทางที่แสงเดินทางผานสเปส 
การสํารวจเสาไฟฟา และมองเห็นเงาของเสาไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของดวงอาทิตย 
การนําไปใช คือ เม่ือจะปลูกตนไมใหไดรับแสงสวางเต็มที่ไดอยางไรหรือจะตั้งรมชายหาดอยางไร
จึงจะบังแสงอาทิตยไดดี ซึ่งเปนการประยุกตมโนทัศนในเรื่องแสงเดินทางเปนเสนตรงท้ังสิ้น 
  5) การประเมิน (evaluate) เปนกระบวนการวินิจฉัยที่ทําใหครูทราบวาผูเรียนไดรับ
ความเขาใจในมโนทัศนและความรู การประเมินเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอนการสอน เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
เชน เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในบทเรียน การสังเกตอยางมีโครงสรางดวยแบบตรวจสอบรายการ 
การสัมภาษณผูเรียน แฟมสะสมผลงานที่ออกแบบอยางมีเปาหมาย โครงงานและการแกปญหา
ที่ไดจากการเรียนรูดวยปญหา เปนตน หลักฐานที่เปนรูปธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูมีคุณคาในการสื่อสาร
ระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูบริหาร การแสดงความสนใจและความกาวหนาสงเสริมความเขาใจ
สําหรับทุกฝายรวมอยูในกระบวนการศึกษา หลักฐานการเรียนรูเปนคูมือใหครูนําไปวางแผนสูบทเรียน
ใหม และเปนสัญญาณวาครูควรจะปรับ หรือเปลี่ยนทิศทางอยางไร เชน ถาครูพบหลักฐานที่ชัดเจน
เก่ียวกับมโนทัศนที่ผิด ครูจะตองกลับไปมโนทัศนนั้นและสงเสริมใหเกิดความเขาใจที่ดีข้ึน ถาผูเรียน
แสดงความสนใจในการสืบเสาะ ครูจะสงเสริมใหมีการสืบเสาะตอไป กระบวนการประเมิน
เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีมีโครงสรางเปนวงจร กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการปลายเปดและ
ใหอิสระตอการเปลี่ยนแปลง เปนวงจรตอเนื่อง มีคําถามนําไปสูคําตอบและมีคําตอบตามมาตอเนื่อง
ดวยบทเรียนที่นําไปสูการสืบเสาะ 
 ในป ค.ศ. 2002 ลอรสแบช (Laorsbach, 2002, pp. 1-2; อางถึงใน กฤษฎา การหมั่น, 
นิรุจ ยิ้มดี และสุชาติ แวงโสธรณ, 2551, หนา 16) ไดกลาวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู วาเปน
วิธีการวางแผนในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและยึดหลักทฤษฎีประยุกตที่เก่ียวกับวิธีการเรียน
โดยลําพัง เปนวิธีการที่งายตอการเรียนและมีประโยชนในการสรางโอกาสในการเรียนวิทยาศาสตร
มีองคประกอบ 5 สวนรวมกัน ดังนี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 17  องคประกอบของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
ที่มา: (กฤษฎา การหมั่น, นิรุจ ยิ้มดี และสุชาติ แวงโสธรณ, 2551, หนา 16) 
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ขั้นอธิบาย 
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 จากภาพ 18 สามารถอธิบายองคประกอบของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
ไดตามขั้นตอน ดังนี ้
  1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน ในขั้นนี้ครูผูสอนตองการสรางความสนใจและกอใหเกิด
ความอยากรูอยากเห็นในหัวขอที่เรียน เชน สรางคําถามที่ตองการคนหาความจริงจากความรูเดิมของ
นักเรียน พรอมกับเปดโอกาสใหครูผูสอนไดชี้แนะถึงความเขาใจผิดบางประการตอความรูเดิมนั้น
ในขั้นตอนนี้นักเรียนควรจะถูกถามคําถาม เชน ทําไมจึงเกิดข้ึน และเกิดขึ้นไดอยางไร เปนตน กิจกรรม
ที่นําเขาสูบทเรียนจะตองใชสถานการณที่ขัดแยงกัน และเก่ียวของกับเรื่องราวที่นักเรียนจะเรียน 
  2) ขั้นสํารวจ ในขั้นสํารวจนักเรียนควรไดรับโอกาสในการทํางานรวมกันโดยไมได
รับการสอนโดยตรงจากครูผูสอน ครูผูสอนจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก มีหนาที่ชวยเหลือ
นักเรียนในการวางกรอบคาํถามดวยการถามคําถามและการสังเกต ขั้นนี้ใชทฤษฎีของเพียเจต ทําให
นักเรียนขาดสมดุลทางความคิดเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดสอบการคาดคะเนลาสมมติฐานหรือ
สรางรูปแบบใหมพยายามใหทางเลือกและถกเถียงปญหากับนักเรียน บันทึกสิ่งท่ีสังเกตไดและความคิด
และลงความคิดเห็นของขอมูลที่ไดมา 
  3) ข้ันอธิบาย ครูผูสอนควรกระตุนนักเรียนใหอธิบายความคิดรวบยอด โดยใชคําพูด
ของนักเรียนเอง ครูผูสอนควรถามเพ่ือใหทราบถึงเหตุการณและการอธิบายความเขาใจของนักเรียน 
นักเรียนควรฟงคําอธิบายของผูอ่ืนและของครูผูสอนอยางคิดวิเคราะห นักเรียนควรใชการสังเกตและ
การบันทึกในการอธิบายในขั้นนี้ ครูผูสอนควรเตรียมนิยามและคําอธิบายจากประสบการณและ
จากขั้นสํารวจของนักเรียนเปนพ้ืนฐานในการอภิปราย 
  4) ขั้นขยายความรู ในขั้นนี้นักเรียนควรประยุกตความคิดรวบยอดและทักษะไปใช
ในสถานการณอ่ืน (แตคลายกับสถานการณเดิม) และใชศัพทและคําอธิบายอยางเปนทางการ ครูผูสอน
จะเตือนใหนักเรียนระลึกถึงคําอธิบายตางๆ เหลานั้นไปใชกับสถานการณใหมๆ สําหรับกลวิธีการสํารวจ
มกีารประยุกตอยางเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนจะมีขอมูลลวงหนาในการถามคําถาม เสนอวิธีการ
แกปญหาตัดสินใจ ทดลองบันทึกการสังเกต 
  5) ข้ันประเมิน การประเมินผลจากประสบการณการเรียนรูทั้งหมดของนักเรียน 
ครูผูสอนควรสังเกตความรูและทักษะการประยุกตความคิดรวบยอดและการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ของนักเรียน นักเรียนควรประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอนควรถามคําถามที่อาจจะกระตุน
การสืบสวนในอนาคต 
 กลาวโดยสรุป จุดเริ่มตนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต และแนวความคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมกับ
การสอนวิทยาศาสตร  
 2.6.4 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหขั้นตอนตางๆ 
ไวดังนี้ 
 พิมพันธ เดชะคุปต (2545, หนา 70-71) แบงการสอนแบบสืบเสาะหาความรูออกเปน 3 ประเภท 
โดยใชบทบาทของครู และนักเรียนเปนเกณฑ ดังนี ้
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  1) การสอนท่ีใหนักเรียนทํางานหรือปฏิบัติการทดลอง (guided inquiry) เปนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูที่ครูเปนผูกําหนดปญหา วางแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณ เครื่องมือไวเรียบรอย 
นักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติการทดลองตามแนวทางที่กําหนดไว ซึ่งอาจเรียกวาเปนการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรูท่ีมีคําแนะนําปฏิบัติการหรือกิจกรรมสําเร็จรูป โดยมีลําดับขั้นตอนการสอน ดังนี ้
   (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูเปนผูนําอภิปรายโดยตั้งปญหาเปนอันดับแรก 
   (2) ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง อาจจะเปนการตั้งสมมติฐาน ครูอธิบายหรือ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับอุปกรณที่จะใชในการทดลองวามีวิธีการใชอยางไรจึงจะไมเกิดอันตรายและ
มีขอควรระวังในการทดลองแตละครั้งอยางไรบาง 
   (3) ขั้นทําการทดลอง นักเรียนเปนผูลงมือกระทําการทดลองเองพรอมทั้งบันทึก
ผลการทดลอง 
   (4) ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง เปนขั้นของการนําเสนอขอมูล และสรุปผล
การทดลอง ในตอนนี้ครูตองนําการอภิปรายโดยใชคําถามเพื่อนํานักเรียนไปสูขอสรุป เพ่ือใหไดแนวคิด
หรือหลักเกณฑที่สําคัญของบทเรียน 
  2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่ครูเปนผูวางแผนให (less guided inquiry) 
เปนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ีครูเปนผูกําหนดปญหา แตใหนักเรียนหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
โดยเริ่มตั้งแตการตั้งสมมติฐานวางแผนการทดลอง ทําการทดลองจนถึงสรุปผลการทดลอง โดยมีครู
เปนผูอํานวยความสะดวกอาจเรียกการสอนแบบนี้วาการสอนแบบไมกําหนดแนวทาง ลําดับขั้นตอน
ของการสอนแบบนี้ คือ 
   (1) สรางสถานการณหรือปญหา ซึ่งอาจทําโดยการใชคําถาม ใชสถานการณจริง 
โดยการสาธิต ใชภาพปริศนาหรือภาพยนตรเพ่ือเสนอปญหา 
   (2) นักเรียนวางแผนแกปญหา โดยครูเปนผูแนะแนวทางระบุแหลงความรู 
   (3) นักเรียนดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วางไว 
   (4) รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการแกปญหาดวยตนเอง โดยมีครู
เปนผูดูแลรวมในการอภิปรายเพ่ือใหไดความรูท่ีถูกตองสมบูรณ 
  3) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนเปนวางแผนเอง (free inquiry) 
เปนการสอนที่นักเรียนเปนผูกําหนดปญหาเอง วางแผนการทดลองเอง ดําเนินการทดลอง ตลอดจน
สรุปผลดวยตัวนักเรียนเอง การสอนแบบนี้นักเรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาตามความสนใจ 
ครูเปนเพียงผูกระตุนเทานั้น ซึ่งอาจเรียกวาการสอนแบบอิสระ การสอนแบบนี้ครูอาจใชคําถาม
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนกําหนดปญหาดวยตัวเอง เมื่อนักเรียนกําหนดปญหาไดตามความสนใจของ
ตนเองแลว นักเรียนจึงทําการวางแผนเพื่อแกปญหา แลวดําเนินการแกปญหา ตลอดจนสรุปผล
ดวยตนเอง ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542, หนา 17) กําหนดขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ไวดังนี้ 
  1) กําหนดปญหา  
   (1) จัดสถานการณหรือเรื่องราวท่ีนาสนใจ เพื่อกระตุนใหนักเรียนสังเกต สงสัย
ในเหตุการณ หรือเรื่องราว 
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   (2) กระตุนใหนักเรียนระบุปญหาจากการสังเกตวาอะไรคือปญหา 
  2) กําหนดสมมติฐาน  
   (1) ตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด 
   (2) ใหนักเรียนสรุปสิ่งท่ีคาดคิดวาจะเปนคาํตอบของปญหานั้น 
  3) รวบรวมขอมูล 
   (1) มอบหมายใหนักเรียนไปคนควาหาขอมูลจากเอกสารหรือแหลงขอมูลตางๆ  
   (2) ใหนักเรียนวิเคราะหประเมินวา ขอมูลเหลานั้นมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือ 
ไมมี ความถูกตองนาเชื่อถือเพียงใด 
  4) ทดสอบสมมติฐาน 
   (1) นักเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายเพ่ือสนับสนุนสมมติฐาน 
  5) สรางขอสรุป 
   (1) นักเรียนสรุปวาปญหานั้นมีคําตอบหรือขอสรุปอยางไร อาจสรุปในรูปของรายงาน
หรือเอกสาร 
 คาริน และซันท (Carin & Sund, 1980; อางถึงใน ละมัย วงศลาศ, 2553, หนา 28-30) 
ไดแบงการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชบทบาทของครูและนักเรียนเปนเกณฑแบงออกเปน 
3 ประเภท ดังนี ้ 
  1) แบบใหผูเรียนทํางานหรือปฏิบัติการทดลอง (guided discovery) วิธีนี้ครูและ
นักเรียนมีบทบาทเทาเทียมกัน โดยเตรียมวิธีการปฏิบัติการทดลองไวแลว เปนระดับที่งายที่สุด เปนวิธี
สืบสอบที่ครูเปนผูกําหนดปญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล เตรียมอุปกรณเครื่องมือ
ไวเรียบรอย นักเรียนมีหนาที่ปฏิบัติการทดลองทํากิจกรรมตามแนวทางหรือกิจกรรมสําเร็จรูป 
(structured laboratory) ลําดับขั้นตอนของวิธีนี้ คือ  
   (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูเปนผูนําอภิปรายโดยการตั้งปญหา 
   (2) ขั้นอภิปรายกอนทํากิจกรรมการทดลอง อาจจะเปนการตั้งสมมติฐาน ครูอธิบาย
หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับอุปกรณที่จะใชในการทดลองวามีวิธีการใชอยางไร จึงจะไมเกิดอันตรายและ
มีขอระมัดระวังในการทดลองแตละครั้งอยางไร 
   (3) ขั้นทําการทดลองเก็บรวบรวมขอมูล นักเรียนเปนผูลงมือกระทําการทดลองเอง 
ทํากิจกรรมพรอมทั้งบันทึกผลการทดลอง 
   (4) ข้ันอภิปรายหลังการทดลอง เปนข้ันของการนําเสนอขอมูลและสรุปผลการทดลอง 
ในขั้นตอนนี้ครูตองนําการอภิปราย โดยใชคําถามเพื่อนํานักเรียนไปสูขอสรุปเพื่อใหไดแนวคิดหรือ
หลักเกณฑที่สําคัญของบทเรียน 
  2) แบบวิธีสืบสอบที่ครูวางแผน (less guided discovery) วิธีนี้ครูมีบทบาทลดลง
เมื่อเทียบกับวิธีในแบบที่ 1 นักเรียนมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเปนวิธีที่ซับซอนกวาแบบที่ 1 เปนวิธีสืบสอบ
ทีค่รูเปนผูกําหนดปญหา แตใหนักเรียนหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง โดยเริ่มตั้งแตการตั้งสมมติฐาน 
วางแผนการทดลอง ทําการทดลองจนถึงสรุปผลการทดลอง โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
ซึ่งอาจเรียกวิธีนี้วา วิธีสอนแบบไมกําหนดแนวทาง (unstructured laboratory) ลําดับขั้นตอน
ของวิธีนี้ คือ 
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   (1) สรางสถานการณหรือปญหา ซึ่งอาจทําโดยการใชคําถาม ใชสถานการณจริง
โดยการสาธิต ใชภาพปริศนาหรือภาพยนตรเพ่ือเสนอปญหา 
   (2) นักเรียนวางแผนแกปญหา ครูแนะแนวทางแหลงความรู 
   (3) นักเรียนดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วางไว 
   (4) นักเรียนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการแกปญหาดวยตนเอง 
โดยมีครูเปนผูดูแล รวมกันอภิปรายเพ่ือใหความรูที่ถูกตองสมบูรณ 
  3) แบบวิธีสืบสอบที่นักเรียนเปนผูวางแผนเอง (free discovery) วิธีนี้นักเรียนมีบทบาท
มากที่สุด ครูมีบทบาทนอยหรือไมมีเลย เปนระดับที่ซับซอนและยากที่สุด เปนวิธีการที่ผูเรียน
เปนผูกําหนดปญหาเอง วางแผนการทดลองเอง เก็บขอมูลดําเนินการทดลอง ตลอดจนสรุปผลดวยตนเอง 
วิธีนี้นักเรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาความสนใจ ครูเปนเพียงผูกระตุนเทานั้น ซึ่งอาจเรียกวา 
วิธสีืบสอบแบบอิสระ วิธีนี้ครูอาจใชคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนกําหนดปญหาดวยตนเอง ดังที่ คาริน
และซันด ไดยกตัวอยางเปนปญหาที่ครูใชถามนักเรียน เชน  
   (1) ถานักเรียนเปนครูและกําลังสนใจเลือกหัวขอที่จะศึกษาในภาคเรียนนี้ นักเรียน
คิดวาจะศึกษาเรื่องอะไร 
   (2) ปญหาสําคัญของชุมชนที่นักเรียนสนใจศึกษามีอะไรบาง 
   (3) เม่ือนักเรียนประสบปญหาในชมุชนของเรา เชน ปญหามลพิษ นักเรียนตองการ
อภิปรายเก่ียวกับอะไร ลองเลาใหเพ่ือนฟงบาง 
   (4) เมื่อผู เรียนกําหนดปญหาไดตามความสนใจของตนเองแลว นักเรียน
จึงทําการวางแผนเพ่ือแกปญหา แลวดําเนินการแกปญหา ตลอดจนสรุปผลดวยตนเอง ซึ่งอาจทําเปน
รายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได โดยมีครูเปนที่ปรึกษาใหกําลังใจเทานั้น 
 สาโรช โศภีรักข (2546, หนา 33) ไดเสนอข้ันตอนในการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
ไว 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1) ขั้นกระตุนใหผูเรียนมองเห็นปญหา ผูสอนพูดคุยกับผูเรียนใหผูเรียนเกิดคําถามและ
เปดโอกาส โดยอาจจะสรางสถานการณ เชน สไลดประกอบคําบรรยาย วิดิทัศน ภาพยนตร ของจริง 
หรือรูปภาพหรือเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหฟง จากนั้นใหผูเรียนชวยกันตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปญหานั้น 
  2) ข้ันสืบสวนสอบสวน ผูเรียนกําหนดแนวทางคนควาหาคําตอบเหลานี้ โดยใช
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ซึ่งควรจะมีแนวทางหลากหลายวิธี จากนั้นผูเรียน ทําการรวบรวมขอมูล 
อาจจะโดยการทดลองตามข้ันตอน ในขณะรวบรวมขอมูลหรือทดลอง นักเรียนตองบันทึกผลตลอดเวลา 
บางครั้งอาจมีกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การสํารวจ การศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ การปฏิบัติ
ภาคสนาม เปนตน 
  3) ข้ันทดสอบสมมติฐาน เมื่อผูเรียนสอบสวนขอมูลแลว จะชวยกันวิเคราะหขอมูลหรือ
ผลท่ีไดจากการสืบสวนสอบสวนนั้น แลวสรุปเปนขอมูลเพ่ือตอบสมมติฐานที่ตั้งไวได ตั้งแตตอนแรกวา
ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม 
  4) ขั้นสรุปคําตอบ โดยผูเรียนและผูสอนชวยกันสรุปคําตอบ 
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  5) ขั้นนําไปใช ผูเรียนและผูสอนวิเคราะหคําตอบที่เกิดข้ึนแลวชวยกันอภิปรายวา
จะนําไปใชในสถานการณที่ตั้งไวอยางไร 
 ทัศนีย บุญเติม และวรรณจรีย มังสิงห (2548, หนา 48) ไดกําหนดข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู (5E) แบบวงจรการเรียนรู ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอีกวิธีหนึ่ง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
ดังนี้  
  1) ขั้นสํารวจ (explore) เปนขั้นตอนที่ครูใหผูเรียนเขารวมในปญหาที่นาสนใจหรือ
ทาทาย และสนับสนุนใหผูเรียนสํารวจปญหานั้นๆ การสํารวจเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนการจัดเวลา
ใหผูเรียนจัดกระทํากับวัตถุ ทําการสังเกต พิจารณาจากสิ่งที่ไมรูอยางลึกซึ้ง และพัฒนาความเขาใจ
เบื้องตนและการอธิบายทางวิทยาศาสตรข้ันมูลฐาน 
  2) ขั้นอธิบาย (explain) หมายถึง การนํานักเรียนไปสูจุดสําคัญของบทเรียน
ซึ่งนักเรียนจะสรางและใหคําอธิบายมโนมติวิทยาศาสตรดวยคําพูดของตนเอง โดยมีครูคอยชวยเหลือ 
ขั้นตอนนี้เปนจุดสรุปของบทเรียนทั้งหมดซึ่งตองทําอยางมองการณไกล และระมัดระวัง บทบาทของครู
คือชวยผูเรียนใหไดสิ่งที่เรยีนรูมากอนในข้ันการสํารวจ เพื่อสรางความหมายใหม ซึ่งครูผูสอนควรแนะนํา
การคดิของผูเรียนมากกวาบอกวาควรจะคิดอยางไร 
  3) ข้ันขยายความรู (expand) การขยายความรูชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจลึกซึ้ง
และเปลี่ยนความเคยชินของการเรียนรูแบบผิวเผิน บทเรียนควรมีกิจกรรมโครงงานและแนวคิดจาก
งานวิจัยที่สัมพันธกับมโนมติหลักของบทเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนขยายความเขาใจและทําใหทักษะ
ของเขาเฉียบแหลมขึ้น ครูจะใชคําถามสําคัญๆ เพ่ือทาทายและแนะแนวทางการขยายความรู 
  4) ข้ันประเมินผล (evaluate) การประเมินเปนการใหโอกาสแกผูเรียนในการแสดง
สิ่งท่ีผูเรียนรูและทําได การประเมินไมใชสิ่งที่เกิดข้ึนในตอนทายของบทเรียน และอาจเปนการประเมิน
แบบไมเปนทางการ เชน การสังเกตการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรของเด็ก การตอบคําถามระหวาง
การทํากิจกรรมการเรียนรู หรืออาจจะเปนการประเมินแบบเปนทางการ เชน การจัดเวลาพิเศษสําหรับ
ใหทําชิน้งาน เปนตน  
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554, หนา 18-19) ไดกําหนดข้ันตอน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้ 
  1) ขั้นสรางความสนใจ (engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม
เรื่องท่ีสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรูเดิม
ทีเ่พ่ิงเรียนมารูมาแลวเปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษาในกรณีที่ยังไมมี
ประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจจะจัดกิจกรรมหรือสถานการณเพ่ือกระตุน ยั่วยุ หรือทาทายใหนักเรียนตื่นเตน 
สงสัย ใครรู อยากรูอยากเห็นหรือ เพื่อนําไปสูการแกปญหา การศึกษาคนควา หรือการทดลอง 
แตไมควรบังคบัใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือปญหาที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา ทําไดหลายแบบ 
เชน สาธิต ทดลอง นําเสนอขอมูล เลาเรื่อง/เหตุการณ ใหคนควา/อานเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา 
ใชเกม ใชสื่อ วัสดุอุปกรณ สรางสถานการณ/ปญหาที่สนใจ ที่สงสัยแปลกใจ 
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  2) ข้ันสํารวจและคนหา (exploration) เมื่อทําความเขาใจประเด็นหรือคําถาม
ที่สนใจแลว ผูเรียนจะมีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ทีเ่ปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสารสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ วิธีการตรวจสอบ
อาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสถานการณ
จําลอง (simulation) การศกึษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป 
  3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) ผูเรียนนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและ
คนหามาวิเคราะห แปลผล สรุปและอภิปรายรวมกัน พรอมทั้งนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 
ซึ่งอาจเปนรูปวาด ตาราง แผนผัง ผลงานมีความหลากหลาย สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไวประกอบการ
ใหเหตุผลสมเหตุสมผล การลงขอสรุปถูกตองเชื่อถือได มีเอกสารอางอิงและหลักฐานชัดเจน 
  4) ข้ันขยายความรู (elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมหรือแนวคิดท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอ่ืนๆ ที่ชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้ง เชน  
   (1) ครจูัดกิจกรรมหรือสถานการณ เพื่อใหนักเรียนมีความรูลึกซึ้งขึ้น หรือขยาย
กรอบความคดิกวางข้ึนหรือเชื่อมโยงความรูเดิมสูความรูใหมหรือนําไปสูการศึกษาคนควา ทดลองเพิ่มขึ้น 
เชน ตั้งประเด็นเพื่อใหนักเรียนชี้แจงหรือรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
ซักถามใหนักเรียนชัดเจนหรือกระจางในความรูที่ไดหรือเชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูเดิม 
   (2) นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เชน อธิบายและขยายความรู เพิ่มเติม
มคีวามละเอียดมากขึ้น ยกสถานการณ ตัวอยาง อธิบายเชื่อมโยงความรูที่ไดเปนระบบ และลึกซึ้งยิ่งข้ึน
หรือสมบูรณละเอียดขึ้น นําไปสูความรูใหมหรือความรูที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน ประยุกตความรูที่ไดไปใชในเรื่องอ่ืน
หรือสถานการณอ่ืนๆ หรือสรางคําถามใหมและออกแบบการสํารวจ คนหา และรวบรวมเพ่ือนําไปสู
การสรางความรูใหม 
  5) ข้ันประเมินผล (evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ 
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรู
ไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ ดังนี ้ 
   (1) นักเรียนระบุสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนรูทั้งดานกระบวนการและผลผลิต 
   (2) นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของความรูที่ได เชน วิเคราะหวิจารณ แลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน คิดพิจารณาใหรอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง 
เพ่ิมเติมและสรุป ถายังมีปญหาใหศึกษาทบทวนใหมอีกครั้ง อางอิงทฤษฎีหรือหลักเกณฑ เปรียบเทียบ
ผลกับสมมติฐาน เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิม 
   (3) นักเรียนทราบจุดเดน จุดดอยในการศึกษาคนควา หรือทดลองขั้นตอนของ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
เขียนเปนแผนภาพ 3 ดังนี ้
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ภาพ 18  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  
ที่มา: (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 
 
 กลาวโดยสรุป การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ียึดผูเรียน
เปนสําคญัสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยผูเรียนมีโอกาสไดแสดงบทบาทของตนอยางเต็มที่ในการแสวงหาแนวทาง
ในการแกปญหาและสรางองคความรู ซึ่งการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูสอนตองเขาใจ
บทบาทและหนาที่ของตน และดําเนินกิจกรรมใหครบวงจรอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียนทั้งในดานทักษะกระบวนการที่จําเปนและความรูในเนื้อหาสาระที่เรียน อีกทั้งยังชวยใหผูเรียน
เปนผูรักการศกึษาคนควาและสามารถที่จะแสวงหาความรูตางๆ ไดดวยตนเอง 
 2.6.5 การวัดประเมินผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 การเรียนรูวิทยาศาสตร คือ การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม 
และการแกปญหา ในการเรียนรูแตละแบบนี้ตองการวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่ตางกันไปผูวิจัย
ไดศกึษาการประเมินผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) จากหนังสือและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เสวียน ประวรรณถา (2553, หนา 42) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีวิธีการวัดประเมินผลโดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ (multiple 
choice test) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลของความรู ความสามารถและทักษะ
ทีน่ักเรียนไดจากการเรียนการสอนทั้งที่โรงเรียนที่บาน สภาพแวดลอมและแหลงอ่ืนๆ สามารถวัดไดดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น การที่ครูผูสอนจะเลือกออกขอสบประเภทใดนั้น
ตองพิจารณาขอดี ขอจํากัด ความเหมาะสมของแบบทดสอบกันเนื้อหา หรือจุดประสงคในการเรยีนรู 
 จริยา สุจารีกุล (2551, หนา 190-236) ไดทําการแปลหนังสือเรื่อง วิทยาศาสตร คือ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (science as Inquiry) เก่ียวกับการประเมินผลในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
กลาววา การสอนวิทยาศาสตรที่เต็มไปดวยกลุยุทธในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็ตองการ
วิธีการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชนกัน เมื่อไมนานมานี้จุดเนนในการประเมินผลเปลี่ยนจากขอสอบ

สรางความสนใจ 
(engagement) 

ประเมินผล 
(evaluation) 

สํารวจและคนหา 
(exploration) 

ขยายความรู 
(elaboration) 

อธิบายและลงขอสรุป 
(explanation) 
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แบบเขียนตอบไปเปนการประเมินผลเชิงพฤติกรรมและการปฏิบัติการที่หลากหลาย กลยุทธ
ในการประเมินผลเชิงพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นมีดังนี ้
   1) แฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานประกอบไปดวยเอกสารที่เปนผลงานที่ดีที่สุด
ซึ่งนักเรียนและครูเลือกแฟมสะสมผลงานสามารถประเมินการเรียนรูไดหลากหลาย  
   2) การเขียนบันทึกหรือการจดในสมุดบันทึก ประกอบดวย การเขียน การวาดภาพ 
และการแสดงภาพที่นักเรียนเขียนเพื่อสื่อสารความคิดทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ตลอดจน
การตอบสนองตอกลุมและการทํางานเปนกลุม 
   3) คอมพิวเตอร ชวยติดตามความกาวหนาในการเรียนรูและการคิดของนักเรียนได
เปนอยางดี เพราะเปนการโตตอบระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร โดยคอมพิวเตอรสามารถบันทึกวา
นักเรียนเรียนรูไดดีเพียงใดพรอมทั้งใหคาํตอบวาถูกหรือผิด เชนเดียวกับความสามารถในการเสนอ
สถานการณท่ีเปนความจริง 
   4) วิดีโอเทป การบันทึกกิจกรรมที่กําลังทําและคําอธิบายของนักเรียนดวยวิดีโอเทป
เปนสิ่งที่มีคุณคามากซึ่งจะชวยใหรูวานักเรียนเสนอแนวคิดและตอบคําถามที่ถาทายไดดีเพียงใด 
นอกจากนั้นยังสามารถแสดงใหเห็นไดวานักเรียนทํางานและการทดลองไดดีเพียงใด  
   5) การปฏิบัติหรืองานที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู การปฏิบัติมุงเนนใหนักเรียนแสดง
สิ่งที่ไดเรียนรูโดยการทํางานหรือการใชอุปกรณการตรวจวัดที่เปนรูปธรรม นักเรียนวิทยาศาสตร
อาจสนใจที่จะออกแบบการทดลองและทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชอุปกรณหรือ
วิธีการในการวิจัย 
   6) กิจกรรมกลุม สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับประเมินทักษะในการเรียนรูวิทยาศาสตร
ไดเปนอยางดี เชน จากผลงานที่ทํารวมกันเปนกลุมสามารถแสดงใหเห็นวา สมาชิกในกลุมทํางาน
รวมกันไดดีเพียงใด สามารถสื่อสารความคิดซึ่งกันและกัน และบูรณาการผลงานของสมาชิกแตละคน
เปนผลงานสุดทายรวมกันไดอยางไร 
   7) การประเมินผลแบบเขียนตอบ ถาใชอยางเหมาะสม ขอสอบเขียนก็ยังคงมีประโยชน
ในการประเมินความรู เนื้อหา แนวคิดหลัก และวิธีการทํางาน ความสามารถในการอานและ
ทําความเขาใจตางๆ และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดดีพอสมควร 
   8) ขอสอบแบบเลือกตอบ ขอสอบวิทยาศาสตรแบบเลือกตอบเปนขอสอบที่ดีดวยเหตุผล 
2 ประการ คือ สามารถใหคะแนนไดอยางเที่ยงตรง และจะสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูตอไปครู
สามารถปรับปรุงขอสอบแบบเลือกตอบใหมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรวิทยาศาสตรได 
 กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักของการวัดประเมินผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) นั้นคือ
การเชื่อมโยงระหวางจุดมุงหมายของการสอนและการการแสดงออกในการเรียนรูของนักเรียน 
ตองคาํนึงถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรในลักษณะของการสืบเสาะหาความรูอยูเสมอ และตองคิดวา
จะประเมินหรือตรวจวัดการสืบเสาะหาความรูของนักเรียนไดอยางไร ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือก
การประเมินผลโดยวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดผลความพึงพอใจของผูเรียน 
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2.7 การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 การวัดประเมินผลเปนองคประกอบหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลเปนการประเมินหลังจากที่ครูผูสอนไดดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนท่ีเรียบรอยแลวเพ่ือเปนการวัดกระบวนการเรียนการสอนของครูและความเขาใจ
ในเนื้อหาการเรียนของนักเรียน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประเมินผลไวดงันี ้ 
 2.7.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 
 ไพศาล หวังพานิช (2526, หนา 89) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไววา
หมายถึงคุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์
จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ผล (level of accomplishment) ของบุคคล 
วาเรียนรูแลวเทาไร ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 1) การวัด
ดานปฏิบัติเปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะของผูเรียน โดยมุงเนน
ใหผูเรียนแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปของการกระทําจริง ใหออกเปนผลงาน เชน ศิลปศึกษา 
พลศึกษาการชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ (performance test) 2) การวัด
ดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา อันเปนประสบการณการเรียนรูของ
ผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(achievement test) 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2537, หนา 71) ใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ผลที่เกิดจากการสอนหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกมา 3 ดาน ไดแก ดานพุทธพิสัย 
ดานจิตพิสัย และดานทักษะพสิัย 

บุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา 68) ใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลท่ีเกิดขึ้นจาการคนควา การอบรม การสั่งสอน หรือประสบการณตางๆ รวมทั้ง ความรูสึก คานิยม
จริยธรรมตางๆ ที่เปนผลมาจากการฝกสอน 

ภพ เลาหไพบูลย (2542, หนา 329) ใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได จากที่ไมเคยกระทํา หรือ
กระทําไดนอยกอนที่จะมีการเรียนการสอน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีการวัดได 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ และ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ
การเรียนรู ที่เกิดข้ึนจากการฝกอบรม หรือจากการสอน 
 2.7.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ดังนี้ 
 ราตรี นันทสุคนธ (2555, หนา 35-46) กลาววา ในการจัดการศึกษาไมวาระดับใดก็ตาม 
ถานําเอาจุดมุงหมายท้ังหมดมาพิจารณาแลว ก็สามารถแยกออกไดเปน 3 ดาน ดวยกันคือ  
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  1) พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) หมายถึง การเรียนรูในวิชาตางๆ 
ที่ผูเรียนจะตองอาศัยความสามารถทางสมองเปนที่ตั้งของการวิเคราะห รวมทั้งจดจํา เชน การเรียน
วิชาเลข การแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร การทําความเขาใจในการอาน การเขียนเรียงความ การคิด
ประดิษฐสิ่งใหมๆ เปนตน พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือพฤติกรรมดานสมองแยกไดเปน 6 ประเภท 
   (1) ความรูความจํา (knowledge) หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถระลึกขอความรู
ตางๆ ท่ีครูไดสอนหรือขอความรูที่ตนไดศึกษามาดวยวิธีตางๆ ไวได เชน นักเรียนนึกถึงพยัญชนะไดครบ
ทั้ง 44 ตัว สามารถที่จะบอกไดวาพยัญชนะตัวใดเปนอักษรกลาง อักษรสูง หรืออักษรต่ํา 
   (2) ความเขาใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่จะอธิบาย 
ขยายความหรือเขียนเรื่องราวใดๆ ที่ตนไดรับรูมาโดยใชถอยคํา สํานวนภาษาของตนเอง และ
หมายความรวมไปถึงความสามารถในการท่ีแปลความหมาย ตีความหมาย หรือขยายความหมายขอมูล 
จากสํานวนสุภาษิต แผนที่ กราฟ หรือตารางตางๆ ตัวอยางของพฤติกรรมความเขาใจ เชน แปลตัวเลข
ในตารางเวลารถเขาออกในสถานีรถประจําทาง การอานแผนที่ การอธิบายความหมายของสํานวน
ภาษาสุภาษิตตางๆ 
   (3) การนําไปใช (application) ไดแก ความสามารถของผูเรียนในการท่ีจะนําความรู 
ความเขาใจที่ตนมีไปใชในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมได เชน ครูสอนวิธีการบวกเลขในชั้นเรียน
แลวนักเรียนสามารถคิดทอนเงินเมื่อทางบานใชใหไปซื้อของท่ีรานคาได หรือหลังจากที่นักเรียนเรียนรู
ประโยชนของปุยประเภทตางๆ แลว สามารถเลือกปุยเพ่ือใชในการปลูกผักที่บานของตนไดถูกตอง 
   (4) การวิเคราะห (analysis) ไดแก ความสามารถของนักเรียนในการที่จะใชสมอง
ขบคิดหาเหตุผล หาหลักการ หาสาเหตุ หรือความเปนไปของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชนนักเรียนท่ีปลูกผัก 
สังเกตเห็นวาผักที่ตนปลูกไวไมงอกงาม ถานักเรียนใชความสามารถโดยลําพังของตนเองคนหา สาเหตุ
ที่ทําใหผักของตนไมงาม เชน เพราะไมรดน้ํา ดินไมดี แดดสองไมถึง อุณหภูมิไมเหมาะ หรือปุยไมเพียงพอ 
โดยการคดิหาสาเหตุดังกลาวนี้ นักเรียนกระทําดวยตนเอง ไมไดอาศัยคําบอกเลาของครูแตละประการ
ใดลักษณะการใชสมองดังกลาวนี้ถือเปนการวิเคราะห 
   (5) การสังเคราะห (synthesis) ไดแก ความสามารถของผูเรียนในการที่จะใช
สมองคิดสรางสิ่งใหมขึ้นมาโดยอาศัยความสามารถของตนเอง เชน การที่นักเรียนเขียนเรียงความ
โดยไมไดคัดลอกมาจากบทความของใคร หรือการออกแบบของใชใหมๆ โดยใชความคิดของตนเอง 
การสังเคราะหยังมีความหมายรวมไปถึงความสามารถในการวางแผนการทํางานลวงหนา เชน 
การที่นักเรียนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กในหมูของพวกเขากันเอง โดยครูไมตองเขาไปกํากับ
หรือไปสั่งการได 
   (6) การประเมินคา (evaluation) ไดแก การที่ผูเรียนพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ
ที่เพงเล็งวาสิ่งนั้นๆ มี คุณคา ดี-เลว ถูก-ไมถูก ควร-ไมควร โดยมีเหตุผลประกอบ เชน สมมติวา มีเงิน
อยูในมือ 10 บาท จะตองมาคิดพิจารณาตัดสินใจดวยตนเองวา เงงินดังกลาวนั้น จะจายอยางไร เชน 
ตัดสินใจซื้อของเลน ซื้อขนมรับประทาน หรือซื้อหนังสือที่ตนสนใจมาอาน 
  2) พฤติกรรมดานจิตพิสัย (affective domain) เปนคุณลักษณะที่เก่ียวของกับอารมณ 
หรือความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจเปนความคิด ความเชื่อ การกระทํา รูปรางลักษณะของบุคคล 
วัตถุ สิ่งของ สถาบัน เปนตน คุณธรรมเปนคุณลักษณะดานจิตพิสัยที่ตองการอบรมใหเกิดขึ้นแกเยาวชน
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ของชาติ เปาหมายของหลักสูตรนั้น นอกจากจะพัฒนาใหนักเรียนมีความรู ความสามารถทางดานวิชาการ
และการฝกทักษะในการทํางานตางๆ แลว ยังเนนใหมีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตางๆ 
เพ่ือใหนักเรียนเปนพลเมืองดี สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข พฤติกรรมดานจิตพิสัยมีระดับ
พัฒนาการเปน 5 ขั้น ดังนี ้
   (1) ข้ันรับรูเปนขั้นที่ผูเรียนจะเกิดการรับรูสิ่งตางๆ ทั้งในรูปของวัตถุ สิ่งของ หรือ
แนวคิด รวมทั้งเกิดความตั้งใจที่จะรับรูในสิ่งนั้นๆ 
   (2) ขั้นตอบสนอง เปนขั้นที่ผูเรียนแสดงอาการตอบสนองตั้งแตการยอมรับและ
ปฏิบัติตามดวยความสมัครใจจนถึงเกิดพึงพอใจในการปฏิบัติตาม 
   (3) ข้ันเห็นคุณคา เปนข้ันที่ผูเรียนตัดสินหรือประเมินคุณคาจากการตอบสนอง
ในลักษณะการยอมรับใหความสําคัญพึงพอใจและเลื่อมใส 
   (4) ขั้นจัดระบบ เปนข้ัน ท่ีผู เรียนนําเอาคุณคาที่ตนตอบสนองตอสิ่ งตางๆ 
หลายๆ คุณคาที่อาจคลายคลึงกันหรือแตกตางกันมาจัดเรียบเรียงข้ึนเปนระบบคุณคา 
   (5) ข้ันสรางคุณลักษณะ เปนข้ันท่ีผูเรียนสรางลักษณะที่ดีแกตนเอง โดยนําเอาระบบ
คุณคามาเรียบเรียงปรับเปนรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง 
  3) พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (psychomotor domain) พฤติกรรมของนักเรียน
ที่ปรากฎออกมาใหเห็นจากการลงมือกระทําหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติดังกลาวอาศัย
กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่ง หรือหลายสวนของรางกาย พฤติกรรมดานการปฏิบัต ิแบงออกเปน 4 ขั้น คอื 
   (1) การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เปนความสามารถในการเคลื่อนไหว 
อวัยวะตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลื่อนไหวของแขนขาที่ติดตอกับอวัยวะสวนอื่นๆ 
ของรางกาย 
   (2) การเคลื่อนไหวที่ตองอาศัยการประสานกันของอวัยวะหลายสวนประกอบและ
สัมพันธกันกับประสาทสัมผัส โดยเนนการเคลื่อนไหวของรางกายสวนนั้นที่ตองสัมผัสกับการใชหูและมอื 
   (3) พฤติกรรมไมใชสื่อความหมายทางภาษา เปนความสามารถในการสื่อความหมาย
ทุกชนิดโดยไมใชภาษาในการสื่อความหมาย พฤติกรรมดานนี้มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ สามารถเรียนรูได
และสื่อความหมายกับผูรับโดยไมใชคํา 
   (4) พฤติกรรมการพูด เปนพฤติกรรมที่ครอบคลุมตั้งแตความรูและความคิด 
ภาคความรูสึกและภาคความสัมพันธทางกลไกลทางรางกายและสมอง เพราะการพูดประกอบดวย
การสรางและการสื่อสาร เปนวิธีการที่ผูสงไดมีการจัดการระบบ การลงรหัส การประเมิน
โดยมีการตอบสนองพฤติกรรมการพูดเปนพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธของกลไกทางรางกายและสมอง 
คือ สื่อสารซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การจัดระเบียบของสิ่งที่จะสื่อสาร สรางผลิตกรรม 
การแปลงเสียง หรือพฤติกรรมดานทักษะพิสัยสามารถจําแนกได เปน 5 ระดับ คลายกับพฤติกรรม
ดานจิตพิสัย ดังนี ้
     ระดับที่ 1 รับรู ผูที่จะปฏิบัติได จําตองรับรูหรือตองมีความรูในเรื่องที่จะ
ปฏิบัติกอน อาทิ การเลนกีฬาชนิดตางๆ หากตองการที่จะเลนกีฬาเหลานั้นเปนหรือเลนไดนั้น ผูเลน
จําตองมีความรูเก่ียวกับกีฬานั้นๆ วามีการเลนอยางไร กฎเกณฑกติกาเปนอยางไร 
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     ระดับที่ 2 ปฏิบัติตามแบบ ในการปฏิบัตินั้นนอกจากผานระดับที่ 1 มีความรู
แลวตองมีผูทําใหดูแลวทําตามแบบ ทําเหมือนกับแบบทุกประการ 
     ระดับที่ 3 ปฏิบัติเลียนแบบ ขั้นนี้เปนการเลียนแบบ ซึ่งไมเหมือนกับแบบที่เปน
พฤติกรรมระดับท่ี 2 เสียเลยทีเดียว มีบางสวนที่ผูปฏิบัติไดดัดแปลงบาง แตเปนเพียงการเลียนแบบ
เทานั้น 
     ระดับที่ 4 ปฏิบัติเอง ในขั้นนี้ เริ่มท่ีจะปฏิบัติดวยตนเอง คิดวิธีการตางๆ 
ในการปฏิบัติดวยตนเอง 
     ระดับที่ 5 ปฏิบัติอยางสรางสรรค เปนขั้นสูงสุดของพฤติกรรมดานทักษะ
ที่ผูปฏิบัติคิดวิธีการใหม หรือสรางกิจกรรมใหมๆ ขึ้นมาดวยตนเอง ซึ่งขั้นนี้ตองใชความรู ความคิด
ที่สูงมากที่เดียว ตัวอยาง เชน การแตงหนังสือ หรือการเขียนนวนิยาย ผูที่เขียนตองมีความรู และ
ตองเขียนดวยความคิดของตนเอง มีการวางกรอบแนวคิดใหม ไมซ้ํากับของผูอื่นหรือนักออกแบบ
ที่ออกแบบสิ่งใหมๆ ที่แตกตางจากของผูอ่ืน ถึงข้ันการจดสิทธิบัตรทางปญญาได  
    หลังจากที่ครูไดกําหนดจุดมุงหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดมุงหมาย
ที่กําหนดแลวขั้นตอนตอมา ครูก็ตองตรวจสอบติดตามผลเพ่ือจะไดทราบวา ผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ในเนื้อหา ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดใหหรือไม ดังนั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา
มีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายประเภท ซึ่งเครื่องมือและวิธีการแตละประเภท
เหมาะสําหรับการใชเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกัน วิธีการและเครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมดานตางๆ 
ที่นิยมใช ไดแก (ราตรี นันทสุคนธ, 2555, หนา 49-50) 
  1) แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของขอคําถามหรือขอกระทอง (items) หรืองาน (tasks) 
ทีส่รางข้ึนเพ่ือชักนําใหผูถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาโตตอบออกมา เพื่อใหผูทําการทดสอบ
สามารถสังเกตไดและวัดได ดังนั้น กระบวนการทดสอบจึงตองประกอบดวย สิ่งที่มากระตุนและ
มกีารตอบสนอง 
  2) แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสํารวจ (checklist) หมายถึง ชุดของ
คําถามหรือขอความที่กําหนดข้ึน เพ่ือตองการทราบขอเท็จจริงบางอยางจากผูตอบโดยอาจจะใหผูตอบ
กรอกขอความหรือทําเครื่องหมายตามรูปแบบท่ีกําหนดใหและขอใหผูตอบๆ ตามสภาพเปนจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นตามที่ผูตอบประสงค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคําแนะนําในการตอบแบบสอบถามหรือ
แบบสํารวจที่ผูสรางกําหนดไว ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะเปนขอมูลที่ไดจากการรายงาน
โดยการเขียนตอบ (กรอกแบบสอบถาม) หรือดดยการพูด (ใชเทคนิคสัมภาษณและผูสัมภาษณบันทึก
สิ่งท่ีไดจากการสอบถามลงในแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ) 
  3) การสัมภาษณ (interview) เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายระหวางผูสัมภาษณ
และผูถูกสัมภาษณตามวัตถุประสงคที่ผูสัมภาษณกําหนดไว 
  4) การสังเกต (observation) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวัดและประเมินผล
อีกรูปแบบหนึ่ ง การสังเกตอาจทําไดทั้งสถานการณตามธรรมชาติ หรือสถานการณจําลอง
ที่ผูเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการ  
  5) แบบวัดเชิงสถานการณ (situation test) เปนวิธีการที่ไดรับการจัดกระทําขึ้น
โดยยึดหลักวิชาการ โดยมีแนวความคิด พื้นฐานวานักเรียนนั้นมีการเรียนรูดานจิตพิสัยมากมาย 
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แตครูไมอาจตามสังเกตไดทุกเวลา และสังเกตไดอยางทั่วถึงรวมทั้งพฤติกรรมบางอยางจะเกิดขึ้นได
ก็ตองอาศัยเงื่อนไข หรือสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นไดไมบอยนัก 
ทําใหการสังเกตในสถานการณจริงคอนขางจะกระทําไดยากและเสียเวลารอคอย จากปญหาดังกลาว 
จึงไดเกิดความพยายามที่จะสรางสถานการณข้ึน และตั้งขอคําถามเพ่ือใหผูเรียนตอบ โดยคาดหวังวา
คําตอบของผูเรียนนั้นจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางดานจิตพิสัยของผูเรียนคนนั้นๆ  
  6) แฟมสะสมงาน (portfolio) เปนการเก็บรวบรวมและการสรางเอกสาร หลักฐาน
เก่ียวกับผลงานของผูเรียนที่บงบอกถึงความสําเร็จเชิงสมรรถนะเฉพาะดานที่ไดคัดสรรมาแลว 
 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดพฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษยมีหลากหลายตองเลือกให
สอดคลองกับพฤติกรรมนั้นๆ เชน พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย สวนใหญใชขอสอบหรือ แบบทดสอบ 
ดานจิตพิสัยใชการสังเกตประกอบกับแบบสังเกต การสัมภาษณ เปนตน ดานทักษะพิสัยใชแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ การสังเกตประกอบดวยแบบประเมินซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน แตมีวิธีการและ
เครื่องมือที่สามารถใชวัดพฤติกรรมไดทั้ง 3 ดาน คือ แฟมสะสมผลงาน เพราะเครื่องมือชนิดนี้ผูเรียน
สามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
 จากขอความดังกลาว สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพทางการเรียนการสอนใหดีขึ้น ขอสอบเปนเครื่องมือหลัก
ที่ใชในการวัดและการประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความรูในเนื้อหาวิชา 
 2.7.3 คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
 ในการสรางเครื่องมือเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษาจะตองมีความแนใจในเครื่องมือท่ีใช 
แตละชนดิวามีคุณภาพดีพอกอนนําไปใชจริง 
 สมนึก ภัททิยธนี (2553, หนา 67–71) กลาวถึง คุณลกัษณะที่ดีของเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
ไวดังนี้ 
  1) ความเท่ียงตรง (validity) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบที่สามารถวัดไดตรงกับ
จุดมุงหมายที่ตองการ หรือวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดอยางถูกตองแมนยํา ความเที่ยงตรงจึงเปรียบเสมือน
หัวใจของการทดสอบ เชน ตองการวัดวานักเรียนมีความสามารถในการคํานวณหรือไม ก็ถามใหคํานวณ 
คะแนนที่ไดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความสามารถในเชิงคํานวณ มิใชไดคะแนนมากเพราะสะอาด 
ใชภาษาไดสละสลวยลายมือสวยงาม เปนตน ความเที่ยงตรงเปรียบไดกับเครื่องชั่งท่ีสามารถชั่งไดถูกตอง
ไมโกงน้ําหนักหรือเปรียบไดกับนาฬิกาที่บอกไดตรงเวลา ไมคลาดเคลื่อนกับเวลาที่เปนจริง ลักษณะ
ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบงเปน 4 ชนิด ดังนี้  
   (1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง ความสามารถของ
แบบทดสอบที่วัดไดตรงกับเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือตรงกับเนื้อหาที่ไดทําการสอน 
   (2) ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (construction validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบทดสอบที่วัดไดตรงกับจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือวัดไดตรงกับพฤติกรรมที่ตองการ
ใหเกิดกับนักเรียน 
   (3) ความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึง ความสามารถของ
แบบทดสอบที่วัดไดตรงกับสภาพเปนจริงในชีวิตประจําวันหรือปจจุบันของนักเรียน 
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   (4) ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ (predictive validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบทดสอบที่วัดไดตรงกับสภาพความเปนจริงของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  2) ความเชื่อมั่น (reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สามารถ
วัดไดคงท่ีคงวาไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะทําการสอบใหมก่ีครั้งก็ตาม 
  3) ความเปนปรนัย (objective) มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ตั้งคําถามใหชัดเจน
ทําใหผูเขาสอบเขาใจความหมายตรงกัน การตรวจใหคะแนนไดตรงกัน แมวาจะตรวจหลายครั้งหรือ
ตรวจหลายคนก็ตาม และแปลความหมายของคะแนนไดเหมือนกัน 
  4) ประสิทธิภาพ (eficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มีจํานวนขอมากพอประมาณ
ใชเวลาสอบพอเหมาะประหยัดคาใชจายจัดทําแบบทดสอบดวยความปราณีต ตรวจใหคะแนนไดรวดเร็ว 
รวมถึงสถานการณในการสอบที่ดี ไดแก สภาพหองสอบเรียบรอยไมมีสิ่งรบกวนผูเขาสอบ กรรมการ
คุมสอบรัดกุม เปนตนนอกจากนี้หากสรางแบบทดสอบไวอยางดี และสามารถนําไปใชไดหลายๆ ครั้ง
อยางเหมาะสม โดยไมเกิดความเสียหายใด ถือไดวาแบบทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพ 
  5) อํานาจจําแนก (discrimination) หมายถึง ความสามารถของขอสอบในการจําแนก
ผูสอบที่มีคุณลักษณะ หรือความสามารถแตกตางกันออกจากกันได ขอสอบท่ีดี จะตองมีอํานาจจําแนกสูง 
ตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงกลุม (norm referenced measurement) อํานาจจําแนกของขอสอบ
หมายถึง ความสามารถของขอสอบที่จําแนกผูสอบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเกงกับกลุมออน ถาขอสอบ
มีอํานาจจําแนกสูงแสดงวา คนกลุมเกงทําขอสอบขอนั้นถูก แตคนกลุมออนทําไมถูก สวนทฤษฎี 
การวัดผลแบบอิงเกณฑ (criterion referenced measurement) หมายถึง ความสามารถของ
ขอสอบนั้นในการจําแนกผูสอบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมรอบรู กับกลุมไมรอบรู ถาขอสอบมีอํานาจ
จําแนกสูงแสดงวาคนกลุมรอบรูทําขอสอบนั้นถูก แตคนกลุมไมรอบรูทําไมถูก 
 สรุปไดวา เครื่องมือวัดผลการศึกษาจะตองมีลักษณะที่ดี 5 ประการ คือ ความเที่ยงตรง 
ความเชื่อมั่น ความเปนปรนัย ประสิทธิภาพ อํานาจจําแนก  
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ  
 

2.8 การวัดผลความพึงพอใจของผูเรียน 
 
 2.8.1 ความหมายของการวัดผลความพึงพอใจของผูเรียน 
  ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนแนวความคิดเห็นที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็น
เปนรูปรางได บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน 
จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแตสามารถวัดไดโดยทางออมจากการวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหลานั้น 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

117 

  1) ความหมายของความพึงพอใจ (satisfaction) ไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย
ดังนี้ 
   Plewhite (1965, p. 6; อางถึงใน อัครศาสตร ศาสตรสูงเนิน, 2550, หนา 45) 
ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนความสุขความสบายที่ไดรับจากสภาพทางกายภาพ
เปนความสุขความสบายที่เกิดจากการเขารวมไดรูไดเห็นในกิจกรรมนั้นๆ 
    Camplbell (1976, pp. 117-124; อางถึงใน อัครศาสตร ศาสตรสูงเนิน, 2550, 
หนา 45) กลาววาความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในที่แตละคนเปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นตอ
สภาพการณที่อยากใหเปนหรือคาดหวัง หรือรูสึกวาสามควรจะไดรับผลท่ีไดจะเปนความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจเปนการตัดสินของแตละบุคคล 
   Ruth & Murali (2001, p. 1; อางถึงใน สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนเงื่อนไข
ที่สงเสริมการพัฒนาจูงใจภายในและทําใหแรงจูงใจในการเรียนรูดําเนินตอไปได 
    Wallerstein (1971, p. 256; อางถึงใน สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) ใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและอธิบายวาความพึงพอใจเปนขบวนการ
ทางจิตวิทยา ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกต
พฤติกรรมของคนเทานั้น การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบ
ที่เปนสาเหตุของความพึงพอใจนั้น 
     ราชบัณฑิตยสถาน (ออนไลน, 2552) กลาวไววา “ความ” เปนคํานําหนากริยาหรือ
วิเศษณเพ่ือแสดงสภาพ เชน ความดี ความชั่ว คําวา “พึง” เปนคําชวยกริยาอ่ืน หมายความยอมตาม 
แปลวา ควร เชน พึงไป วาควรไป คําวา “พอ” หมายความวา เทาที่ตองการ, ควรแกความตองการ, 
เต็มเทาที่จําเปน, เต็มตามตองการ และคําวา “ใจ” หมายความวา สิ่งที่ทําหนาที่รู รูสึก นึกและคิด
เมื่อนําคําสี่คํามาผสมกัน “ความพึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ตองการ  
    จากความหมายท่ีกลาวมาทั้งหมดสรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา 
เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก ชอบใจ ถูกใจตามที่ตองการ ตอสถานการณหรือกิจกรรมท่ีเขารวม 
โดยไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่กําหนดไว ความพึงพอใจเปนขบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีการที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงนั้นเปนเรื่องยาก
แตสามารถวัดไดโดยทางออมจากการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น    
  2) แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน 
การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนจึงเปนองคประกอบ สําคัญที่ทําใหผูเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพราะวา การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคล
จะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ เปนเบื้องตนนั่นคือ บุคคลจะตองไดรับการจูงใจ แรงจูงใจ
เปนหัวใจสําคัญของการเรียนเพราะมีอิทธิพลตอการเรียนรูและการสอนสูงมาก ดังนั้น ในการจัดการสอน 
ผูสอนจะตองพยายามสรางสิ่งจูงใจใหเกิดขึ้น เพ่ือใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจตอการเรียน
การสอน นั่นเอง 
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   แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการเรียน มีการศึกษาในดานความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียนจุดที่นาสนใจจุดหนึ่ง คือ การสรางความพอใจ
ในการเรียนตั้งแตเริ่มตนใหแกทุกคน ซึ่งในเรื่องนี้มีผูใหแนวคิดไวหลายทาน ดังนี ้
   บลูม (Bloom, 1976, pp. 72-74; อางถึงใน สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) มีความเห็นวา ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ตามที่ตนเองตองการ ก็นาจะคาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมที่ตนเอง
เลือกหรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เชน การขับรถยนต ดนตรีบางชนิด เกมหรืออะไร
บางอยางที่นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจไดโดยเสรีในการ เรียน การมีความกระตือรือรนและ
ความสนใจเมื่อเริ่มเรียน จะทําใหนักเรียน เรียนไดเร็ว และประสบความสําเร็จสูง อยางไรก็ตาม บลูม
เห็นวาวิธีนีค้อนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลําบาก ชวงสําคัญของการจัดประสบการณเพื่อสรางความรูสึก
ที่ดีตอการเรียนนี้ บลูม เห็นวา ตองทําในระดับประถมศึกษา เพราะบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 14 ป 
ลงมามีพัฒนาอยูในขั้นตอนของความสนใจ ความพึงพอใจ และเปนชวงการสรางฐานของการสะสม
ความรูสึกที่มีตออดีตประสบการณความสําเร็จ ในชั้นเรียนที่สูงข้ึนไปหรือในเด็กที่อายุมากขึ้นการสราง
หรือการเปลี่ยนแปลงความรูสึกจะทําไดยาก 
   โรเจอรส (Rogers, 1974, pp. 485-497; อางถึงใน สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) เปนนักจิตวิทยาผูริเริ่ม วิธีบําบัดคนไขทางจิตแบบยึดคนไข
เปนศูนยกลางและใชวิธีการบําบัดบนรากฐาน การสรางบรรยากาศทางอารมณทําใหคนไขรูสึกสบายใจ
และเปนอิสระพอท่ีจะเขาใจพื้นฐานแบบแผนชีวิตของตน และสามารถดานหาทางเลือกของการคิด 
รูสึก และกระทําสิ่งที่เปนประโยชนหรือความสุขแกตัวเองไดมากที่ชุด โรเจอรโยงหลักการนี้เขามาสู
แนวปฎิบัติทางการศึกษารูปแบบการศึกษาที่มีพึงปรารถนาตามทัศนะของเขาตองสามารถนํานักเรียน
ไปสูความเปนบุคคลที่มีสัจการแหงตน สามารถทําใหบุคคลมีความอยากรูอยากเห็นดวยจิตใจ
ที่เปนอิสระได เลือกทางเดินใหมตามความสนใจของตนเองได และตระหนักไดวาทุกสิ่งทุกอยาง
ลวนอยูในกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาท่ีเอื้อตอเปาหมายดังกลาว โรเจอร เรียกวา
การเรียนรูแบบประสบการณ ทัศนะของโรเจอร เก่ียวกับการศึกษาคอนขางชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ
แนวทางที่เขาใหไวมีลักษณะเปนการจัดแบบ “หองเรียนเปด” หรือเปนการศึกษาเปนรายบุคคล 
อยางไรก็ตามสิ่งที่ โรเจอร พยายามจะสื่อกับครู คือ การใหเสรีภาพในการเรียน จะเปนการปูพ้ืนฐาน
ทางดานอารมณใหนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะสํารวจสิ่ง ที่มีความหมายและ
ใชความพยายามตอสิ่งนั้นมากกวาปกต ิ
   สกินเนอร (Skinner, 1972, p. 1; อางถึงใน สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) มีความเห็นวา การปรับพฤติกรรมไมสามารถทําได
โดยเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพ แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม คือ เสรีภาพและ
ความภาคภูมิจุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา โดยการทําใหมีความเปนตัวของตัวเอง
รับผิดชอบตอการกระทํา เสรีภาพ คือ ความเปนอิสระจากการควบคุมวิเคราะห ปรับเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงรูปแบบใหมใหแกสิ่งแวดลอมนั้น โดยทําใหอํานาจการควบคุมออนลง จนเกิดความรูสึกวา
ตนเองมิไดถูกควบคุม หรือตองแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่เนื่องมาจากการกระทําที่ควรไดรับการยกยอง
ยอมรับมากเทาไร จะตองเปนการกระทําท่ีปลอดปลอยจากการบังคับหรือสิ่งควบคุมใดๆ มากเทานั้น 
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นั่นคือ สัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับที่ใหแกการกระทําจะเปนสวนกลับกับความเดน หรือ
ความสําคัญของสาเหตุที่จูงใจใหกระทํานอกจากนี้ Skinner ไดใหขอคิดกับครูวา จงทําใหเด็ก
เกิดความเชื่อวาเขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเองแมผูควบคุมที่แทจริง คือ คร ู
 จากแนวคิดท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการเรียน ที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการเรียนจะเกิดจากองคประกอบ 2 สวน คือ ความสามารถของครูที่จะสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเรียนและกระตุนการเรียนรูของนักเรียน และสวนที่สองคือ ความพรอมของผูเรียนที่ไดรับ
การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูในอดีตที่ผานมา ทั้งสองสวนถาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนที่จะสรางความสุขใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความพึงพอใจ 
มีความรักและมีความกระตือรือรนในการเรียนตอไป 
  2.8.2 การวัดความพึงพอใจของผูเรียน 
  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นขางในจิตใจของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งจะแสดงออกมาใหเห็นวา ชอบใจมีความสุข ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ
เปนสิ่งสําคัญที่ชวยกระตุนใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จโดยวิธีการ
วัดความพึงพอใจสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต 
(สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยใชเครื่องมือวัดความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งไดศึกษาการสรางแบบสอบถามตามลักษณะ
ของมาตรประมาณคา (rating scale) ในการวัดความพึงพอใจ จากการศึกษาพบวาลักษณะของ
มาตรประมาณคาที่นิยมใชในแบบสอบถามทั้ง 4 แบบ มีดังนี้ (ไพศาล วรคาํ, 2555, หนา 246-248)  
  1) มาตรวัดของลิเคิรต (Likert scales) สวนใหญจะใชในการถามความรูสึกหรือเจตคติ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใหผูตอบเลือกระดับความรูสึกจากมากไปหานอย เชน “เห็นดวยอยางยิ่ง” 
“เห็นดวย” “ไมแนใจ” “ไมเห็นดวย” และ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” โดยกําหนดคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 
และ 1 สําหรับขอคาํถามเชิงบวก (positive Statements) เชน อาชีพครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ และ
กําหนดคะแนนเปน 1, 2, 3, 4, และ 5 สําหรับขอคําถามเชิงลบ (negative statements) เชน อาชีพครู
เปนอาชีพท่ีตอยต่ํา เปนตน การแปลผลใหรวมคะแนนทังหมดของแบบวัด ถามีคะแนนสูงแสดงวา
มีเจตคติตอสิ่งนั้นในทางบวกสูง 
   ขอบกพรองที่สําคัญของมาตราวัดของลิเคิรตคือ คะแนนที่ให ซึ่งแทจริงแลว
เปนเพียงอันดับความคิดเห็น ไมสามารถบอกไดวาอันดับความคิดเห็นท่ีตางกันมีระยะหางกันเทาใด  
  
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
       1               2               3                4                5  
 
ภาพ 19  สเกลตามแบบวัดความรูสึกหรือเจตคติของลิเคริต 
ที่มา: (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549, หนา 55) 
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  2) มาตรวัดของออสกูด (osgood scales) หรือสเกลความแตกตางทางความหมาย 
(semantic differential scale) เปนการใชคําคุณศัพท (adjective) ที่มีความหมายตรงขามกัน
เปนสองขั้ว (bipolar) วัดเจตคติ เชน ดี-เลว มิตร-ศัตรู ฉลาด-โง เปนตน ซึ่งคําคุณศัพทที่ใช
จะแบบออกไดเปน 3 มิติดวยกัน คือ 
   (1) มิติประเมินคา (evaluation) เชน ด-ีเลว รัก-เกลียด ฉลาด-โง เปนตน 
    (2) มิติศักยภาพ (potency) เชน แข็งแรง-ออนแอ ทนทานขบอบบาง ใหญ-เล็ก  
เปนตน 
   (3) มิติกิจกรรม (activity) เชน กระฉับกระแฉง-เฉื่อยชา ราเริง-หงอยเหงา 
รวดเร็ว-เชื่องชา เปนตน 
   แบบวัดเจตคติแบบใชความหมายของภาษา ปกติจะมีระดับความคิดเห็น 5-7 ระดับ 
โดยกําหนดคา 0 เปนระดับกลาง เชน 0. การนินทาวาราย เปนสิ่งท่ี 
 
                    ดี      เลว 
               3     2    1     0     -1    -2   -3 
 

ภาพ 20  แบบมาตรวัดของออสกูด 
ที่มา: (ไพศาล วรคํา, 2555, หนา 2546)  
 
  3) มาตรวัดของเทอรสโตน (thurstone scale) เทอรสโตนพยายามแกปญหาชวงหาง
ของคะแนนมาตรวัดของลิเคิรตที่เปนเพียงการจัดอันดับความคิดเห็นโดยพยายามทําใหระยะหางของ
ความคิดเห็นนั้นเทากันหรือใกลเคยีงกันหรือวิธีการใหคะแนนแตละขอที่ประกอบขึ้นมาเปนมาตรวัดนั้น 
แตละขอความจะมีคะแนนท่ีมีชวงหางเทากัน มาตรวัดของเทอรสโตนจึงเปนมาตรวัดที่แตละขอ
มคีาประจําขอ ซึ่งหาไดจากใหกลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่เปนผูกําหนด (judges) ระดับความรูสึกหรือเจตคติ
ตอสิง่ใดสิ่งหนึ่งท่ีมีความเขมตางกัน 11 ระดับคือ ตั้งแต 1-11 คะแนน เจตคติของแตละคนคือคาเฉลี่ย 
ของคาประจําขอที่คนนั้นเลือก 
   การสรางมาตรวัดของเทอรสโตนจึงคอนขางยุงยาก วิธีแรกที่ เทอรสโตน
ใชในการกําหนดคาของมาตรวัดเรียกวา วิธีการเปรียบเทียบคู (paired comparisons) โดยสราง
ขอความขึ้นมาประมาณ 15-20 รายการใหกลุมผูตัดสินเรียงลําดับ เม่ือมีมากรายการ (เผื่อตัดรายการ
ที่ไมเหมาะสมออก) การเปรียบเทียบคูจึงยุงยากซับซอนตอมาไดคิดวิธีท่ียุงยากซับซอนนอยกวาท่ีเรียกวา
วิธีกําหนดชวงเสมือนเทากัน (method of equal appearing intervals) โดยสรางขอความขึ้นมา
จํานวนมาก (ประมาณ 100-150 รายการ) ใหกลุมผูตัดสินจัดเขากลุมทั้ง 11 กลุม โดยกลุมที่ 1 หมายถึง 
เห็นดวยมากที่สุด และกลุมที่ 11 ไมเห็นดวยมากที่สุด แลวแตละกลุมมาหาคามัธยฐานของคะแนน
ในแตละขอ จากนั้นเลือกตัวแทนของขอความในแตละกลุมที่มีคะแนนมัธยฐานหางกันระหวาง
กลุมเทาๆ กันหรือใกลเคียงกัน จากกระบวนการสรางดังกลาวจะทําใหไดมาตรวัดที่มีคาความหาง
ระหวางขอคําถามที่เทากันแนนอน เชน 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, … จึงถือวาเปนมาตรวัดระดับอันตรภาค
หรือระดับชวง (interval scale) ได ถึงแมวาไมไดมีความหมายที่เครงครัดตามมาตรวัดระดับชวงที่มี
คาตอเนื่องก็ตาม ในทางปฏิบัติบางครั้งก็พออนุโลมได 
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 A B C D F G H I J K 
ขอความ       ขอความ     ขอความ 
ตอตานที่สุด      เปนกลาง      สนับสนุนที่สุด 
 
ภาพ 21  สเกลตามแบบวดัเจตคติของเทอรสโตน 
ที่มา: (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549, หนา 39) 
 
  4) มาตรวัดของกัททแมน (Guttman scale) เปนวิธีการวัดเจตคติที่มุงแกไขจุดออน
ของมาตรวัดของลิเคิรตและเทอรสโตนเก่ียวกับความหมายของคะแนนและความเปนมิติเดียวมาตรวัด
ของ กัททแมนจะทําใหผูวิจัยทราบถึงแบบแผนการตอบของผูตอบ เนื่องจากมาตรวัดนี้จะเรียงลําดับ
ตามความเขมขนของความคิดเห็น ยังมีการสะสมความเขมขนอยางมีความหมาย เชน มาตรวัดอัตรา
การยอมรับทางสังคมของคนผิวขาวตอคนผิวดํา เปาหมายที่สําคัญของมาตรวัดของกัททแมนคือ 
พยายามกําหนดแบบแผนการตอบของคะแนนรวมของผูตอบแตละคนวา บุคคลที่ไดคะแนนรวมเทากัน
มแีบบแผนการตอบอยางไร ตั้งแตบุคคลท่ีมีคะแนนรวมต่ําสุดไปจนถึงที่มีคะแนนรวมสูงสุด ซึ่งคะแนนรวม
ที่ไดจะมีลักษณะเปนคะแนนสะสม  
   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือวัดความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามซึ่งไดศึกษา
การสรางแบบสอบถามตามลักษณะของมาตรประมาณคา (rating scale) ในการวัดความพึงพอใจ 
จากการศึกษาพบวาลักษณะของมาตรประมาณคาที่เหมาะสมคือ รูปแบบของมาตรวัดของ ลิเคิรต 
(likert scales) โดยใหผูตอบเลือกระดับความรูสึกจากมากไปหานอย เชน 
     คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
     คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
     คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
     คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
     คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศกึษาและทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชคาํสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พรพิรุณ เปลี่ยนเดชา (2552, หนา 78-80) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูเรื่อง ขนมจาก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) พบวา 
  1) หลักสูตรที่สรางขึ้นมีคุณภาพระดับปานกลาง มีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน
เหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต 
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  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05  
  3) นักเรียนทุกกลุมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) ผานเกณฑการประเมิน
ทุกรายการ 
  4) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนหลักสูตรบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู
เรื่องขนมจาก หลังจากจบหลักสูตรบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

 รุสนา สะแต (2552, หนา 122-174) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
เรื่อง “วันอีดฟฏร”ี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา มีการแบงข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศกึษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน แบงขั้นตอนการศกึษาคือ 
  1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 ที่เนื้อหาที่มีความสอดคลองกัน 
  2) ศึกษาจากตํารา วารสาร คูมือครู และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ  
  3) เก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาสาระ 
ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและแหลงการเรียนรู ดานการวัดประเมินผล   

ขั้นตอนที่ 2 ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพโครงรางหลักสูตร 
  1) โครงรางหลักสูตรภาพรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.09) 
  2) ความสอดคลองขององคประกอบ พบวา องคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลอง
ทุกองคประกอบ (โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยเทากับ 0.96) 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการนําหลักสูตรไปทดลองใช 
  1) คะแนนเฉลี่ยประเมินความกาวหนาระหวางเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 492.24 
จากคะแนนแต็ม 591 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.29 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.40 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเปนรอยละ 81.67 ดังนั้นหลักสูตรบูรณาการเรื่อง “วันอีดฟฏรี” 
ของนักเรียนชัน้วันอีดประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.29/81.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่วางไว 
80/80 จึงสรุปไดวาหลักสูตรมีประสิทธภาพ 
  2) ผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับวันอีดฟฏ กอนและหลังการใชหลักสูตร 
โดยการทดสอบ คาทีและไมอิสระ (t-test for dependent samples) พบวา คะแนนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวันอีดฟฏรีหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
  3) ผลการวัดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของวันอีดฟฏรีกอนและหลังการใชหลักสูตร 
โดยการทดสอบคาที แบบไมอิสระ (t-test for dependent samples) พบวา คะแนนความภาคภูมิใจ
และเห็นคุณคาของวันอีดฟฏรีหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใชหลักสูตร 
  1) มีประสิทธิภาพเทากับ 85.22/81.14 ถือวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
  2) ผูเรียนมีคะแนนความรูความเขาใจหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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  3) ผูเรียนมีคะแนนความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของวันอีดฟฏรีหลังการใชหลักสูตร
สูงกวากอนการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 วิไลรัตน หยดยอย (2552, หนา 90-138) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุมสาระการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา หลักสูตรมีองคประกอบสอดคลองและเหมาะสมที่จะนําไปใช
ในการจัดการเรียนรูผลการประเมินผลงานระหวางเรียนผานเกณฑโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 83.61 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.87 ซึ่งถือวาหลักสูตรบูรณาการมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการในระดับมาก และ
ครูผูสอนมีความเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรในระดับมาก 

พจมาน ชํานาญกิจ (2550, หนา 54-83) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา: 
กรณีศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา  
  1) โรงเรียนไดใชหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและภาษาไทย ประกอบดวย 6 รายวิชา และจํานวน 6 หนวยใหญ 9 หนวยยอยในรายวิชา
สังคมเพ่ือเสริมสรางชีวิต: ตัวเราและสิ่งอ่ืน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
  2) ผลการใชหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร
และภาษาไทยพบวา 
   (1) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 7.89 
   (2) ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.00 
   (3) นักเรียนสวนใหญ รอยละ 99.91 มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาสังคม
เพ่ือเสริมสรางชีวิต: ตัวเราและสิ่งอ่ืนๆ  
   (4) ผูปกครองนักเรียนทุกคนมีความเห็นที่ดีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สุนัยนราห กะดะ (2544, หนา 39-61) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาระดับการปลุกเรา
เจตคติทางวิทยาศาสตรของจริยวัตรคัดสรรคของศาสดานบีมูฮําหมัดที่มีตอนักศึกษามุสลิม
ระดับปริญญาตรี พบวา 
   1) จริยวัตรที่คัดสรรคไดจากการวิเคราะหเอกสารมี 37 กรณี เมื่อใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ราย 
พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองกับกรอบนิยามของเจตคติทางวิทยาศาสตรปรากฏวา ผานการคัดสรร 
28 กรณ ีแยกเปนดานความอยากรูอยากเห็น 3 กรณี ดานความรับผิดชอบและเพียรพยายาม 9 กรณี 
ดานความมีเหตุผล 14 กรณี ดานความมีระเบียบรอบคอบ 3 กรณี ดานความซื่อสัตย 7 กรณี และ
ดานความใจกวาง 4 กรณี 
  2) จริยวัตรที่คดัสรรไวปลุกเราเจตคติทางวิทยาศาสตรตอกลุมเปาหมายกลุมบนในระดับ
“ยอมรับ” มากที่สุด และปลุกเราเจตคติทางวิทยาศาสตร กลุมเปาหมายกลุมลางในระดับ “ยอมรับ” 
มากที่สุดซึ่งไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายกรณีพบวา 
   (1) มีจริยวัตร 9 กรณีที่ปลุกเราตอกลุมเปาหมายกลุมบนดีกวากลุมเปาหมาย
กลุมลาง  
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   (2) มีจริยวัตร 7 กรณี ที่ปลุกเราตอกลุมเปาหมายกลุมลางดีกวากลุมเปาหมาย
กลุมบน 
   (3) มีจริยวัตร 21 กรณี ที่ปลุกเราตอกลุมเปาหมายกลุมบนและกลุมลางในระดับ
เดียวกัน 
  3) จริยวัตรคัดสรรปลุกเรานักศึกษากลุมบนและกลุมลางไดดังนี ้
   (1) สําหรับกลุมบน จริยวัตรปลุกเราในรแะดับ “เผยแพรและขยายผล” มี 1 กรณี 
ระดับ “ปฏิบัติไดดวยตนเอง” มี 4 กรณี และระดับ “สนใจชื่นชม” มี 4 กรณ ี
   (2) สําหรับกลุมลาง จริยวัตรปลุกเราในระดับ “เผยแพรและขยายผล มี 1 กรณี 
ระดับ “ปฏิบัติไดดวยตนเอง” มี 1 กรณี “สนใจชื่นชม” มี 6 กรณ ี
 วันทนี  นอยถนอม (ออนไลน, 2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตรและภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานเขาทอง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา 
  1) หลักสูตรบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุรี มีความเหมาะสม
ในระดับมาก 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ปรากฏผล ดังนี้ 
   (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุร ีสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุร ีสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
   (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 75.63 หรือ 21 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ( X = 22.69) 
   (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 82.50 หรือ 21 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ( X = 24.75) 
  3) เจตคติตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 
อยูในเกณฑที่ดีมาก  
 สมศิริ สิงหลพ (2555, หนา 146) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู “ระบบรางกายมนุษย” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
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โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา (constructionism) ผลการวจิัย
พบวา 
  1) การเปรียนเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการทดลองใช
หลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนใชหลักสูตรบูรณาการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  2) การเปรียนเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและ
หลังทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา
กอนใชหลักสูตรบูรณาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3) ผลการประเมินดานเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตร 
นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังใชหลักสูตรบูรณาการ โดยรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และรายขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกขอ แสดงวา นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูใน 
เกณฑด ี
 อาภาภรณ อินเสมียน (2556, หนา 169) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือเสริมสรางการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา 
  1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสราง
การคิดวิเคราะห ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 87.15/84.29 สูงกวาเกณฑ 80/80  
  2) ผลการเปรียนเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการคิดวิเคราะห เรื่อง วัสดุ
และสมบัติของวัสดุ หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษา
ปที่ 5/1 กอนเรียนและหลังเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  3) ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือเสริมสรางการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
( X = 4.51, S.D. = 0.52) 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
        ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และศกึษาผลการใชหลักสูตร ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย 
3 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต ขั้นตอนท่ี 2 
การออกแบบหลักสูตร และข้ันตอนที่ 3 การใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร โดยแตละข้ันตอน
มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี ้
 

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขต 
 
        ในข้ันตอนนี้เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ทีเ่ก่ียวของกับรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร การกําหนดองคประกอบหลักสูตร และศึกษาความตองการ
ของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตร 
วิธีการที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้คือ การสนทนากลุมผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
การดําเนินการดังนี ้     
 3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง    
              1) ประชากรท่ีใชในข้ันตอนนี้มีทั้งสิ้น 123 คน ประกอบดวย 
                   (1) คณะกรรมการสถานศึกษา           จํานวน 13 คน 
    (2) นักวิชาการทางดานศาสนา   จํานวน 20 คน 
    (3) ครูหัวหนากลุมสาระและครูผูสอน         จํานวน 22 คน 
    (4) ผูปกครอง                 จํานวน 34 คน 
    (5) นักเรียน                      จํานวน 34 คน  
              2) กลุมตัวอยางไดจากการสุมอยางงายโดยวธิจีับฉลาก จํานวนทั้งสิ้น 25 คน ประกอบดวย 
                   (1) คณะกรรมการสถานศึกษา    จํานวน 5 คน 
    (2) นักวิชาการทางดานศาสนา  จํานวน 2 คน 
    (3) ครหูัวหนากลุมสาระและครูผูสอน   จํานวน 8 คน 
    (4) ผูปกครอง  จํานวน 5 คน 
    (5) นักเรียน  จํานวน 5 คน 
            3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ 
  1) เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
    การวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขต ผูวิจัย
ไดกําหนดการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
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    (1) แนวคําถามการสนทนากลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนา
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
    (2) แนวคําถามการสนทนากลุมของนักวิชาการทางดานศาสนาที่มีตอการพัฒนา
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
    (3) แนวคําถามการสนทนากลุมของครูหัวหนากลุมสาระและครูผูสอนที่มีตอ
การพัฒนาบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
    (4) แนวคาํถามการสนทนากลุมของผูปกครองที่มีตอการพัฒนาบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
    (5) แนวคําถามการสนทนากลุมของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาบูรณาการกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
  2) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
    ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
     (1) ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา หลักคําสอนในอัลกุรอาน และศึกษารูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6     
     (2) สรางแบบแนวคําถามการสนทนากลุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
นักวิชาการทางดานศาสนา ครหูัวหนากลุมสาระและครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียน ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สภาพทองถิ่น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน  
     (3) เสนอแนวคาํถามผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
     (4) เสนอแนวคําถามตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
หลักสูตร จํานวน 3 ทาน และดานศาสนาอิสลาม จํานวน 2 ทาน เพ่ือประเมินความตรงเชิงโครงสราง 
โดยการหาคา IC (index of consistency) ซึ่งไดคาความตรงเชิงโครงสรางอยูระหวาง 0.60-1.00 
        (5) ผูวิจัยปรับภาษาที่ใชเรียบเรียงขอคําถามตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหมี
ภาษาที่กระชับชัดเจนยิ่งข้ึน 
 3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
   1) ผูวิจัยจัดเตรียมแนวคาํถามในการสนทนากลุม เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เอกสาร
การเชิญเขารวมการสนทนา ประสานและกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดสนทนากลุม 
   2) ผูวิจัยจัดการสนทนากลุมเพ่ือสํารวจความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานตามประเด็น
ที่ตองการใหมีการพัฒนาและนําขอเสนอแนะอ่ืนๆ มาเรียบเรียงจากนั้นจึงสรุปขอมูลที่ได เพ่ือนําไปใช
ในการออกแบบหลักสูตรตอไป 
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 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยการอานขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกและ
ถอดเทปการใหคําสนทนาตามประเด็นคําถาม แลวจึงทําการสังเคราะหประเด็นสําคัญที่ไดจากประเด็น
คําถาม 
 

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร 
 
 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง    
 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนศาสนาอิสลาม 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ไดจากการเลือกแบบเจาะจง
โดยมผีูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและดานศาสนาอิสลาม จํานวน 5 ทาน ดังนี ้
   1) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร คอื 
     (1) ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 ทาน 
     (2) ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จํานวน 1 ทาน 
     (3) ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จํานวน 1 ทาน 
  2) ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาอิสลาม คือ 
    (1) ผูเชี่ยวชาญจากวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 1 ทาน 
    (2) ผูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนวทิยปญญา จํานวน 1 ทาน 
          3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ 
  1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    การวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบหลักสูตร ประกอบดวย 
         (1) หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
         (2) แบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  2) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
    ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
     (1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
     (2) ศึกษาเอกสารและตําราที่เก่ียวของกับหลักคําสอนในอัลกุรอานที่มีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระในวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือนํามาประกอบในการสรางหลักสูตรและการกําหนด
เนื้อหาสาระ 
     (3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
      (4) รางหลักสูตรโดยประชุมวางแผนรวมกันระหวางผูวิจัยกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดทําโครงรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย คือ คําอธิบายรายวิชา หลักการ 
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จุดหมาย โครงสรางหนวยการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 
และแผนการจัดการเรียนรู     
         (5) เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร 
จํานวน 3 ทาน และดานศาสนาอิสลาม จํานวน 2 ทาน เพ่ือประเมินความตรงเชิงโครงสราง 
โดยการหาคา IC (index of consistency) ซึ่งไดคาความตรงเชิงโครงสรางอยูระหวาง 0.60-1.00 
 3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
   1) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญมาปรับแกไขใหมี
ความสมบูรณเพ่ิมมาขึ้น 
   2) จัดทําหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอานฉบับสมบูรณและนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 
 3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ  
 3.2.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มดีังตอไปนี้ 
   1) คาความตรงเชิงโครงสราง (IC: index of consistency)      
            สอดคลอง  มีคะแนนเปน +1 
   ไมแนใจ  มีคะแนนเปน   0 
   ไมสอดคลอง  มีคะแนนเปน  -1 
และหาดัชนีความสอดคลองไดจากสูตรดังนี้   

    IC    =    
n

R∑
 

   เมื่อ R เปนคะแนนระดับความสอดคลองท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนประเมินในแตละขอ 
                             n เปนจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคลองในขอนั้น 
            2) คาเฉลี่ย (mean: X , µ) (ไพศาล วรคาํ, 2555, หนา 317) 

        X   = 
N

X    

   X   แทน คาเฉลี่ย 
      XΣ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
       N    แทน จํานวนคนในกลุม 
             3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (ไพศาล วรคาํ, 2555, หนา 318) 

      S.D.   

( )
2

i

n

1i

1n

XXΣ
=
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     S.D. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   X    แทน คะแนนแตละตัว 
   n    แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
                       X    แทน คาเฉลี่ย 
       แทน ผลรวม 

 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
  
 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 แขวง
หนองจอก เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชนนับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งหมดในเขตหนองจอก จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 120 คน 
    2) กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน กลุมตัวอยาง
ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใชนักเรียนในโรงเรียนที่ผูวิจัย
เปนผูสอน 
 3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    การวิจัยในข้ันตอนท่ี 3 การใชและการประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 
         (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
         (2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
  2) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
         (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี ้
       ก. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือ
เทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539, หนา 93-121) เพ่ือเปนแนวทาง
ในการสราง และศึกษาเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใหหลักคําสอนในอัลกุรอาน   
       ข. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคาํสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการสรางขึ้นเองเปนแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
จํานวน 60 ขอ 
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      ค. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอผานการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขแบบทดสอบ
ตามขอเสนอแนะ 
      ง. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 ทาน และดานศาสนาอิสลาม จํานวน 2 ทาน 
ไดคาความตรงเชิงโครงสรางอยูระหวาง 0.60-1.00  
      จ. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผานการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
แลวดําเนินการทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวิทยปญญา จํานวน 30 คน 
ในเดือนธันวาคม ปการศึกษา 2556 นําผลที่ไดมาวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและ
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ซึ่งไดคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.27-0.87 คาอํานาจจําแนก (r) 
อยูระหวาง 0.20-0.67 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 จากนั้นจึงทําการคัดเลือกแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวจํานวน 30 ขอ  
     (2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยดังนี ้
       ก. ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ จากนั้นจึงทําการสรางขอคําถาม
ของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 20 ขอ  
           ข. นําแบบวัดความพึงพอใจเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 ทาน และดานศาสนาอิสลาม จํานวน 2 ทาน ประเมินความตรง
เชิงโครงสราง โดยการหาคา IC (index of consistency) ซึ่งไดคาความตรงเชิงโครงสรางอยูระหวาง 
0.60-1.00 และดําเนินการแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
           ค. นําแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนวิทยปญญา ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบการใชภาษาผลการทดลอง พบวา
ภาษาที่ใชในแบบวัดความพึงพอใจมีความชัดเจนด ี  
 3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การประเมินความพึงพอใจ ดังนี ้
   1) ผูวิจัยติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อทําหนังสือ
ขออนุญาตดําเนินการวิจัยไปยังผูอํานวยการโรงเรียนวิทยปญญา เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   2) ผูวิจัยขอเขาพบผูบริหารโรงเรียนวิทยปญญา เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ือชี้แจงวตัถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนขอความรวมมือในการวิจัย 
  3) การดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง แบบแผนการทดลองและขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) แบบแผนการทดลอง 
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ตาราง 4  แบบแผนการทดลอง 
 

การทดสอบกอนการใชหลักสูตร              ทดลอง              การทดสอบหลังการใชหลักสูตร                   
                O1                                   X                                   O2 

 
    สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
                        X   แทน การไดรับการทดลองหลักสูตร 
                       O1 แทน การทดสอบกอนการใชหลักสูตร 
                  O2 แทน การทดสอบหลังการใชหลักสูตร 
     (2) เลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน โรงเรียนวิทยปญญา 
เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ไดมาโดยเลือกแบบการสุมอยางงาย เพราะผูวิจัยมีหนาที่
ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนนี ้
    (3) กอนทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หนวยมหัศจรรยรางกายของเราและหนวยอาหารในอิสลาม จํานวน 30 ขอ 
   (4) ทดลองใชหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง และนับรวมการสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ดังรายละเอียดในตาราง  
     (5) เม่ือสิ้นสุดการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานแลวทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยมหัศจรรยรางกายของเราและหนวยอาหารในอิสลาม ซึ่งเปนชุดเดียวกับ
ที่ใชทดสอบกอนการเรียน 
     (6) ใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่ตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 20 ขอ  
     (2) นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 3.3.4 การวิเคราะหขอมูล 
   1) การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิเคราะหแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใชวิธีการวิเคราหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ
หาคา t-test (dependent samples) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2) การวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่
ของคําตอบแตละขอ ดวยการลงรหัสคําตอบในแตละขอ ใหเปนตัวเลขประจําแบบสอบถามทั้งหมด 
แลวกรอกลงในแบบฟอรมการลงรหัสท่ัวไป (general coding form) เพื่อนําไปบันทึกลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 3.3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในขั้นตอนท่ี 3 การใชหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรมีการสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
   1) สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
     (1) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (index of consistency: 
IC) โดยแปลงระดับความสอดคลองเปนคะแนน ดังนี ้
                  สอดคลอง มีคะแนนเปน +1 
     ไมแนใจ มีคะแนนเปน   0 
     ไมสอดคลอง มีคะแนนเปน  -1 
และหาดัชนีความสอดคลองไดจากสูตรดังนี้  

       IC    =    
n

R∑
   

     เม่ือ R เปนคะแนนระดับความสอดคลองที่ผู เชี่ยวชาญแตละคนประเมิน
ในแตละขอ 
                                  n เปนจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคลองในขอนั้น 
    (2) ดัชนีบงชี้คุณภาพของขอสอบ ไดแก คาความยาก (difficulty index) และ
คาอํานาจจําแนก (discriminant index) ซึ่งคํานวณไดจากสูตรดังนี้ (โชติกา ภาษีผล, ออนไลน, 2554) 
                       ก. คาความยาก (difficulty index) 

       P =   
N
R  

       P คือ คาดัชนีความยากงาย 
       R คือ จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด 
       N คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
                        คํานวณความยากจากคะแนนของผูตอบกลุมสูงและกลุมต่ํา จากสูตร 

      
N

L+H
p   

       N คือ จํานวนผูสอบในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
       H คือ จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
        L คือ จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 
       (P ควรมีคาอยูระหวาง .20-.80 ซึ่งอยูในเกณฑเหมาะสม) 

ข.  คาอํานาจจําแนก (discriminant index) 
 

 
     r  คือ ดัชนีอํานาจจําแนก 
     H คือ จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
     L คือ จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 
     n คือ จํานวนผูตอบทั้งหมดของกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
          (r ควรมีคาเปนบวก และควรมากกวา .20 ขึน้ไป) 

n

LH
=r
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               (3) KR 20 (Kuder-richardson formula 20) (ไพศาล วรคาํ, 2555, หนา 281)    

       rt    = 










  2

tS

pq
1

1n
n

 

    

        2
tS  = 2N

2X)(2XN 
  

       เมื่อ 
        rt คือ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
        n   คอื จํานวนขอของแบบทดสอบ   
        p   คือ สัดสวนของผูเรียนท่ีทําขอสอบขอนั้นถูกกับผูเรียนทั้งหมด 
        q   คือ สัดสวนของผูเรียนที่ทําขอสอบขอนั้นผิดกับผูเรียนทั้งหมด 
               2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 
             N   คือ จํานวนผูเรียน 
                (4) คาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient 
method) (ไพศาล วรคาํ, 2555, หนา 282)  

         = 










  2

ts

2
is1

1n
n

 

     α = เปนสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
      n = เปนจํานวนขอสอบ 
    

2

iS  = เปนความแปรปรวนของคะแนนขอที่ i 
    

2

tS  = เปนความแปรปรวนของคะแนนรวม t 
   2) สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
                (1) รอยละ (percentage) (ไพศาล วรคาํ, 2555, หนา 315) 
 
 

    f  หมายถึง ความถี่หรือจํานวนขอมลู 
    N หมายถึง จํานวนตัวอยางหรือผูตอบแบบสอบถาม 
    P  หมายถึง คารอยละ (percentage) 
              (2) คาเฉลี่ย (mean: X , µ ) (ไพศาล วรคํา, 2555, หนา 317) 

         X   =   
N

XΣ
 

               X   แทน คาเฉลี่ย 
            XΣ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
             N   แทน จํานวนคนในกลุม 
 
 

100
n
fP 
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              (3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (ไพศาล วรคํา, 2555, หนา 318) 

       S   

 
2

1n

XXΣ i

n

1i
 

    S   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
    X   แทน คะแนนแตละตัว 
    n   แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
                        X   แทน คาเฉลี่ย 
    แทน ผลรวม 

   3) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
               t-test (dependent samples) (ไพศาล วรคํา, 2555, หนา 317) 
 
         ; 1n=df -  
    t  เปนสถิติทดสอบที 
   d  เปนผลตางเฉลี่ยของคูคะแนน 
                            เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคูคะแนน 
   n   เปนจํานวนคูคะแนน หรือขนาดกลุมตัวอยาง 
         df  ความเปนอิสระมีคาเทากับ N-1 

nS

d
=t

d

d
S
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี ้
 4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
        
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลไดตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ ที่ใชใจการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้ 
 X   แทน คาเฉลี่ย  
          S.D.   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 IOC   แทน คาดัชนีความสอดคลอง 
         n    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  

      t    แทน คาสถิติที่จะใชในการทดสอบที (t-test dependent samples) 
         *   แทน ระดับนัยสําคัญของการทดสอบทางสถิติที่ระดับ .05  
 

4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี ้

 4.1 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต 
 4.2 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบหลักสูตร 
 4.3 ขั้นตอนท่ี 3 การใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
   1) ผลการสนทนากลุมโดยมีอยูดวยกัน 5 กลุม ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน พบวา  
     (1) กลุมที่  1 คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นวา
สมควรเชื่อมโยงหลักคําสอนในอัลกุรอานกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแตใหเชื่อมโยง
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ใหสอดคลองมากที่สุดและสมควรผานการพิจารณาจากผูท่ีมีความรู ชึ่งสรุปแยกประเด็นในขอคําถาม
ของผูตอบแบบสอบถามดังนี ้
       ก. การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรซึ่งเปนความทันสมัยของวิทยาการ 
ความรูมีความเก่ียวพันกับการใชชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ความรู ความเขาใจวิทยาศาสตร 
ทําใหเขาใจในความเปนมา และความเปนไปของธรรมชาติและสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตสวนในเรื่อง
ความรูของศาสตรของกุรอานหลายเรื่องราวที่กลาวในไวในอดีตกาล และหลายเรื่องราวที่กลาวไว
ในอนาคตและวิถีของการใชชีวิตในปจจุบันกับความทันสมัยของวิทยาการ ดังนั้น จึงเปนบทพิสูจน
ซึ่งกันและกัน ที่จะนํามาเปนเครื่องมือยืนยันในหลักฐานและตองมีความเขาใจที่ทองแทและมองในมิติ
ที่เห็นตรงกัน จึงจะไดผลลัพทและความเขาใจที่ดียิ่งข้ึน  
       ข. งบประมาณดานการศึกษาโรงเรียนไมจํากัด หากการพัฒนาในเรื่องของ 
อัลกุรอานและวิทยาศาสตรสามารถทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น วิทยาการสมัยใหมและเทคโนโลยี
ไดรับความเอาใจใสในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนตลอดเวลา โรงเรียนไดจัดงบประมาณ
เพื่อใหกลุมสาระวิทยาศาสตรมีเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสม ทันสมัยและใหเกิดความพอเพียง
ในการใชเครื่องมือของนักเรียน  
       ค. คําสอนของอัลกุรอานและกลุมสาระวิชาอัลกุรอาน เปนบทพิสูจนซึ่งกันและกัน 
การนําทั้งสองสิ่งมาเชื่อมโยงกันทําใหมองเห็นมิติความเปนจริงของสิ่งตางๆ และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
ความเชื่อมโยงของทั้งสองอยางนี้จะเปนเครื่องบงชี้ถึงกระบวนการทางมิติมุมมอง กระบวนการความรู
ที่เชื่องโยงกันไดเปนอยางด ี
       ง. การกําหนดเปาหมายที่จะใหนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู
ทางดานการเรียนอัลกุรอานและกลุมสาระวิทยาศาสตรควรที่จะมีความคิดที่ตกผลึกมีความเขาใจตอ
การบูรณาการการเรียนอัลกุรอานและวิชาวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกันใหนักเรียนไดนําไปใชและ
สรางมุมมองความคิดในชีวิตประจําวันไดผูเรียนเขาใจในศาสตรทั้งสองไดเปนอยางด ี
       จ. การจัดระบบการบริหารจัดการวิชาอัลกุรอานและหลักสูตรกลุมสาระ
วิทยาศาสตรของโรงเรียนเปนนักเรียนมุสลิมทั้งหมดมีศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ตนเองนับถือ 
การนําอัลกุรอานเปนแบบแผนของชีวิตจึงเปนสิ่งที่นักเรียนทุกคนปฏิบัติ การนําอัลกุรอานมาเปนแบบแผน
ของชีวิตจึงเปนสิ่งที่นักเรียนทุกคนปฏิบัติ การนําหลักการมาทําความเขาใจกับวิชาการในโรงเรียน
เปนสิ่งท่ีดีมีความเปนไปไดและไมมีขอขัดแยงจะทําใหงานพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนควบคูกับการใช
วิถีชีวิตตามรูปแบบของอิสลามและใหความรูความเขาใจในเรื่องราวของอัลกุรอานเปนหลัก 
         (2) กลุมท่ี 2 นักวิชาการทางดานศาสนา จํานวน 2 คน ใหความคิดเห็นวา
การบูรณาการเนื้อหาในคําภีรอัลกุรอานเขาไปในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตรจะชวยขัดเกลาจิตใจของ
ผูเรียนใหมีความใสใจตอการเรียนเพ่ิมมากขึ้น ชึ่งสรุปแยกประเด็นในขอคําถามของผูตอบแบบสอบถาม
ดังนี้ 
       ก. หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับชุมชน เปนอยางมากเพราะสอน
แบบบูรณาการ ซึ่งตรงกับอัตลักษณของชุมชน คือ ดําเนินชีวิตแบบอิสลามตรงกับหลักสูตร
ที่เนนดานศาสนาอิสลามเปนหลัก 
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       ข. ชุมชมตองการพัฒนาการศึกษาทางดานศาสนาควบคูกับทางโลก
เพราะในปจจุบันนี้เราไดรับอิทธิพลที่ไมดมีาก ควรเนนถึงความสําคัญและเปาหมายของอัลอิสลาม 
       ค. การจัดระบบการบูรณาการคัมภีรอัลกุรอานกับวิทยาศาสตรนั้นชุมชน
สามารถที่จะรวมกับทางโรงเรียนการจัดกิจกรรมท่ีใชหลักคําสอนของอัลกุรอานมาประยุกตใชรวมกัน
กับทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดมีความสนใจในการเรียนรู 
       ง. การนําหลักคําสอนในอัลกุรอานมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตรจะมีผลดี
ในดานหลักคําสอนในอัลกุรอานท่ีสามารถพิสูจนไดมากมาย ดังนั้นถาหากวานํามาบูรณาการจะเปน
การทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึนและไดมีการพิจารณาสิ่งที่ถูกสรางวาเก่ียวของกับ
เรื่องวิทยาศาสตรอยางไร   
       จ. การจัดทําหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศสตรกับหลักคําสอน
จากคัมภีรอัลกุรอานจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูในหลักการศาสนาที่มีมานานและยังไดเรียนรูถึง
ความมหัศจรรยของสิ่งที่ถูกสรางทั้งหมด เชน เนื้อหาในอัลกุรอานที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร คือ
การดําเนินชีวิตตามแบบวิถีอิสลาม การแพทย ตํารายาสูตรนบีการกินอาหารที่ฮาลาล และฮารอม 
การดูแลสุขภาพรางกาย 
     (3) กลุมที่ 3 ครูหัวหนากลุมสาระและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น จํานวน 8 คน 
มีความคิดเห็นวาเปนเรื่องที่สมควรพัฒนาเพ่ือเปนตนแบบในการเชื่อมโยงเนื้อหาในสาระการเรียนรูอ่ืน
ที่เขากับหลักคําสอนในอัลกุรอานชึ่งสรุปแยกประเด็นในขอคําถามของผูตอบแบบสอบถามดังนี ้
       ก. การสอนกุรอาน ควรสอนอานและเนนแปลความหมายการแปลอัลกุรอาน
จะไดรูความหมายและนําหลักคําสอนไปปฏิบัติได สวนการสอนวิทยาศาสตร ควรสอนทฤษฎีและปฏิบัติ
ควบคูกันไปควรใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหครบ การตั้งสมมุติฐานและการสรุปผลการทดลอง 
       ข. หลักสูตรอิสลามศึกษาและวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ใชอยูในปจจุบัน
มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนแตตองสรางความเขาใจท่ีแมนยําใหกับเด็กเพ่ือเปนพ้ืนฐานของ
และการเรียนตอและการดํารงชีวิตของเด็กตอไป 
       ค. การบูรณาการเนื้อหาความรูคัมภีรอัลกุรอานกับวิชาวิทยาศาสตรจะสงผล
ในทางที่ดีตอผูที่รูและนํามาปฏิบัติ คัมภีรอัลกุรอานเปนหลักคําสอนท่ีเปนแนวทางการดําเนินชีวิต 
สวนวิทยาศาสตรเปนศาสตรที่พิสูจนหาความจริงได เมื่อนํามารวมเขาดวยกันจะทําใหผูเรียนสนใจและ
เกิดความเชื่อมั่นในวิชามากขึ้น 
       ง. ควรสอนใหรูความหมายควบคูกันไปเมื่อเด็กรูความหมายจะทําใหเด็ก
เกิดความยําเกรงตอพระเจามากขึ้น 
       จ. การนําหลักคําสอนจากคัมภีรอัลกุรอานมาใชในวิชาดานวิทยาศาสตร 
เปรียบเทียบหลักวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในเรื่องที่เรียนวามีการกลาวมาแลวจากอัลกุรอานไมใช
สิ่งท่ีเกิดขึ้นแตมนุษยหรือนักวิทยาศาสตรพ่ึงมาคนพบภายหลัง 
       ฉ. สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ีประยุกตใชกับหลักคําสอนจากคัมภีรอัลกุรอาน
ควรเปนสื่อประเภทวิดีทัศน และระบบการสืบคนจากอินเทอรเน็ตจะชวยใหเด็กเขาใจเนื้อหาเพ่ิมมากขึ้น 
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     (4) กลุมที่ 4 ผูแทนผูปกครองจํานวน 5 คน ใหความเห็นวาสมควรนําความรู
ในอัลกุรอานมาเชื่อมโยงเพราะตองการใหผูเรยีนมีความรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ชึ่งสรุป
แยกประเด็นในขอคําถามของผูตามแบบสอบถามดังนี ้
       ก. การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของคัมภีรอัลกุรอาน
มาเปนธรรมนูญชีวิตนั้นผูปกครองมีความเห็นดวยในการที่จะนํามาสอนโดยนํากุรอานมาใช
ในการดําเนินชีวิตเพราะจะเปนเกราะปองกันจะทําใหเด็กเติบโตมาพรอมคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคม
ก็จะดีตามไปในท่ีสุด 
       ข. การนําหลักการของคาํสอนในอัลกุรอานเขาไปสอนรวมกับวิชาวิทยาศาสตร
ผูปกครองมีความเห็นดวยวาอัลกุรอานครบคลุมทุกอยางในทุกสาขาวิชาอยูแลว วิทยาศาสตร
เปนเพียงสวนหนึ่งในความรูที่มีในอัลกุรอานควรสอนรวมกันกับวิชาวิทยาศาสตร 
       ค. ระบบการจัดการเรียนการสอนทางดานวิชาอัลกุรอานและวิทยาศาสตร
ในโรงเรียน คือ ตัวมาตรฐานของการเรียนรูในทุกๆ แขนงที่ตองใชบุคลากรเฉพาะทางหากดําเนินการ
ไดถือวาเปนเรื่องที่ด ี
       ง. ผูปกครองตองการใหบุตรหลานรูความหมายในอัลกุรอานที่ตรงกับเนื้อหา
ที่เรียนในวิชาวิทยาศาสตรในแตละเรื่องในแตละบทเรียนแทรกไปในเนื้อหาที่เรียน 
       จ. ผูปกครองตองการใหบุตรหลานรูความหมายของอัลกุรอานที่มีเนื้อหาตรงกับ
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยยกเนื้อหาในอัลกุรอานใหเชื่อมโยงกับทบเรียนนั้นๆ ใหมีความสอดคลองกัน
มากที่สุดและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

    (5) กลุมท่ี 5 ผูแทนนักเรียนจํานวน 5 คน ใหความคิดเห็นวานาเรียน เนื่องจาก
ไดใหมีการสืบคนขอมูล และมกีารเชื่อมโยงอัลกุรอานโดยใชภาษาไทยในการอธิบายหลักฐานในอัลกุรอาน 
และยังมีกระบวนการสอนในรูปแบบของกระบวนการทางวิทยาศาสตรได ชึ่งสรุปแยกประเด็นในขอคําถาม
ของผูตอบแบบสอบถามดังนี ้

     ก. นักเรียนตองการใหผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยนําอัลกุรอานกับ
วิทยาศาสตรใหเชื่อมโยงกันและใหแปลความหมายในอัลกุรอาน 

     ข. นักเรียนมีความคิดเห็นวาการนําหลักคําสอนมาเรียนรวมกับวิทยาศาสตร
จะทําใหเขาใจความสําคัญของกุรอานและวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้น 
       ค. นักเรียนคิดวาคัมภีรอัลกุรอานมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันอยางไร 
สรุปไดวา นักเรียนคิดวาคัมภีรอัลกุรอาน บอกถึงความเปนมาของนบีและบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสงลงมา
ในเรื่องการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน 
       ง. นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการทดลองและรายงานผลโดยตองการ
ใหรวมกลุมและทดลองโดยใหหาวิธีการลองเอง และนําความหมายของกุรอานมาเปรียบเทียบและ
ใหสงตัวแทนมารายงานผล 
       จ. นักเรียนตองการเรียนรูความหมายคัมภีรอัลกุรอานที่เกี่ยวของกับวิชา
วิทยาศาสตรในเนื้อหาการเรียนรูเกี่ยวกับพืช สัตว การเจริญเติบโต อวกาศ และในเรื่องของ
ดาวเคราะหตางๆ 
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       ฉ. นักเรียนตองการสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียนที่หลากหลาย คอมพิวเตอร
ที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเพ่ือสืบคนขอมูล และการสอนโดยใชวิดิทัศนในการสอน มีอุปกรณ
ทดลองเพียงพอตอกลุมท่ีจัด 
 จากการสนทนากลุมสามารถสรุปประเด็นหลักนําไปพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 5  ประเด็นการสนทนากลุมเพ่ือนําไปพัฒนาหลักสูตร 
 

ประเด็นการสนทนา การนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 
การวางโครงสรางหลักสูตร การเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรกลุมสาระ

วิทยาศาสตรกับในอัลกุรอานใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกัน 

การวางแผนเนื้อหาของหลักสูตร การกําเนิดมนุษย 
การเจริญเติบโต 
อาหารในทัศนะของอิสลาม 
สิ่งแวดลอม 

แหลงเรียนรู ชุมชน  
มัสยิด 
ทุงนา 

สื่อการเรียนการสอน วิดิทัศน 
อัลกุรอาน 
ปราชญชาวบาน 

งบประมาณ สนับสนุนในดานสื่อการเรียนการสอนและ
หองเรียนในการจัดกิจกรรม 

  
 จากตาราง 5 ผูวิจัยไดนําผลในการสนทนากลุมมาดําเนินการจัดทําหลักสูตรบูรณาการสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน ในดานการวางโครงสรางหลักสูตร ดานการวางแผน
เนื้อหาหลักสูตร ดานแหลงเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน และดานงบประมาณ 
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช
หลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน มีองคประกอบคือ คําอธิบายรายวิชา หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหนวยการเรียนรู 
วิธีการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล แผนและการจัดการเรียนรูและใชรูปแบบ
การบูรณาการแบบการโยงใย (webbed) มีการเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานผูวิจัยไดจัดโครงสราง
หลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรูได 4 หนวยดังนี ้
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 หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเรา แบงออกเปน 5 ประเด็น คือ 1) มนุษยอยูในครรภมารดา 
3 ระยะ 2) เพศของทารก 3) ลายนิ้วมือของมนุษย 4) มนุษยถูกสรางมาเปนคู 5) กลามเนื้อที่หอหุม
กระดูก     
 หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม แบงออกเปน 5 ประเด็น คือ 1) อาหารและสารอาหาร
ในอัลกุรอาน 2) มหัศจรรยน้ํานมแม 3) วิถึฮาลาลอาหารจานอนุมัติ 4) ครอบครัวมุสลิมกับเดือนรอมฎอน 
5) และยารักษาโรคแบบฉบับของทานนบีมูฮําหมัด (ซล.) 
 หนวยที่ 3 ธรรมชาตทิี่พระเจาทรงสราง แบงออกเปน 6 ประเด็น คือ 1) ความสัมพันธของ
ธรรมชาติ 2) อิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) หนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 4) ความลับของ
เหล็ก 5) ทรัพยากรน้ํา 6) หลังคาที่ถูกรักษาไว 
 หนวยที่ 4 ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) รูปทรง
ของโลก 2) มหัศจรรยแหงชั้นฟา 3) วงโคจรของกลุมดาว 4) แสงจากดวงจันทร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมินหลักสูตร
บูรณาการสาระการเรียนรู ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 6  คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู         
            วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

รายการ คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

ความหมาย 

1. หลักการของหลักสูตรกับความเปนไดสมเหตุผลของหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 
2. หลักการของหลักสูตรกับความสามารถนําไปใชไดจริงของหลักสูตร 0.80 สอดคลอง 
3. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 
4. จุดมุงหมายของหลักสูตรกับความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 
5. โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 0.60 สอดคลอง 
6. โครงสรางเนื้อหากับเวลาที่เรียน 0.60 สอดคลอง 
7. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาเรียน 0.80 สอดคลอง 
8. สื่อการเรียนการสอนกับความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
   ของผูเรียน 

1.00 สอดคลอง 

9. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค 0.80 สอดคลอง 
10. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู 

1.00 สอดคลอง 

11. คําอธิบายรายวิชาเหมาะกับเวลาที่จัดในการเรียนการสอน 0.60 สอดคลอง 
12. การบูรณาการระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตรกับเนื้อหา 
     ในอัลกุรอาน 

1.00 สอดคลอง 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

รายการ คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

ความหมาย 

สาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอนในอัลกุรอาน   
1. สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต 1.00 สอดคลอง 
2. สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 1.00 สอดคลอง 
3. สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  1.00 สอดคลอง 
4. สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 1.00 สอดคลอง 
5. สาระที่ 8 กับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.00 สอดคลอง 

 
 จากตาราง 6 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคาํสอนอัลกุรอาน พบวา ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณาเห็นวา
โครงรางหลักสูตรบูรณาการสอดคลองกันทุกองคประกอบ โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 
0.60-1.00 โดยเมื่อพิจารณารายดานพบวา โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
โครงสรางเนื้อหากับเวลาเรียน คําอธิบายรายวิชาเหมาะสมกับเวลาที่จัดในการเรียนการสอน
มีคาความสอดคลองที่ 0.60 สวนหลักการของหลักสูตรกับความสามารถนําไปใชไดจริงของหลักสูตร 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาเรียนและการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค
มีคาความสอดคลองที่ 0.80 และหลักการของหลักสูตรกับความเปนไปไดสมเหตุผลของหลักสูตร 
หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตรกับความจําเปนในการพัฒนา
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนกับความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน การบูรณาการ
ระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตรกับเนื้อหาในอัลกุรอานและสาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอน
ในอัลกุรอานมีคาความสอดคลองที่ 1.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตร 
            บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุอานสําหรับนักเรียน 
            ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

รายการ 
    n = 5 

X  S.D. ระดับ 
1. หลักการของหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอน 
    ในอัลกุรอาน 

   

    1) มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล 4.20 0.45 มาก 
    2) สามารถนําไปใชไดจริง 4.00 - มาก 
    3) มีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานรองรับ 4.00 - มาก 
2. จุดมุงหมายของหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอน 
    ในอัลกุรอาน 

   

    1) ความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 4.40 0.55 มาก 
    2) หลักสูตรตรงกับความตองการของโรงเรียนมุสลิม 4.20 0.45 มาก 
    3) เหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน 4.20 0.45 มาก 
3. โครงสรางเนื้อหาและเวลาเรียน    
    1) โครงสรางเนื้อหากับเวลาเรียน 3.80 0.84 มาก 
    2) การวางเวลาที่ใชในการเรียน 4.00 0.71 มาก 
    3) ระยะเวลากับหนวยการเรียนรู 4.20 0.45 มาก 
4. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
    1) มีความเปนไปไดที่จะทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 3.80 0.45 มาก 
    2) มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 4.20 0.45 มาก 
    3) มีความเหมาะสมกับผูเรียนและเวลา 4.00 0.71 มาก 
5. สื่อการเรียนการสอน    
    1) มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 4.00 - มาก 
    2) สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนได 4.20 0.45 มาก 
    3) มีความนาสนใจในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 4.40 0.55 มาก 
6. การวัดและประเมินผล    
    1) ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัดและประเมินผล 3.80 0.45 มาก 
    2) ตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได 4.00 0.71 มาก 
    3) มีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.60 0.55 มาก 
7. คําอธิบายรายวิชา    
    1) การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรและในอัลกุรอาน 4.20 0.45 มาก 
    2) การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 4.00 0.71 มาก 
    3) การเชื่อมโยงเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน 4.00 0.71 มาก 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

รายการ 
    n = 5 

X  S.D. ระดับ 
8. สาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอนในอัลกุรอาน     
   1) สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต 4.20 0.45 มาก 
   2) สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 4.40 0.55 มาก 
   3) สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 4.40 0.55 มาก 
   4) สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 4.00 0.71 มาก 

รวม 4.09 0.49 มาก 

 
 จากตาราง 7 ผลการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน พบวา โครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.09) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การวัดประเมินผลมีคา ( X = 3.80) หลักการของหลักสูตรบูรณาการ
วิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน โครงสรางเน้ือหา และเวลาเรียนและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
มีคา ( X = 4.00) สวนในดานจุดมุงหมายของหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน
และดานสื่อการเรียนการสอนมีคา ( X = 4.20) ตามลําดับซึ่งมีความเหมาะสมมากตามเกณฑที่กําหนด 
 
ตาราง 8  คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอการวางแผนหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู   
            วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

รายการ คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

ความหมาย 

1. มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับคําสอน 
   ในอัลกุรอาน 

  

   1) หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา 1.00 สอดคลอง 
   2) หนวยท่ี 2 อาหารในอิสลาม 1.00 สอดคลอง 
   3) หนวยท่ี 3 ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 0.80 สอดคลอง 
   4) หนวยท่ี 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก 1.00 สอดคลอง 
2. โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระแกนกลางกับ 
   สาระการเรียนรูอัลกุรอาน 

  

   1) หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา 1.00 สอดคลอง 
   2) หนวยท่ี 2 อาหารในอิสลาม 1.00 สอดคลอง 
   3) หนวยท่ี 3 ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 1.00 สอดคลอง 
   4) หนวยท่ี 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก 1.00 สอดคลอง 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

รายการ คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

ความหมาย 

3. ตารางการออกแบบหนวยการเรียนรู   
   1) ตัวชี้วัดกับผลการเรียนรู 1.00 สอดคลอง 
   2) ตัวชี้วัดกับความรูท่ีเด็กไดรับ 0.80 สอดคลอง 
   3) ความรูกับทักษะกระบวนการ 0.80 สอดคลอง 
   4) ตัวชี้วัดกับชิ้นงาน 0.80 สอดคลอง 
4. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องท่ีสอน 
    มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยท่ี 1 มหัศจรรย 
   รางกายของเรา 

  

   1) เรื่องมนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 1.00 สอดคลอง 
   2) เรื่องเพศของทารก 1.00 สอดคลอง 
   3) เรื่องลายนิ้วมือของมนุษย 1.00 สอดคลอง 
   4) เรื่องมนุษยถูกสรางมาเปนคู 1.00 สอดคลอง 
   5) เรื่องกลามเนื้อหอหุมกระดูก 1.00 สอดคลอง 
6. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องท่ีสอน 
   มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 3 ธรรมชาติ 
   ที่พระเจาทรงสราง 

  

   1) เรื่องความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ 1.00 สอดคลอง 
   2) เรื่องอิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 1.00 สอดคลอง 
   3) เรื่องหนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 0.80 สอดคลอง 
   4) เรื่องความลับของเหล็ก 1.00 สอดคลอง 
   5) เรื่องทรัพยากรน้ํา 1.00 สอดคลอง 
   6) เรื่องหลังคาที่ถูกรักษาไว 0.80 สอดคลอง 
7. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องท่ีสอน 
   มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 4 ปรากฎการณ 
   เปลี่ยนแปลงของโลก 

  

   1) เรื่องรูปทรงของโลก 1.00 สอดคลอง 
   2) เรื่องมหัศจรรยแหงชั้นฟา 1.00 สอดคลอง 
   3) เรื่องวงโคจรของกลุมดาว 1.00 สอดคลอง 
   4) เรื่องแสงจากดวงจันทร 1.00 สอดคลอง 

 
 จากตาราง 8 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอการวางแผนหลักสูตร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนอัลกุรอาน พบวา ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 
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พิจารณาเห็นวา การวางแผนหลักสูตรบูรณาการสอดคลองกันทุกองคประกอบ ความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.85-1.00 โดยเมื่อพิจารณารายดานพบวา ตารางการออกแบบหนวยการเรียนรู
มีคาความสอดคลองที่ 0.85 มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับคาํสอนในอัลกุรอาน
มคีาความสอดคลองที่ 0.95 และโครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระแกนกลางกับสาระการเรียนรู 
อัลกุรอาน มีความสอดคลองที่ 1.00 สวนแผนผังหนวยการเรียนรู กับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน
มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 2 อาหารในอิสลามมีคาความสอดคลองที่ 0.92 หนวยที่ 3 
ธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางมีคาความสอดคลองที่ 0.93 หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเราและ
หนวยที่ 4 ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงของโลกมีคาความสอดคลองที่ 1.00 ตามลําดับ  
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการวางแผน 
            หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุอานสําหรับ 
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

รายการ 
    n = 5 

X  S.D. ระดับ 
1. มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับคําสอน 
    ในอัลกุรอานทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมโยงในการเรียนรู 

 
 

  

    1) หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา 4.20 0.45 มาก 
    2) หนวยท่ี 2 อาหารในอิสลาม 4.20 0.45 มาก 
    3) หนวยท่ี 3 ธรรมชาติที่พระเจาสราง 4.20 0.45 มาก 
    4) หนวยท่ี 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก 4.20 0.45 มาก 
2. โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระการเรียนรูแกนกลาง 
    กับสาระการเรียนรูอัลกุรอานเหมาะสมกับหนวยการเรียนรู 

4.00 0.70 มาก 

3. การออกแบบหนวยการเรียนรูกับตัวชี้วัด 3.80 0.84 มาก 
4. ตัวชี้วัดกับความรูท่ีเด็กไดรับ 3.80 0.84 มาก 
5. การเชื่อมโยงระหวางทักษะกระบวนการกับชิ้นงาน 4.00 0.71 มาก 
6. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องท่ีสอน 4.40 0.55 มาก 
7. สาระการเรียนรูกับการวัดประเมินผล 3.80 0.84 มาก 

รวม 4.06 0.63 มาก 

 
 จากตาราง 9 ผลการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน พบวา การวางแผนหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.06) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การออกแบบหนวยการเรียนรูกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดกับความรูที่เด็กไดรับ 
สาระการเรียนรูกับการวัดประเมินผลมีคา ( X = 3.80) โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระการเรียนรู
แกนกลางกับสาระการเรียนรูอัลกุรอานเหมาะสมกับหนวยการเรียนรู การเชื่อมโยงระหวางทักษะ
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กระบวนการกับชิ้นงานมีคา ( X = 4.00) มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับคําสอน
ในอัลกุรอานทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมโยงในการเรียนรูมีคา ( X = 4.20) แผนผังหนวยการเรียนรูกับ
จํานวนเนื้อเรื่องที่สอนมีคา ( X = 4.40) ตามลําดับซึ่งมีความเหมาะสมมากตามเกณฑที่กําหนด 
 
ตาราง 10  คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอหนวยการเรียนรูหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ 
              การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงกับหลักคําสอนในอัลกุอาน สําหรับนักเรียน 
              ชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 
 

รายการ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1. หนวยการเรียนรูกับเนื้อเรื่องที่สอน 1.00 สอดคลอง 
2. เทคนิคกระบวนการสอนกับเนื้อหาในการสอน 0.80 สอดคลอง 
3. ตัวชี้วัดแกนกลางกับผลการเรียนรูอัลกุรอาน 0.80 สอดคลอง 
4. สาระสําคัญกับมาตรฐานการเรยีนรู 0.60 สอดคลอง 
5. จุดประสงคการเรียนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 0.60 สอดคลอง 
6. สาระการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.00 สอดคลอง 
7. สื่อการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.00 สอดคลอง 
8. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาเรียน 0.80 สอดคลอง 
9. ใบความรูกับการจัดกิจกรมการเรียนรู 1.00 สอดคลอง 
10. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค 0.60 สอดคลอง 

 
 จากตาราง 10 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอหนวยการเรียนรูหลักสูตร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนอัลกุรอาน พบวา ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 
พิจารณาเห็นวา หนวยการเรียนรูหลักสูตรบูรณาการสอดคลองกันทุกองคประกอบ โดยมีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IC) อยูระหวาง 0.60-1.00 เมื่อพิจารณารายดานพบวา สาระสําคัญกับมาตรฐาน
การเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผล สอดคลองกับ
วัตถุประสงคมีคา 0.60 เทคนิคกระบวนการสอนกับเนื้อหาในการสอน ตัวชี้วัดแกนกลางกับผลการเรียนรู 
อัลกุรอาน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาเรียนมีคา 0.80 หนวยการเรียนรูกับเนื้อเรื่องที่สอน 
สาระการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใบความรู
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคา 1.00 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองทุกประเด็น 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 148

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอหนวยการเรียนรู 
              หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุอานสําหรับ 
              นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
 

รายการ 
     n = 5 

X  S.D. ระดับ 
1. จุดประสงคของการเรียนรูมีความชัดเจน 4.20 0.45 มาก 
2. ลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรูมีความชัดเจน 4.20 0.45 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานพุทธพิสัย 3.80 0.84 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานทักษะพิสัย 3.80 0.84 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานจิตพิสัย 3.80 0.84 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4.00 0.71 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมทักษะกระบวนการ 
    ทางวิทยาศาสตร 

3.80 0.84 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและ 
    สืบคนขอมูลรายงานขอมูล 

4.00 0.71 มาก 

9. สือ่การสอนชวยใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู 4.20 0.45 มาก 
10. การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบการเรียนรูได 4.20 0.84 มาก 

รวม 4.00 0.69 มาก 

 
 จากตาราง 11 ผลการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญตอหนวยการเรียนรูหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน พบวา หนวยการเรียนรูหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.00) เมื่อพิจารณารายดานพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานพุทธพิสัย 
ดานทักษะพิสัย ดานจิตพิสัย และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคา 3.80 กิจกรรมการเรียนการสอน
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบคนขอมูลรายงานผลขอมูลมีคา 4.00 
จุดประสงคของการเรียนรู ลําดําข้ันตอนของการเรียนรูมีความชัดเจน สื่อการสอนชวยใหบรรลุตาม
จุดประสงคการเรียนรูและการวัดประเมินผล สามารถตรวจสอบการเรียนรูไดมีคา 4.20 

 
 ตอนที่ 3 ผลการใชและประเมินหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช
หลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 จากการนําหลักสูตรบูรณาการไปใชจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนโดยผูวิจัยไดทําการ
บันทึกหลักการสอนและวิเคราะหขอมูล สรุปเปนประเด็นสําคัญหลักดังนี ้
 1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงกับหลักคําสอน
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ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการศึกษาพบวา ผลการประเมินหลักสูตร
ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา จํานวน 30 คน 
ในปการศึกษา 2559 เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียนของหลักสูตร 
              บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

การทดลอง n  X  S.D. t p 
กอนเรียน 30 18.97 3.56 9.29 .00* 
หลังเรียน 30 25.17 2.40     

**p<.01 
 

 จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 
ของหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.97 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.56 และผลคะแนนหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.17 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.40 ซึ่งสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 9.29) 
และสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 2. ความพึงพอใจท่ีมีการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการศึกษาพบวา 
ผลการประเมินหลักสูตร ผูวิจัยไดนําหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยง
กับหลักคําสอนในอัลกุรอานประเมินความพึงพอใจกับนักเรียน จํานวน 30 คน โรงเรียนวิทยปญญา 
ซึ่งความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ ดังตารางตอไปนี ้
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
ตาราง 13  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  
 

รายการ 
n = 30 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. เนื้อหาวิชาผูเรยีนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 4.97 .18 มาก 1 
2. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 4.83 .46 มาก 3 
3. เนื้อหาวิชา มีความสอดคลองกับระยะเวลาที่เรียนรู 4.60 .50 มาก 8 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

รายการ 
n = 30 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

4. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูเรียน 4.53 .51 มาก 10 
5. หนวยการเรียนมีการเรียงลําดับการเรียนการสอนจากงาย 

    ไปหายาก 
4.43 .50 มาก 12 

6. หนวยการเรียนมีกิจกรรมการสอน ใบความรู ใบงาน และ   
    กระบวนการสอนอยางเหมาะสม 

4.30 .60 มาก 15 

7. หนวยการเรียนสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูดวยตนเอง 4.30 .60 มาก 15 
8. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนเกิดจิตสํานึก และรูสึก  
    เชื่อมั่นในหลักคําสอนเพิ่มมากขึ้น 

4.43 .50 มาก 12 

9. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องการบูรณาการ   
    ระหวางวิทยาศาสตรกับอัลกุรอานมากขึ้น 

4.53 .51 มาก 10 

10. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหเกิดแนวคิดในการศึกษา 

     อัลกุรอานในเนื้อหาอ่ืนๆ เพ่ิมอีกตอไป 
4.70 .47 มาก 4 

11. ผูเรียนคิดวาเรียนรูหนวยบูรณาการแลวทําใหเรียนรูไดดีขึ้น 4.87 .51 มาก 2 
12. ผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูโดยผานกิจกรรมนาสนุกและนาสนใจ 4.57 .63 มาก 9 
13. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการสืบคนขอมูลหาความรู 
     ในอินเทอรเน็ตเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

4.47 .51 มาก 11 

14. ผูเรียนรูสึกชอบที่จะเรียนเนื้อหาที่มีการบูรณาการ         
     วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 

4.47 .51 มาก 11 

15. ผูเรียนรูสึกชอบในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร 4.63 .49 มาก 7 
16. การเรียนดวยการบูรณาการระหวางการสอนวิทยาศาสตร 
     กับวิทยาศาสตร เวลาผานไปรวดเร็ว 

4.63 .49 มาก 6 

17. ผูเรียนชอบใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูท่ีเก่ียวของกับ 

     วิทยาศาสตรและอัลกุรอาน 
4.37 .72 มาก 14 

18. กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 
      กับอัลกุรอาน เปนกิจกรรมที่ทาทาย 

4.40 .86 มาก 13 

19. กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน 

     เปนบทเรียนที่นาคนควาหาความรูเพิ่มตลอดเวลา 
4.67 .76 มาก 5 

20. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร 
     กับอัลกุรอาน 

4.87 .51 มาก 2 

รวม 4.58 .54 มาก   
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จากตาราง 13 ผลความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคาํสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก ( X = 4.58) 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 1 เนื้อหาวิชาผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มีคา ( X = 4.97) รองลงมาคือ ขอท่ี 11 และ 20 ผูเรียนคิดวาเรียนรู
หนวยบูรณาการแลวทําใหเรียนรูไดดีข้ึน ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร
กับอัลกุรอาน มีคา ( X = 4.87) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่ 6 และ 7 หนวยการเรียน
มีกิจกรรมการสอน ใบความรู ใบงาน และกระบวนการสอนอยางเหมาะสม หนวยการเรียนสงเสริม
ใหเกิดแรง จูงใจในการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก ( X = 4.30) ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีองคประกอบในการศึกษา 
สรุปผลไดดังนี ้ 
 วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน
ดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 ที่ศึกษา
อยูในโรงเรียนเอกชน นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด 3 โรงเรียน ในเขตหนองจอก จํานวน 120 คน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวิทยปญญา จํานวน 30 คน กลุมตัวอยาง
ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุม 2) หลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานโดยในหลักสูตร ประกอบดวย 
รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง 3) แผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาดัชนีความสอดคลอง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที   
 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนในการดําเนินการในการวิจัย-3-ขั้นตอนคือ-ขั้นตอนที่ 1 การกําหนด
เปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การใชหลักสูตร 
และการประเมินหลักสูตร ผูวิจัยไดใชแนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร และอเล็กซานเดอร 
(Saylor & Alexander 1981; อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 188) มาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สรุปผลการวิจัยไดดงัน้ี 
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 5.1.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีลักษณะเปนหลักสูตรบูรณาการแบบการโยงใย
(webbed) ซึ่งประกอบไปดวย คําอธิบายรายวิชา หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหนวยการเรียนรู 
วิธีการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล แผนและการจัดการเรียนรู และมีคาดัชนี
ความสอดคลองและความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในระดับ .54 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย
ตามผลที่ไดจากวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้
 5.2.1 จากผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา การกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมาย และ
ขอบเขตและจากการสนทนากลุมกับผูที่เก่ียวของในการจัดทําหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงกับหลักคําสอนในอัลกุรอานมีความตองการตอบริบทของชุมชน มีจุดมุงหมาย
ที่จะพัฒนาการอยางชัดเจน โรงเรียนตองการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง
ที่มีการเชื่อมโยงหลักคําสอนในอัลกุรอานตองการใหมีการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกอิสลาม
เขาไปในการจัดการเรียนการสอนและสามารถประเมินผลได เมื่อผูเรียนไดเรียนรูวามีความเขาใจ
ในเนื้อหาวิชามากนอยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ ทาบา (Taba, 1962, p. 454; 
อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, หนา 166) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหไดผลดียิ่ง ข้ึนทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอื่นๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมที่วางไว และ
สอดคลองกับแนวคิดของ ไทเลอร (TyLer; อางถึงใน สุนีย ภูพันธ 2546, หนา 163-174) ไดนําเสนอ
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งก็คือหลักการและเหตุผลในการพัฒนาการ
หลักสูตร วาในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตองตอบคําถามพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
1) จุดมุงหมายทางการศึกษา (educational purposes) อะไรบางที่โรงเรียนตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
2) ประสบการณทางการศึกษา (educational experiencs) อะไรบางที่โรงเรียนจะตองจัดให 
เพื่อชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย 3) จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไรจึงจะทําใหการสอน
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มปีระสิทธิภาพ 4) ประเมินประสิทธิภาพของการจัดประสบการณการเรียนอยางไรจึงจะทราบไดวา
ผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย วงษใหญ (2537, 
หนา 12) ซึงกลาววา การพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
ตรงตามจุดหมายที่กําหนดไว หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือระบบโครงสรางของการจัด
โปรแกรมการสอน การกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตํารา แบบเรียน คูมือครู และ
สื่อการเรียนตางๆ การวัดและประเมินผลการใชหลักสูตรการปรับปรุงแกไข และการใหการอบรมครู
ผูใชหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการบริหารและ
บริการหลักสูตร  

 การวิจัยในครั้งนี้ ในประเด็นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมิน
หลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู แบงออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) การประเมินโครงรางหลักสูตร
พบวา หลักสูตรบูรณาการโดยภาพรวมมีคาดัชนีความสอดคลองอยูในเกณฑใชไดทุกขอ (IC= .60-1.00) 
และคาความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.09, S.D. = .49) 2) การประเมินการวางแผน
หลักสูตรพบวา หลักสูตรบูรณาการโดยภาพรวมมีคาดัชนีความสอดคลองอยูในเกณฑใชไดทุกขอ 
(IC= .80-1.00) และคาความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.06, S.D.= .63) และ 
3) การประเมินคุณภาพของหนวยการเรียนรู พบวา หลักสูตรบูรณาการโดยภาพรวมมีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูในเกณฑใชไดทุกขอ (IC= .60-1.00) และคาความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก 
( X = 4.00, S.D. = .69) สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิรุณ เปลี่ยนเดชา (2552, หนา 78-80) 
ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูเรื่อง ขนมจาก สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) พบวา 
หลักสูตรที่สรางขึ้นมีคุณภาพระดับปานกลาง มีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ินเหมาะสมกับผูเรียน 
ผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุสนา สะแต (2552, 
หนา 122-174) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่อง “วันอีดฟฏรี” สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา โครงรางหลักสูตรภาพรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.09) 
และความสอดคลองขององคประกอบ พบวา องคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองทุกองคประกอบ 
(โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IC) เฉลี่ยเทากับ 0.96) 
 5.2.2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนในหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 20 ชั่วโมง 2 หนวยการเรียนรูคือ คือ 1) มหัศจรรยรางกายของเรา 
แบงออกเปน 5 ประเด็น คือ มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ เพศของทารก ลายนิ้วมือของมนุษย 
มนุษยถูกสรางมาเปนคู และกลามเนื้อที่หอหุมกระดูก 2) อาหารในอิสลาม แบงออกเปน 5 ประเด็น 
คือ อาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน มหัศจรรยน้ํานมแม วิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัติ ครอบครัว
มุสลิมกับเดือนรอมฎอน และยารักษาโรคแบบฉบับของทานนบีมูฮําหมัด (ซล.)และทําการบันทึกหลัง
การสอนนักเรียนในแตหนวย ผูเรียนใหความสนใจในการจัดการเรียนการสอนและใหความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมการทดลองและการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และนําเสนอขอมูลจากการสืบคน
ขอมูล นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดขณะที่คุณครูสอนและสามารถสรุปใหเพ่ือนในกลุมฟงไดผูเรียน
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เปนอิสระในการทํางานในการสืบคนขอมูลและการออกแบบในการรายงานผลขอมูล ผูเรียน
มคีวามกระตือรือรนในการทํางาน ใชสื่อการสอนดึงดูดผูเรียนโดยใชสื่อวิดิทัศน เกม และรูปภาพประกอบ  
ครใูหความชวยเหลือผูเรียนโดยเปนที่ปรึกษาในการหาขอมูล และแนะวิธีการรายงานแตไมชี้แนะเจาะจง 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา 68) กลาววา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจาการคนควา การอบรม การสั่งสอน หรือประสบการณตางๆ 
รวมทั้งความรูสึก คานิยมจริยธรรมตางๆ ที่เปนผลมาจากการฝกสอน ซึ่งสอดคลองกับ สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน (2537, หนา 71) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือผลที่เกิดจากการสอนหรือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกมา 3 ดาน ไดแก ดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และ
ดานทักษะพิสัย ซึ่งสอดคลองกับ ราตรี นันทสุคนธ (2555, หนา 35-46) กลาววา ในการจัดการศึกษา
ไมวาระดับใดก็ตาม ถานําเอาจุดมุงหมายท้ังหมดมาพิจารณาแลว ก็สามารถแยกออกไดเปน 3 ดาน 
ดวยกันคือ 1) พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) หมายถึง การเรียนรูในวิชาตางๆ 
ที่ผูเรียนจะตองอาศัยความสามารถทางสมองเปนที่ตั้งของการวิเคราะห รวมทั้งจดจํา เชน การเรียน
วิชาเลข การแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร การทําความเขาใจในการอาน การเขียนเรียงความ การคิด
ประดิษฐสิ่งใหมๆ เปนตน 2) พฤติกรรมดานจิตพิสัย (affective domain) เปนคุณลักษณะที่เก่ียวของ
กับอารมณ หรือความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจเปนความคิด ความเชื่อ การกระทํา รูปราง
ลักษณะของบุคคล วัตถุ สิ่งของ สถาบัน เปนตน คุณธรรมเปนคุณลักษณะดานจิตพิสัยที่ตองการ
อบรมใหเกิดขึ้นแกเยาวชนของชาติ เปาหมายของหลักสูตรนั้นนอกจากจะพัฒนาใหนักเรียนมีความรู 
ความสามารถทางดานวิชาการ และการฝกทักษะในการทํางานตางๆ แลว ยังเนนใหมีการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ 3) พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (psychomotor domain) พฤติกรรม
ของนักเรียนที่ปรากฎออกมาใหเห็นจากการลงมือกระทําหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติดังกลาว
อาศัยกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่ง หรือหลายสวนของรางกาย ซึ่งถือเปนพฤติกรรมดานการปฏิบัต ิ
 การวิจัยในครั้งนี้ ในประเด็นเพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยผลการทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.56 และ
ผลคะแนนหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.40 ซึ่งสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 9.29) และสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลรัตน หยดยอย (2552, หนา 90-138) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุมสาระการเรียนรู สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา หลักสูตรมีองคประกอบสอดคลอง
และเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูผลการประเมินผลงานระหวางเรียนผานเกณฑโดยมีคาเฉลี่ย
รอยละ 83.61 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.87 ซึ่งถือวา
หลักสูตรบูรณาการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนี นอยถนอม 
(ออนไลน, 2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรบูรณาการมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.47) และ
มีคาความสอดคลอง (0.95) หลักสูตรมีสวนประกอบครบถวนและมีความสอดคลองกับความตองการ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการ 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70  
 5.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจในดานการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการบูรณาการหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
นักเรียนชอบการฝกปฏิบัติการทดลอง และสืบคนขอมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตร
กับหลักคําสอนในคําภีรอัลกุรอานจากในอินเทอรเน็ต นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จ 
สามารถออกมารายงานหนาชั้นเรียนได และสรุปความรูลงในสมุดบันทึกโดยสรุปเนื้อหาไดชัดเจน  
ผลการวิจัยสอดคลองกับ สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ออนไลน, 2554) 
กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นขางในจิตใจของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งจะแสดงออกมาใหเห็นวา ชอบใจมีความสุข ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ
เปนสิ่งสําคัญที่ชวยกระตุนใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จโดยวิธีการวัด
ความพึงพอใจสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต และสอดคลองกับ 
Camplbell (1976, pp.-117-124; อางถึงใน อัครศาสตร ศาสตรสูงเนิน, 2550, หนา-45) กลาววา 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในที่แตละคนเปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นตอสภาพการณ
ทีอ่ยากใหเปนหรือคาดหวัง หรือรูสึกวาสมควรจะไดรับผลที่ไดจะเปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
เปนการตัดสินของแตละบุคคล นอกจากนี้ บลูม (Bloom,-1976,-pp.-72-74;-อางถึงใน สํานักบริการ
ขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) มีความเห็นวา ถาสามารถจัดใหนักเรียน
ไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการก็นาจะคาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมตัวสําหรับ
กิจกรรมที่ตนเองเลือกหรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เชน การขับรถยนต ดนตรีบางชนิด 
เกมหรืออะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจไดโดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือรน 
และความสนใจเมื่อเริ่มเรียนจะทําใหนักเรียนเรียนไดเร็ว และประสบความสําเร็จสูง อยางไรก็ตาม 
บลูม เห็นวา วิธีนี้คอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลําบากชวงสําคัญของการจัดประสบการณ
เพ่ือสรางความรูสึกที่ดีตอการเรียนนี้ บลูม เห็นวา ตองทําในระดับประถมศึกษาเพราะบุคคลที่มีอายุ
ต่ํากวา 14 ป ลงมามีพัฒนาอยูในข้ันตอนของความสนใจ ความพึงพอใจ และเปนชวงการสรางฐาน
ของการสะสมความรูสึกที่มีตออดีตประสบการณความสําเร็จ ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นไปหรือในเด็กที่อายุ
มากขึ้นการสรางหรือการเปลี่ยนแปลงความรูสึกจะทําไดยาก  
 การวิจัยในครั้ง พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางมาก ( X = 4.58) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก 
ขอที่ 1 เนื้อหาวิชาผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มีคา ( X = 4.97) รองลงมาคือ
ขอที่ 11 และ 20 ผูเรียนคิดวาเรียนรูหนวยบูรณาการแลวทําใหเรียนรูไดดีข้ึน ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน มีคา ( X = 4.87) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก
ขอที่ 6 และ 7 หนวยการเรียนมีกิจกรรมการสอน ใบความรู ใบงาน และกระบวนการสอนอยางเหมาะสม 

หนวยการเรียนสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก ( X = 4.30) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 157

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศิริ สิงหลพ (2555, หนา 146) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู “ระบบรางกายมนุษย” 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางสรรค
ดวยปญญา (constructionism) ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินดานเจตคติทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตร นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังใชหลักสูตรบูรณาการ 
โดยรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกขอ แสดงวา
นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในเกณฑดี และสอดคลองกับ อาภาภรณ อินเสมียน (2556, 
หนา 164) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เพ่ือเสริมสรางการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอการเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อเสริมสราง
การคดิวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น 
โดยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.52)   
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 การนําหลักสูตรบูรณาการในงานวิจัยไปใชใหเกิดประสิทธิผล ควรมีการดําเนินการดังนี้ 
     1) จากการวิจัย พบวา การสอนตามหลักคําสอนในอัลกุรอานเปนการเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักศาสนาอิสลาม ผูสอนควรทําความเขาใจกับเนื้อหาในบทเรียน 
และหลักศาสนาอิสลามที่ถูกตองเพ่ือที่จะไดพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรูทั้งหลักการทางวิชาการและ
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
     2) จากการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยูในระดับดีแตระดับความพึงใจของผูเรียน ถึงแมจะอยูในเกณฑดี แตมีบางประเด็นที่นักเรียนแสดง
ความพึงพอใจในเกณฑระดับปานกลางทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนเดียวกันในทุกหนวยการเรียนรู ดังนั้นจึงควรใชเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและสรางความพึงพอใจทางบวกตอการเรยีนใหกับนักเรียน 
     3) ควรมีการพัฒนาสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหดึงดูดความสนใจผูเรียน
เพ่ือกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการวิจัยหลักสูตรบูรณาการครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
     1) ควรทําการศกึษาวิจัยการนําหลักสูตรไปใชดวยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
     2) ควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการหลักคําสอน
ในอัลกุรอานใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใชในโรงเรียนที่มีนกัเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 
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รายการอางอิง 
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อัครศาสตร ศาสตรสูงเนิน.  (2550).  การศกึษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน   
        ดวยบทเรียนออนไลนที่ออกแบบตามแนวความคิดการสรางความรูดวยตนเอง วิชา
 วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสมีา.  วิทยานิพนธ
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อับดุลลอฮฮ มานะจิตต.  (2545).  ดาราศาสตรอิสลาม.  กรุงเทพฯ: 14 พับพลิเคชั่น. 
 .  (2552).  การลงวิวรณอัลกุรอานความมหัศจรรยอันเปนอสงขัย.  กรุงเทพฯ:  

 สํานักพิมพวิกายา.  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 164

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  
 
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี ้
        1. รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ  
 1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง 
      ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จไุรศิริ ชูรักษ 
      อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร สาขาหลักสูตรและการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
 1.3 อาจารย ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร 
      ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
 1.4 อาจารย ดร.วิสูตร ดารากัย 
      ประธานสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
 1.5 นายวรวัฒน แสงนอยออน 
      ผูอํานวยการ 
      โรงเรียนวทิยปญญา 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 175

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. แบบสอบถามการสนทนากลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 2. แบบสอบถามการสนทนากลุมของนักวิชาการทางดานศาสนาในการพัฒนาหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 3. แบบสอบถามการสนทนากลุมของครูหัวหนากลุมสาระและครูผูสอนในการพัฒนาหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 4. แบบสอบถามการสนทนากลุมของผูปกครองในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 5. แบบสอบถามการสนทนากลุมของนักเรียนในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 6. แบบประเมินโครงรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 7. แบบประเมินการวางแผนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอน
ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 8. แบบประเมนิคุณภาพของหนวยการเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  9. แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนของหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 10. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นการสนทนากลุม (focus group interview) 
ที่มีตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงหลักคําสอนในอลักุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
ชื่อผูใหการสนทนา....................................................เวลา......9.00 น.......สถานที่ โรงเรียนวิทยปญญา 
คําชี้แจง 
   (1) ผูรวมสนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่โดยไมมีผลกระทบ 
  (2) ขอมูลที่ไดจากการสนทนาจะนําไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู 
กลุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 1. ทานมีแนวทางในการบริหารการศกึษาในดานของการพัฒนาวิชาอัลกุรอานและกลุมสาระ
วิทยาศาสตรอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ทานไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาดานศึกษาในสวนของอัลกุรอานและ 
กลุมสาระวิทยาศาสตรอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการบูรณาการหลักคําสอนในคัมภีรอัลกุรอานกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 4. ทานกําหนดเปาหมายที่จะทําใหนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรูทางดานการศึกษา
คัมภีรอัลกุรอาน และกลุมสาระวิทยาศาสตรเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการปลูกฝงใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของอัลกุรอานและ 
นํากุรอานเปนธรรมนูญชีวิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นการสนทนากลุม (focus group interview) 
ที่มีตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงหลักคําสอนในอลักุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
ชื่อผูใหการสนทนา.....................................................เวลา......9.00 น.......สถานที่ โรงเรียนวิทยปญญา 
คําชี้แจง 
   (1) ผูรวมสนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่โดยไมมีผลกระทบ 
  (2) ขอมูลที่ไดจากการสนทนาจะนําไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู 
กลุมนักวิชาการทางดานศาสนา 
 1. ทานมีความมุงหวังใหเยาวชนในชุมชนมีลักษณะอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ทานคดิวาขณะนี้ชุมชนตองการพัฒนาการศึกษาไปในแนวทางใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ทานคดิวาโรงเรียนควรมีสวนรวมในเรื่องใดกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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4. ทานคิดวาการนําหลักคําสอนในอัลกุรอานมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตรเปนไปได
หรือไม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5. ทานคิดวาการจัดทําหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยง
หลักคําสอนในอัลกุรอาน นักเรียนควรเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาใดบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นการสนทนากลุม (focus group interview) 
ที่มีตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงหลักคําสอนในอลักุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
ชื่อผูใหการสนทนา....................................................เวลา......9.00 น.......สถานที่ โรงเรียนวิทยปญญา 
คําชี้แจง 
   (1) ผูรวมสนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่โดยไมมีผลกระทบ 
  (2) ขอมูลที่ไดจากการสนทนาจะนําไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู 
 
กลุมครูหวัหนากลุมสาระและครูผูสอน 
 1. ทานมีความคิดเห็นวาแนวการสอนในปจจุบันเปนเชนไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ทานมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาของทานอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3. ทานคดิวาการบูรณาการเนื้อหาความรูในอัลกุรอานกับวิชาสามัญจะสงผลกับผูเรียน 
ในแนวทางใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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4. ทานคิดวาการเรียนการสอนในปจจุบันควรเปนเชนไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 5. ทานมีเทคนิคและวิธีใดบางในการบริหารจัดการในหองเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6. สื่อการสอนที่ใชในวิชาวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานควรมีสื่อประเภทใดบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 182

แบบสัมภาษณความคิดเห็นการสนทนากลุม (focus group interview) 
ที่มีตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงหลักคําสอนในอลักุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
ชื่อผูใหการสนทนา.....................................................เวลา......9.00 น.......สถานที่ โรงเรียนวิทยปญญา 
คําชี้แจง 
   (1) ผูรวมสนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่โดยไมมีผลกระทบ 
  (2) ขอมูลที่ไดจากการสนทนาจะนําไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู 
กลุมผูปกครอง   
 1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรหากโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเห็น
คุณคาของอัลกุรอานและนํากุรอานมาเปนธรรมนูญชีวิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ถาโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับศาสนาและความตองการของชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  
 3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการอัลกุรอานกับ
วิทยาศาสตร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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 4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรถาโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอัลกุรอานท่ีเนน
กระบวนการทางดานวิทยาศาสตร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรหากใหทานมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการ 
อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นการสนทนากลุม (focus group interview) 
ที่มีตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงหลักคําสอนในอลักุรอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
ชื่อผูใหการสนทนา...................................................เวลา......12.30 น.......สถานท่ี โรงเรียนวิทยปญญา 
คําชี้แจง 
   (1) ผูรวมสนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่โดยไมมีผลกระทบ 
  (2) ขอมูลท่ีไดจากการสนทนาจะนําไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู 
กลุมนักเรียน 
 1. นักเรียนชอบใหคุณครจูัดการเรียนการสอนอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. นักเรียนคิดวาการนําหลักคําสอนในอัลกุรอานมาสอนในวิชาวิทยาศาสตรเปนไปไดหรือไม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. นักเรียนคิดวาอัลกุรอานมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือไมอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
 4. นักเรียนชอบกิจกรรมการทดลองและรายงานผลหรือไมอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 185

 5. นักเรียนตองการเรียนรูความหมายอัลกุรอานที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
หรือไม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6. นักเรียนชอบสื่อการเรียนการสอนประเภทใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

.................................................................... 
คําชี้แจง 
        แบบประเมินโครงรางหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ไดกรุณา
พิจารณาความความสอดคลองและความเหมาะสมระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร ขอใหทํา
เครื่องหมาย ลงในชวงวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอื่นๆ 
มีทั้งหมด 2 ตอน โดยใหทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาตั้งแตหนาที่ 1-44 เพ่ือเปนแนวทางในการนปรับปรุง
หลักสูตรตอไป 
ตอนท่ี 1 ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรบูรณาการ 
 

 
รายการ 

(1) (0) (-1) 

 
1. หลักการของหลักสูตรกับความเปนไดสมเหตุผลของหลกัสตูร...................... 
2. หลักการของหลักสูตรกับความสามารถนําไปใชไดจริงของหลักสูตร........... 
3. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ……………………………. 
4. จุดมุงหมายของหลักสูตรกับความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร ........ 
5. โครงสรางเนื้อหาของหลักสตูรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร.........................  
6. โครงสรางเนื้อหากับเวลาท่ีเรียน.................................................................………. 
7. แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรูกับเวลาเรยีน........................................................  
8. สื่อการเรยีนการสอนกับความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรยีน 
9. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค............................................ 
10. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมตอการจดักิจกรรมการเรยีนรู... 

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

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

 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ทานมีความเห็นวาเหมาะสม 
อยูในระดับใด 
 คะแนน  5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 คะแนน  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 

ลําดับ 
รายการ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1 หลักการของหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับ 
คําสอนในอัลกุรอาน 
1) มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล......................................................... 
2) สามารถนําไปใชไดจริง...................................................…………… 
3) มีแนวคดิทฤษฎีพ้ืนฐานรองรับ...................................................... 

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

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

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

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

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

2 จุดมุงหมายของหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับ 
คําสอนในอัลกุรอาน 
1) ความจําเปนท่ีตองพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ......................... 
2) หลักสูตรตรงกับความตองการของโรงเรียนมุสลิม………..…. 
3) เหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน.................................................... 

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

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

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

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

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

3 โครงสรางเนื้อหาและเวลาเรียน 
1) โครงสรางเนื้อหากับเวลาเรียน………………………………… 
2) การวางเวลาที่ใชในการเรียน……………………………………… 
3) ระยะเวลากับหนวยการเรียนรู…………………………………… 

......

..... 

...... 

..... 

...... 

...... 
 

...... 

..... 

...... 
 

...... 

...... 

...... 
 

...... 

...... 

..... 
 

 
รายการ 

(1) (0) (-1) 

11.คาํอธิบายรายวิชาเหมาะกับเวลาที่จัดในการเรียนการสอน ..... 
12.การบูรณาการระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตรกับ 
เน ้ือหาในอัลกุรอาน ……………….……………………………….……………… 
13. สาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอนในอัลกุรอาน  
     1) สาระที่ 1สิ่งมีชีวติและกระบวนการดํารงชีวิต…………………… 
     2) สาระที ่2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม………..…………………………….. 
     3) สาระที่ 6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก........................ 
     4) สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ..................................... 
14. สาระที่ 8 กับแนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรู................................... 
 

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

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

……………… 
 
………………. 
 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
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ลําดับ 
รายการ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

4 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1) มีความเปนไปไดที่จะทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค................. 
2) มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน…...… 
3) มีความเหมาะสมกับผูเรียนและเวลา............................................. 

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

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

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

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

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

5 สื่อการเรียนการสอน 
1) มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน................... 
2) สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนได....................…………… 
3) มีความนาสนใจในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน............ 

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

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

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

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

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

6 การวัดและประเมินผล 
1) ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัดและประเมินผล................................. 
2) ตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได.....................…………… 
3) มีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู.......................... 

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

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

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

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

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

7 คําอธิบายรายวิชา 
1) การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรและในอัลกุรอาน.............. 
2) การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน.....................…………… 
3) การเชื่อมโยงเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน.....................…………… 

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

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

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

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

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

8 สาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอนในอัลกุรอาน  
1) สาระที่ 1สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต…..……..… 
2) สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม………..……….………….…… 
3) สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก................ 
4) สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ................................ 

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

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

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

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

 
......
......
......
...... 
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ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ลามมือชื่อผูเชี่ยวชาญ……………………………………………………………………………………………...... 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญในความกรุณาในการประเมินครั้งนี้ 
นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
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แบบประเมินการวางแผนหลักสูตร 
หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

.................................................................... 
คําชี้แจง 
       แบบประเมินการวางแผนหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ไดกรุณาพิจารณา
ความความสอดคลองและความเหมาะสมของมโนทัศนสาระการเรียนรู โครงสรางรายวิชา ตาราง
ออกแบบหนวยการเรียนรูและคําอธิบายหนวยการเรียนรู ขอใหทําเครื่องหมาย ลงในชวงวางที่ตรง
กับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ตอน โดยใหทาน
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตั้งแตหนาที่ 45-99 เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 
ตอนท่ี 1 ความสอดคลองของการวางแผนหลักสูตรบูรณาการ 

 
 

รายการ (1) (0) (-1) 
 1. มโนทัศนการบูรณาการระหวางวทิยาศาสตรกับคําสอน 
     ในอัลกุรอาน 
     1) หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเรา…………………………..…… 
     2) หนวยท่ี 2 อาหารในอิสลาม.....………..…………………………….. 
     3) หนวยที่ 3 ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง................................ 
     4) หนวยที่ 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก....................... 

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

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

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

 2. โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระแกนกลางกับ 
     สาระการเรียนรูอัลกุรอาน 
     1) หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเรา…………………………..…… 
     2) หนวยท่ี 2 อาหารในอิสลาม.....………..…………………………….. 
     3) หนวยที่ 3 ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง................................ 
     4) หนวยที่ 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก....................... 

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

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

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

 3. ตารางการออกแบบหนวยการเรียนรู 
     1) ตัวช้ีวัดกับผลการเรียนรู……………………….………………………… 
     2) ตัวชี้วดักับความรูที่เด็กไดรบั.....………..…………………………….. 
     3) ความรูกับทักษะกระบวนการ…………….................................. 
     4) ตัวช้ีวัดกับช้ินงาน……………………………………......................... 

 
……………… 
………………. 
………………. 
………………. 

 
……………… 
………………. 
………………. 
………………. 

 
……………… 
………………. 
………………. 
………………. 
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รายการ (1) (0) (-1) 
 4. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน 
     มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกาย 
     ของเรา 
     1) เรื่องมนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ……………………………… 
     2) เรื่องเพศของทารก………….....………..…………………………….. 
     3) เรื่องลายนิ้วมือของมนุษย……………………………………………… 
     4) เรื่องมนุษยถูกสรางมาเปนคู………………………........................ 
     5) เรื่องกลามเนื้อหอหุมกระดกู………………………........................ 

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

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

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

 5. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน 
     มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม 
     1) เรื่องอาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน…………………………… 
     2) เรื่องมหัศจรรยน้ํานมแม………….....………..……………………….. 
     3) เรื่องวิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัต…ิ…………………………………… 
     4) เรื่องครอบครัวมสุลิมกับเดอืนรอมฎอน………………………....... 
     5) เรื่องยารักษาโรคแบบฉบับทานนบีมูฮําหมัด (ซล.)…………….. 

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

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

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

  6. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องท่ีสอน 
     มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 3 ธรรมชาต ิ
     ที่พระเจาทรงสราง 
     1) เรื่องความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาต…ิ…………………… 
     2) เรื่องอิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม…………………………... 
     3) เรื่องหนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา…………………………… 
     4) เรื่องความลับของเหล็ก……………………………………………....... 
     5) เรื่องทรัพยากรน้ํา…………………………………………..…………….. 
     6) เรื่องหลังคาที่ถูกรักษาไว……………………………………………..… 

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

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

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

 7. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน 
     มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 4 ปรากฎการณ 
     เปลี่ยนแปลงของโลก 
     1) เรื่องรูปทรงของโลก…………………………..…………………………… 
     2) เรื่องมหัศจรรยแหงชั้นฟา………….....………..…………………….. 
     3) เรื่องวงโคจรของกลุมดาว……………………………………………… 
     4) เรื่องแสงจากดวงจันทร……………………..………………………....... 

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

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

 
 
 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของการวางแผนหลักสูตร ทานมีความเห็นวาเหมาะสม 
อยูในระดับใด 
 คะแนน  5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 คะแนน  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 

ลําดับ 
รายการ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับคาํสอน 
ในอัลกุรอานทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมโยงในการเรียนรู 
1) หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา............................. 
2) หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม.......................................... 
3) หนวยที่ 3 ธรรมชาติที่พระเจาสราง.............................. 
4) หนวยที่ 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก.............. 

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

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

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

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

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

2. โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระการเรียนรู
แกนกลางกับสาระการเรียนรูอัลกุรอานเหมาะสมกับ
หนวยการเรียนรู 

 
 

...... 

 
 

...... 

 
 

...... 

 
 

...... 

 
 

...... 
3. การออกแบบหนวยการเรียนรูกับตัวชี้วัด ...... ...... ...... ...... ...... 
4. ตัวชี้วัดกับความรูท่ีเด็กไดรับ ...... ...... ...... ...... ...... 
5. การเชื่อมโยงระหวางทักษะกระบวนการกับชิ้นงาน ...... ...... ...... ...... ...... 
6. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน ...... ...... ...... ...... ...... 
7. สาระการเรียนรูกับการวัดประเมินผล ...... ...... ...... ...... ...... 
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ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลามมือชื่อผูเชี่ยวชาญ……………………………………………………………………………………………...... 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญในความกรุณาในการประเมินครั้งนี้ 

นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
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แบบประเมินคณุภาพของหนวยการเรียนรู 
หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

.................................................................... 
คําชี้แจง 
        แบบประเมินคุณภาพของหนวยการเรียนรูหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ 
ไดกรุณาพิจารณาความความสอดคลองและความเหมาะสมระหวางองคประกอบตางๆ ของ
หนวยการเรียนรู ขอใหทําเครื่องหมาย ลงในชวงวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณา
เขียนขอเสนอแนะอ่ืนๆ มีทั้งหมด 2 ตอน โดยใหทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาตั้งแตหนาที่ 100-161  
เพ่ือเปนแนวทางในการนปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 
ตอนท่ี 1 ความสอดคลองของหนวยการเรียนรู 
 

 
รายการ 

(1) (0) (-1) 

1. หนวยการเรยีนรูกับเนื้อเรื่องท่ีสอน………………………………………………….. 
2. เทคนิคกระบวนการสอนกับเนื้อหาในการสอน……………………………………. 
3. ตัวชี้วดัแกนกลางกับผลการเรียนรูอัลกุรอาน…………………………………….. 
4. สาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู…………………………………………………. 
5. จุดประสงคการเรียนกับการจักกิจกรรมการเรยีนรู………………….……........ 
6. สาระการเรยีนรูกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู................................................... 
7. สื่อการเรยีนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู.............................................………. 
8. แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรูกับเวลาเรยีน........................................................ 
9. ใบความรูกับการจดักิจกรมการเรียนรู................................................................... 
10. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวตัถุประสงค…………………………...... 

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

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

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

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 195

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของหนวยการเรียนรู ทานมีความเห็นวาเหมาะสม 
อยูในระดับใด 
 คะแนน  5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 คะแนน  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 

ลําดับ รายการ ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. จุดประสงคของการเรียนรูมีความชัดเจน………………………………      

2. ลําดับขัน้ตอนการจัดการเรียนรูมีความชัดเจน………………………      

3. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานพุทธพิสัย......      

4. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานทักษะพิสัย….      

5. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการพัฒนาดานจิตพิสัย….......      

6. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต………….      

7. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร…………………………………………………………………….. 

     

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและ
สืบคนขอมูลรายงานขอมูล………………………………………………… 

     

9. สื่อการสอนชวยใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู………………..      

10. การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบการเรียนรูได……………      

ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
   
ลามมือชื่อผูเชี่ยวชาญ……………………………………………………………………………………………...... 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญในความกรุณาในการประเมินครั้งนี้ 
นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 

 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 196

แบบประเมินคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียน 
หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

.................................................................... 
คําชี้แจง 
        แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตร
บูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคาํสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 นี้ 
มวีัตถุประสงคเพื่อใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ไดกรุณาพิจารณาความความสอดคลองของขอคําถามตางๆ  
ขอใหทําเครื่องหมาย ลงในชวงวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณาเขียน
ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยใหทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาทั้งหมด 60 ขอ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรตอไป 
 
ตอนท่ี 1 ความสอดคลองของหนวยการเรียนรู 
 

รายการ (1) (0) (-1) 

1. ตนกําเนิดของมนุษยในหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
    มาจากสิ่งใด  
    ก. มาจากน้ํา 
    ข. มาจากดิน 
    ค. มาจากไฟ   
    ง. มาจากลม 

   

2. การเจริญเติบโตชวงใดท่ีสมองมีการพัฒนามากที่สุด 
    ก. วัยรุน     
    ข. วัยผูใหญ 
    ค. วัยเรียน    
    ง. กอนวัยเรียน 

   

3. กระบวนการใดไมเก่ียวของกับการหายใจ   
    ก. สูดอากาศเขาปอด  
    ข. อากาศผานไปยังหัวใจ 
    ค. แลกเปลี่ยนแกสระหวางปอดกับเลือด 
    ง. สลายอนุภาคของอาหารเปนพลังงาน 
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4. กระบวนการหายใจเริ่มตนเม่ือใด    
    ก. อากาศผานเขาไปยังปอด    
    ข. อากาศถูกสูดเขาทางจมูก 
    ค. อากาศผานเขาไปยังถุงลม  
    ง. อากาศผานเขาไปยังหลอดลม 

   

5. อวัยวะใดเก่ียวของกับการหายใจเขา-ออก  
    ก. ไต 
    ข. ตับ 
    ค. มาม 
    ง. กะบังลม 

   

6. ขอความใดถูกตอง  
    ก. หายใจออกกระดูกซี่โครงยก สูงข้ึน   
    ข. หายใจเขากระดูกซี่โครงลดต่ําลง 
    ค. หายใจออกกระดูกซี่โครงลดต่ําลง  
    ง. หายใจเขา-ออกกระดูกซี่โครงไมเคลื่อนที่ 

   

7. ระบบหายใจมีความสัมพันธกับระบบใดมากท่ีสุด 
    ก. ขับถาย 
    ข. ยอยอาหาร 
    ค. หมุนเวียนเลือด 
    ง. ระบายความรอน 

   

8. การยอยอาหารจะสิ้นสุดที่อวัยวะใด  
    ก. ลําไสเล็ก   
    ข. ลําไสใหญ 
    ค. หลอดเลือด   
    ง. กระเพาะอาหาร 

   

9. ขอความใดอธิบายหนาที่ของลําไสใหญไดถูกตอง  

    ก. ยอยอาหารประเภทไชมัน   
    ข. ดูดซึมน้ําและเกลือแรบางชนิด 
    ค. ขับถายกากอาหารออกนอกรางกาย  
    ง. สรางน้ํายอยสงไปยังกระเพาะอาหาร 
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10. กิจกรรมใดที่มผีลทําใหอัตราการเตนของหัวใจเปลี่ยนไป 
      อยางรวดเร็ว  

     ก. นอนหลับ   
     ข. นั่งอานหนังสือ 
     ค. วิ่งออกกําลังกาย  
     ง. รับประทานอาหาร 

   

11. แพทยใชเครื่องมือชนิดใดตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจได 

     ก. เปริสโคป    
     ข. เทเลสสโคป 
     ค. สเตโทสโคป   
     ง. คาไรโดสโคป 

   

12. เราสามารถวัดชีพจรไดจากบรเิวณใดของรางกาย  

     ก. ขมับ ซอกคอ   
     ข. ขอมือ ขอเทา 
     ค. ข อมือ ซอกคอ  
     ง. ขอศอก หัวเขา 

   

13. เลือดท่ีสงจากหัวใจไปเลีย้งสวนตางๆ ของรางกายมีลักษณะใด 

     ก. มีสารอาหารนอย   
     ข. มีน้ําปริมาณนอย 
     ค. มีออกซิเจนปริมาณมาก 
     ง. มีคารบอนไดออกไซดปริมาณมาก 
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14. ปอดทําหนาที่ขับถายของเสียชนิดใด  

     ก. เหงื่อ    
     ข. ปสสาวะ 
     ค. กากอาหาร  
     ง. แกสคารบอนไดออกไซด 

   

15. อวยัวะใดทําหนาที่กรองของเสียแลวขับถายของเสียออก 
      นอกรางกายในรปูของปสสาวะ  
     ก. ไต     
     ข. มาม 
     ค. ปอด    
     ง. ตอมเหงื่อ 

   

16. อวัยวะใด ไมใช อวัยวะขับถาย  
     ก. ไต 
     ข. มาม 
     ค. ปอด 
     ง. ผิวหนัง  

   

17. ชวงวัยใดที่รางกายของเราจะ ไมมี การเจริญเติบโต 
     ก. วัยรุน  
     ข. วัยสูงอาย ุ
     ค. วัยแรกเกิด   
     ง.  ทารกในครรภ 

   

18. ลักษณะใดแสดงการเจริญเติบโตของรางกายไดชัดเจน 
     ก. ผมยาวขึ้น     
     ข. รอบเอวมากขึ้น 
     ค. มองเห็นไดชัดขึ้น   
     ง. น้ําหนักและสวนสูงเพ่ิมข้ึน 
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19. ชวงวัยใดที่เด็กจะมีพัฒนาการดานการยืนและ 
     เดินไดเอง  
     ก. วัยรุน    
     ข. วัยเรียน 
     ค. วัยแรกเกิด   
     ง. กอนวัยเรียน 

   

20. การสรางกราฟการเจริญเติบโตตองใชขอมูลใดบาง  
     ก. เพศ-อายุ     
     ข. เพศ-สวนสูง 
     ค. อาย-ุน้ําหนัก    
     ง. สวนสูง-น้ําหนัก 

   

21. ขอสรุปเก่ียวกับกราฟการเจริญเติบโตใดถูกตอง  
     ก. อาหารมีผลตอการเจริญเติบโตทุกชวงอายุ  
     ข. การเจริญเติบโตจะแตกตางกันไปตามชวงอายุ 
     ค. เสนกราฟการเจริญเติบโตจะสูงข้ึนทุกชวงอายุ 
     ง. เด็กผูหญิงแตละชวงวัยมีการเจริญเติบโตมากกวา 
        เด็กผูชาย 

   

22. อาหารหลักหมูใดชวยในเรื่องการขับถาย  
     ก. 1 และ 3     
     ข. 2 และ 5 
     ค. 3 และ 4     
     ง. 3 และ 5 

   

23. รางกายจะเก็บสะสมอาหารที่เกินความตองการ 
     เปนสารอาหารชนิดใด  
     ก. ไขมัน    
     ข. โปรตีน 
     ค. เกลือแร            
     ง. คารโบไฮเดรต  

   



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 201

 

 
รายการ 

(1) (0) (-1) 

24. ความสัมพันธใด ผิด  
     ก. โปรตีน-ใหพลังงาน    
     ข. วิตามิน-ใหพลังงาน 
     ค. ไขมัน-ทําใหสุขภาพดี    
     ง. เกลือแร-ทําใหสุขภาพด ี

   

25. ขอความใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับสารอาหารประเภท 
     ไขมัน   
     ก. ใหพลังงานสูง     
     ข. รางกายยอยยาก 
     ค. ละลายวิตามินไดทุกชนิด    
     ง. รางกายตองการปรมิาณนอย 

   

26. อาชีพใดตองการคารโบไฮเดรตปริมาณมากที่สุด 
     ก. คร ู      
     ข. นักกีฬา 
     ค. นักเขียน      
     ง. พยาบาล 

   

27. ถาตองการใหกระดูกแข็งแรงควรรับประทานอาหาร 
     ประเภทใด 
     ก. อาหารทะเล เนย     
     ข. ตับ ปลาตัวเล็ก ๆ 
     ค. มะเขือเทศ ถั่วเหลือง    
     ง. ขาวซอมมือ ผักใบเขียว 

   

28. นักเรียนควรรับประทานอาหารในหมูเดียวกัน 
     ใหหลากหลายชนิดหรือไมเพราะอะไร  
     ก. ควร เพราะดีตอระบบยอยอาหาร   
     ข. ควร เพราะไดรับสารอาหารครบถวน 
     ค. ไมควร เพราะไดรับสารอาหารมากเกินไป   
     ง. ไมควร เพราะรางกายไดรับสารปนเปอนจากอาหาร 
        มากขึ้น 
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29. คนกลุมใดไมควรกินเนื้อสัตวมากที่สุด  
     ก. วัยเด็ก 
     ข. วัยสูงอาย ุ
     ค. วัยทํางาน 
     ง. วัยหนุมสาว 

   

30. บุคคลที่ปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักโภชนบัญญัติคือใคร 
     ก. บอยเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
     ข. แมนชอบทาเนยบนขนมปงมาก ๆ 
     ค. แอนรับประทานขนมหวานเปนประจํา 
     ง. ผึ้งหยิบขนมที่ตกพ้ืนข้ึนมารับประทาน 

   

31. การเรียงลําดับการสรางมนุษยในอัลกุรอาน 
     มีการเรียงลําดับการสรางมนุษยอยางไร  
     ก. เชื้ออสุจิ กอนเลือดกระดูกเนื้อหุมกระดูก 
     ข. เชื้ออสุจิ กอนเลือดเนื้อหุมกระดูกกระดูก 
     ค. กอนเลือดกระดูกเนื้อหุมกระดูกเชื้ออสุจิ 
     ง. เนื้อหุมกระดูกกระดูกเชื้ออสุจิ กอนเลือด 

   

32. จากการศึกษาทางวิทยาศาสตรพบวา  
     ดินจะประกอบดวยแรธาตุตางๆมากกวา 100 ชนิด  
     และรางกายของมนุษยจะประกอบดวย ธาตุหลักๆ  
     ประมาณก่ีชนิด  
     ก. 25 ชนิด      
     ข. 24 ชนิด 
     ค. 23 ชนิด      
     ง. 22 ชนิด 

   

33. ธาตุหลักใดที่มีอยูในรางกายมนุษยมากที่สุดซึ่งจะมีอยู 
     ในตัวมนุษยมากถึง 70%  
     ก. ไฮโดรเจนและน้ํา         
     ข. คารบอนและไนโตรเจน 
     ค. ออกซิเจนและไนโตรเจน     
     ง. ออกซิเจนและน้ํา 
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34. ขอใดจับคูพัฒนาการการเจรญิเติบโตชีวิตในมดลูกระหวาง 
      ในอัลกุรอานและหลักทานวทิยาศาสตรถูกตอง  
      ก. อัลกุรอาน : นุฏฟะฮ อะลัก มุฏเฆาะห 
วิทยาศาสตร : กอนเปนตัวออนเปนตัวออนทารกในครรภ   
      ข. อัลกุรอาน : นุฏฟะฮ มุฏเฆาะหอะลัก 
 วิทยาศาสตร : กอนเปนตัวออนทารกในครรภ เปนตัวออน  
      ค. อัลกุรอาน : อะลกั มุฏเฆาะหนุฏฟะฮ  
 วิทยาศาสตร : กอนเปนตัวออนทารกในครรภเปนตัวออน   
      ง. อัลกุรอาน : มุฏเฆาะห  นุฏฟะฮ อะลัก 
 วิทยาศาสตร : ทารกในครรภกอนเปนตัวออนเปนตัวออน   

   

35. ในอัลกุรอานอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงตรัสไววาอยางไร 
     เก่ียวกับความแตกตางของลายนิ้วมือ 

  ก. แตทวาเราไดขอเตือนสติของพวกเขามาใหพวกเขา  
         แลวแตพวกเขาเปนผูหันหลังใหกับขอเตือนสติของ 
         พวกเขา 

  ข. เราจะใหพวกเจาไดเห็นสัญญาณท้ังหลายของเรา 
         ในขอบเขตอันไกลโพนและในตัวของพวกเขาเอง 
         จนกระทั่งเปนประจักษแกพวกเขาวาอัลกุรอานนั้น 
          เปนจริง 

  ค. เนื่องจากสิ่งท่ีมือของมนุษยไดขวนขวายไว 
         เพื่อที่พระองคจะใหพวกเขาไดลิ้มรสบางสวนที่ 
         พวกเขาประกอบไว 
     ง. แกบรรดาผูที่ไดรับแผนดินสืบทอดหลังจากเจาของ 
        มันดอกหรือวาหากเราประสงคแลวเราก็ใหภัยพิบัติ 
        ประสบแกพวกเขาแลว 
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36. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับลายนิ้วมือของมนุษย  
     ก. ลายนิว้มือสามารถบงบอกไดวาใครเปนพอ 
         หรือแมเรา     
     ข. ลายนิว้มือมีลักษณะที่คลายกันสามารถ 
         ลอกเลียนแบบได 
     ค. เราไดรับการถายทอดลายนิ้วมือมาจากพอแม 
     ง. ลายนิ้วมือมีลักษณะเฉพาะตัวสามารถระบุบุคคลได 

   

37. “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดพระผูทรงสรางทุกสิ่งทั้งหมดเปนคูๆ  
      จากสิ่งท่ีแผนดินได (ใหมัน) งอกเงยข้ึนมาและจากตัว 
      ของพวกเขาเองและจากสิ่งที่เขาไมรู” จากขอความ 
      ในอัลกุรอานขางตนมีความสัมพันธกับขอความใด 
      ก. ทุกอนุภาคมีอนุภาคที่มีประจุตรงกันขาม  
      ข. สิ่งตาง ๆ จะมีสิ่งที่มีคุณสมบัติตรงกันขามเปนคูกัน 
      ค. การกํานิดเปนคูและการสญูสิ้นเปนคูเกิดข้ึน 
          ในทุกเวลาทุกสถานที่    
     ง. อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบมีสิ่งที่ตรงกันขามคือ  
         โปรตอนท่ีมีประจุบวก 

   

38. มนุษยเรามีโครงรางกระดูกเพ่ือสิ่งใดมากที่สุด 
     ก. ชวยใหสวนตางๆ ของรางกายเคลื่อนไหวไดสะดวก 
     ข. เพ่ือปองกันการเกิดการบาดเจ็บ 
     ค. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพทีดี    
     ง. เพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะกระดูกพรุน 
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39. หากเราไมดูแลกระดูกจะสงผลอยางไร 
     ตอรางกายของเรา  
     ก. เปนโรคขอเสื่อม     
     ข. เคลื่อนไหวไมสะดวก 
     ค. เปนอัมพฤกษ   
     ง. ระบบฮอรโมนผิดปกติ   
     ง. นอนคว่ําเอาขารองเทา 

   

40. การนอนทาใดเปนการนอนที่ผิดวิธีทําใหกระดูกผิดรูป 
     ก. นอนหงายเอาขารองที่หัวเขา   
     ข. นอนคว่ําเอาหมอนรองที่หนาอก 
     ค. นอนตะแคงกอดหมอนขาง  
     ง. นอนคว่ําเอาขารองเทา 

   

41. ทําไมจึงแนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม 
     ก. เพราะในน้ํานมมีภูมิตานทานเพ่ือชวยปองกันโรค 
     ข. เพราะในน้ํานมแมเมื่อเด็กดื่มจะทําใหยอยงาย 
     ค. เพราะในน้ํานมแมมีวิตามินมาก 
     ง. เพราะในน้ํานมแมมีคารโบไฮเดรตมาก 

   

42. เพราะเหตุใดจงึไมสนับสนุนใหเลี้ยงทารกดวยน้ํานม    
     ของสัตวซึ่งเปนอันตรายตอตับและไตของทารก  
     ก. ในน้ํานมของสัตวมีปริมาณโปรตีนมากเกินไป  
     ข. ในน้ํานมของสัตวมีปริมาณคารโบไฮเดรตมากเกินไป 
     ค. ในน้ํานมสัตวจะยอยยากกวาน้ํานมของแม 
     ง. ในน้ํานมสัตวมีประโยชนนอยกวาในน้ํานมแม 
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รายการ 

(1) (0) (-1) 

43. ในอัลกุรอานกลาวไววาควรใหมารดาใหน้ํานมแกลูกกี่ป 
     ก. 5 ป 
     ข. 2 ป 
     ค. 7 ป      
     ง. 3 เดือน 

   

44. ขอใดกลาวถึงฮาลาลไดถูกตอง  
     ก. สิ่งท่ีอนุมัติตามบทบัญญัติอสิลาม 
     ข. สิ่งท่ีอนุมัติใหรับประทานได 
     ค. สัตวที่เชือดโดยผูที่นับถือศาสนาอิสลาม 
     ง. สัตวหรืออาหารท่ีไมเปนที่นารังเกียจ 

   

45. สุราหรือยาเสพติดทุกชนิดในอัลกุรอานไดกลาวไว 
     อยางไร  

ก. และจงบริโภคจากสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดทรงใหเครื่องยงัชีพ 
    แกสูเจาซึ่งสิ่งที่อนุมัติและที่ดีมีประโยชน   
ข. แทจริงอัลลอฮฺทรงโปรดสิ่งท่ีดีดังนั้นพระองค 
    จะไมทรงตอบรับยกเวนสิ่งที่ดีเทานั้น 

     ค. และพวกเจาทั้งหลายจงกินจงดื่มและจงอยา  
         ฟุมเฟอยแทจริงพระองคทรงไมรักผูที่ฟุมเฟอย 
     ง. ทานจงอยานํามาใชในการทําอาหาร 

   

46. เพราะเหตุใดทานนบีมูฮําหมัด(ซ.ล.) จึงรับประทาน 
     ผลอิทผลัมเมื่อละศีลอด  
     ก. ในผลของของอินทผลัมประกอบไปดวยกากใย 
         อาหารมากทําใหระบบขับถายดี 
     ข. ในผลของอินทผลัมประกอบไปดวยโปรตีนจึงทําให 
         รางกายไมออนเพลีย 
     ค. ในผลของอินทผลัมประกอบไปดวยวิตามินซึ่งทําให 
         รายกายสดชื่น 
     ง. ในผลของอินทผลัมประกอบดวยน้ําตาลฟรุกโตส 
        ซึ่งมีการดูดซึมไดโดยตรง  
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รายการ 

(1) (0) (-1) 

47. ถานักเรียนอายุ  12 ป ซึ่งมีอายุตางกับพ่ีชาย 10 ป   
     แสดงวาพี่ชายมีการเจริญเติบโตอยูในชวงวัยในขอใด  
     ก. วัยชรา     
     ข. วัยรุน 
     ค. วัยเรียน     
     ง.  วัยผูใหญ 

   

48. อวัยวะใดที่ทําหนาที่ผลิตน้ํายอยเพ่ือใชยอยแปง ไขมัน    
     และโปรตีน  
     ก. กระเพาะอาหาร 
     ข. ลําไสใหญ 
     ค. ตับออน 
     ง. ตับ 

   

49. อวัยวะใดในระบบหายใจท่ีทําหนาที่เปนเครื่องกรอง 
     ฝุนละออง (การวิเคราะห) 
     ก. เยื่อหุมปอด 
     ข. ถุงลมปอด 
     ค. ทอลม 
     ง. จมูก 

   

50. ในระบบไหลเวียนเลือด เซลลเม็ดเลือดขาวทําหนาที่ 
     อะไร 
     ก. ลําเลียงเลือดกลับสูหัวใจ    
     ข. ลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย 
     ค. ปกปองรางกายจากจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอ 
         รางกาย 
     ง. ลําเลียงเลือดที่สูบฉีดมาจากหัวใจไปสูสวนตางๆ  
         ของรางกาย 
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รายการ 

(1) (0) (-1) 

51. สารอาหารในขอใดเมื่อรับประทานแลวไม ใหพลังงาน 
     แกรางกาย แตรางกายก็ขาดไมได  
     ก. น้ํา โปรตีน 
     ข. แรธาตุ วิตามิน 
     ค. โปรตีน ไขมัน 
     ง. คารโบไฮเดรต โปรตีน 

   

 
52. ขอใดสัมพันธกัน  
     ก.  A – 3   B – 2  C – 1  D – 4           
     ข.  A – 2   B – 3  C – 4  D – 1    
     ค.  A – 4   B – 1  C – 3  D – 2       
     ง.  A – 1   B – 4  C – 2  D – 3    

สารอาหารที่พบ  รายการอาหาร 

A. คารโบไฮเดรต 
B. โปรตีน 
C. แรธาต ุ
D. วิตามิน 

 1.  ถั่วฝกยาว 
2.  ถั่วลิสง 
3.  เผือก 
4.  มังคุด 

   

53. 
จากภาพ พีระมิดโภชนาการ 
หมายเลขใดที่ควรรับประทาน
แตนอยเทาที่จําเปน 
 
      
 

     ก. หมายเลข 1   
     ข. หมายเลข 2 
     ค. หมายเลข 3   
     ง. หมายเลข 4 
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รายการ 

(1) (0) (-1) 

54. แกสคารบอนไดออกไซดเปนของเสียที่ถูกกําจัดออกจาก   
     รางกายทางใด  
     ก. ไต 
     ข. ปอด 
     ค. ผวิหนัง 
     ง. ลําไสใหญ 

   

55. อาหารขอใดที่ใหสารอาหารเหมือนกับเนื้อไก 
     ก. ขาว แปง 
     ข. ผักบุง เนย 
     ค. เผือก มัน 
     ง. ถั่วลิสง นม 

   

56. นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารขอใด เพ่ือชวย 
     เสริมสรางกลามเนื้อและซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย 
     ก. เผือกตม ขาวนึ่ง 
     ข. เนยสด แปงทอด 
     ค. หมึกยาง เนื้อไกตม 
     ง. น้ําชาเขียว กลวยหอม 

   

57. ขอใดสัมพันธกัน  
     ก. ฟอสฟอรัส-ควบคุมความสมดุลของน้ําภายในและ 
         ภายนอกเซลล 
     ข. แคลเซียม-เสริมสรางกระดูกและฟน 
     ค. โซเดียม-ปองกันโรคคอหอยพอก 
     ง. ไอโอดีน-ปองกันโรคโลหิตจาง 
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รายการ 

(1) (0) (-1) 

58. ในขณะที่นักเรียนกําลังเลนกีฬาเกิดอาการเหน็บชาตามมือ 
     และเทา นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารท่ีใหวิตามิน 
     ตามขอใดเพ่ือรักษาอาการดังกลาว 
     ก. วิตามินบี  12     
     ข. วิตามินบี  1 
     ค. วิตามินซ ี    
     ง. วิตามินเค 

   

59. ถาเพ่ือนของนักเรียนมภีาวะโรคอวน นักเรียนจะมีวิธีแนะนํา 
     เพ่ือนอยางไรใหมีสุขภาพที่ด ี 
     ก. ใหงดรับประทานอาหารเชาและเย็นเปนเวลา 1 ป  
     ข. ใหเพ่ิมปรมิาณอาหารที่รับประทานในแตละมื้อ 
     ค. ใหวิ่งออกกําลังกายในเวลาเชาทุกวัน   
     ง. ใหอยูนิ่ง ๆ เปนเวลา 1 วัน 

   

ขอ 60. 
จากกราฟ การเจริญเติบโตของรางกาย 
หัวใจ สมอง ในชวงอายุตางๆ สมอง 
มีการเจริญเติบโตเต็มที่เม่ืออายุเทาใด 
 
 

ก. 5 ป 
ข. 10 ป 
ค. 15 ป 
ง. 20 ป    

   

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลามมือชื่อผูเชี่ยวชาญ……………………………………………………………………………………………...... 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญในความกรุณาในการประเมินครั้งนี้ 
นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
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 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีตอหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 

      สาํหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  
.................................................................... 

คําชี้แจง 
  1. แบบสอบถามนี้สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูสึกพึงพอใจ และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน เพ่ือใชในการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
  2. การตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด คําตอบของนักเรียน
ไมมีผลตอการเรียนของนักเรียนแตอยางใด 
  3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ใหตรงความความคิดเห็นของนักเรียนในแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน มีทั้งหมดจํานวน 
20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้     

มากที่สุด                       5 คะแนน                             
มาก                                 4 คะแนน                             
ปานกลาง                                3 คะแนน                        
นอย                             2 คะแนน                          
นอยที่สุด                    1 คะแนน               
              

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. เนือ้หาวิชาผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช 
    ในชีวิตประจําวันได 

     

2. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการ 
    ของผูเรียน 

     

3. เนื้อหาวิชา มีความสอดคลองกับระยะเวลา 
    ที่เรียนรู 

     

4. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย ตอบสนอง 
    ความตองการของผูเรียน 

     

5. หนวยการเรียนมีการเรียงลําดับการเรียน 
    การสอนจากงายไปหายาก 

     

6. หนวยการเรียนมีกิจกรรมการสอน ใบความรู   
    ใบงาน และกระบวนการสอนอยางเหมาะสม 

     

7. หนวยการเรียนสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ 
    ในการเรียนรูดวยตนเอง 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนเกิดจิตสํานึก  
    และรูสึกเชื่อมั่นในหลักคําสอนเพ่ิมมากขึ้น 

     

9. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรู 
    เรื่อง การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร   
    กับอัลกุรอานมากขึ้น 

     

10. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหเกิดแนวคิด 
     ในการศึกษาอัลกุอานในเนื้อหาอ่ืนๆ เพ่ิมอีกตอไป 

     

11. ผูเรียนคิดวาเรียนรูหนวยบูรณาการแลว 
     ทําใหเรียนรูไดดีข้ึน 

     

12. ผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูโดยผานกิจกรรม 
     นาสนุกและนาสนใจ 

     

13. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการสืบคนขอมูล 
     หาความรูในอินเทอรเน็ตเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

     

14. ผูเรียนรูสึกชอบที่จะเรียนเนื้อหาที่มี 
     การบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน 
     ในอัลกุรอาน 

     

15. ผูเรียนรูสึกชอบในกระบวนการทดลอง 
     ทางวิทยาศาสตร 

     

16. การเรียนดวยการบูรณาการระหวางการสอน 
     วิทยาศาสตรกับวิทยาศาสตร เวลาผานไปรวดเร็ว 

     

17. ผูเรียนชอบใชเวลาวางในการศึกษาหาความรู 
     ท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและอัลกุรอาน 

     

18. กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระหวาง 
     วิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน เปนกิจกรรม 
     ท่ีทาทาย 

     

19. กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร 
     กับอัลกุรอานเปนบทเรียนท่ีนาคนควา 
     หาความรูเพ่ิมตลอดเวลา 

     

20. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู 
     บูรณาการวิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน 
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แบบประเมินคณุภาพความพึงพอใจของผูเรียน 
หลักสูตรบรูณาการวิทยาศาสตรกับหลักคาํสอนในอัลกุรอานสาํหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

.................................................................... 
คําชี้แจง 
        แบบประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูเรียนหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ 
ไดกรุณาพิจารณาความความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 
ขอใหทานทําเครื่องหมาย ลงในชวงวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน และขอความกรุณา
เขียนขอเสนอแนะอื่นๆ มีทั้งหมด 20 ขอ เพ่ือเปนแนวทางในการนปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

รายการ  (1)  (0)  (-1) 
1. เนื้อหาวิชาผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต  
    ประจําวันได 

   

2. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน    

3. เนื้อหาวิชา มีความสอดคลองกับระยะเวลาที่เรียนรู    

4. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย ตอบสนองความตองการ 
    ของผูเรียน 

   

5. หนวยการเรียนมีการเรียงลําดับการเรียนการสอน 
    จากงายไปหายาก 

   

6. หนวยการเรียนมีกิจกรรมการสอน ใบความรู ใบงาน    
    และกระบวนการสอนอยางเหมาะสม 

   

7. หนวยการเรียนสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 
    ดวยตนเอง 

   

8. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนเกิดจิตสํานึก 
    และรูสึกเชื่อมั่นในหลักคําสอนเพ่ิมมากขึ้น 

   

9. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่อง 
    การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน 
    มากขึ้น 

   

10. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหเกิดแนวคิดใน 
     การศึกษาอัลกุอานในเนื้อหาอื่นๆ เพ่ิมอีกตอไป 

   

11. ผูเรียนคิดวาเรียนรูหนวยบูรณาการแลวทําใหเรียนรู 
     ไดดีขึ้น 

   

12. ผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูโดยผานกิจกรรมนาสนุกและ 
     นาสนใจ 
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รายการ (1) (0) (-1) 

13. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการสืบคนขอมูลหาความรู 
     ในอินเทอรเน็ตเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

   

14. ผูเรียนรูสึกชอบที่จะเรียนเนื้อหาที่มีการบูรณาการ 
     วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 

   

15. ผูเรียนรูสึกชอบในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร    
16. การเรียนดวยการบูรณาการระหวางการสอน 
     วิทยาศาสตรกับวิทยาศาสตร เวลาผานไปรวดเร็ว 

   

17. ผูเรียนชอบใชเวลาวางในการศึกษาหาความรู 
     ท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและอัลกุรอาน 

   

18. กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 
     กับอัลกุรอาน เปนกิจกรรมที่ทาทาย 

   

19. กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน 
     เปนบทเรียนที่นาคนควาหาความรูเพิ่มตลอดเวลา 

   

20. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูบูรณาการ 
     วิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน 

   

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ลามมือชื่อผูเชี่ยวชาญ……………………………………………………………………………………………...... 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญในความกรุณาในการประเมินครั้งนี้ 
นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
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ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหแนวคําถามการสนทนากลุมในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 2. ผลการวิเคราะหการประเมินโครงรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 3. ผลการวิเคราะหประเมินการวางแผนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 4. ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพของหนวยการเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  5. ผลการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียและหลังเรียนของหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 6. ผลการวิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 7. การวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (K-R 20) 
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
 8. การวิเคราะห คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
( ) ของครอนบาคของแบบประเมินแบบวัดความพึงพอใจ หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพสนทนากลุมหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
กลุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา        
1. ทานมีแนวทางในการบริหารการศึกษาในดานของ 
    การพัฒนาวิชาอัลกุรอานและกลุมสาระวิทยาศาสตร
    อยางไร 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

2. ทานไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา 
    ดานการศึกษาในสวนของอัลกุรอานและ 
    กลุมสาระวิทยาศาสตรอยางไร 

0 0 1 1 1 0.60 ใชได 

3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการบูรณาการ 
    หลักคําสอนอัลกุรอานกับหลักสูตรวิทยาศาสตร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

4. ทานกําหนดเปาหมายท่ีจะใหนักเรียนที่จบจาก 
    โรงเรียนนี้มีความรูทางดานการเรียนอัลกุรอาน 
    และกลุมสาระวิทยาศาสตรเปนอยางไร 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

5. ทานมีการจัดระบบการบริหารจัดการวิชาอัลกุรอาน 
    และหลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตรของโรงเรียนไว  
    เปนอยางไร 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

กลุมหัวหนากลุมสาระและครูผูสอน        
1. ทานคิดวาแนวการสอนอัลกุรอานและวิทยาศาสตร 
    ในปจจุบันควรเปนเชนไร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. ทานคิดวาหลักสูตรอิลามศึกษาและวิทยาศาสตร 
    ของโรงเรียนที่ใชอยูในปจจุบันมีความเหมาะสม 
    หรือไมอยางไร 

1 0 0 1 1 0.60 ใชได 

3. ทานคิดวาการบูรณาการเนื้อหาความรูคัมภีร 
    อัลกุรอานกับวิชาวิทยาศาสตรจะสงผลกระทบกับ 
    นักเรยีนในแนวทางใด 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

4. ทานจะมีวิธีการใดบางที่จะใหนักเรียนเห็นคุณคา 
    ของการเรียนอัลกุรอาน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
5. ทานมีเทคนิคและวิธีใดบางในการนําหลักคําสอน 
    จากคัมภีรอัลกุรอานมาใชในวิชาการ 
    ดานวิทยาศาสตร 

0 0 -1 1 1 0.20 ใชได 

6. ทานคิดวาสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ีประยุกตใช 
    กับหลักคําสอนจากคัมภีรอัลกุรอานควรมี 
    สื่อประเภทใด 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

กลุมผูนําทางดานศาสนา        
1. ทานคิดวาหลักสูตรของโรงเรียนวิทยปญญา 
    มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
    หรือไมอยางไร 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

2. ทานคิดวาขณะนี้ชุมชนตองการพัฒนาการศึกษา 
    ที่สอดประสานความรูดานทางธรรมและทางโลก 
    อยางไร 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

3. ทานคิดวาชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดระบบ 
    การบูรณาการคัมภีรอัลกุรอานกับวิทยาศาสตร 
    อยางไรบาง 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

4. ทานคิดวาการนําหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
    มาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตรจะมีผลดี 
    ทางดานใดบาง 

1 0 0 1 1 0.60 ใชได 

5. ทานคิดวาการจัดทําหลกัสูตรบูรณาการกลุมสาระ 
    การเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนจาก 
    คัมภีรอัลกุรอาน นักเรียนตองเรียนรูเก่ียวกับ 
    เรื่องใด 

0 0 1 1 1 0.60 ใชได 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
กลุมผูปกครอง        

1. ทานมีความมุงหวังใหบุตรหลานของทาน 
    มีการเรียนรูทางดานวิชาอัลกุรอานอยางไรบาง 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. ทานมีความคิดอยางไรกับการนําหลักการของ 
    คําสอนในอัลกุรอานเขาไปสอนรวมกับวิชา 
    วิทยาศาสตร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับระบบ 
    การจัดการเรียนการสอนทางดานวิชาอัลกุรอาน 
    และวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

4. ทานตองการใหบุตรหลานของทานรูเก่ียวกับ 
    ความหมายในอัลกุรอานท่ีเชื่อมโยงกับวิชา 
    วิทยาศาสตรอยางไร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

5. ทานตองการใหบุตรหลานของทานเรียนรู 
    ความหมายจากคัมภีรอัลกุรอานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
    ความรูทางดานวิทยาศาสตรอยางไรบาง 

0 1 0 1 1 0.60 ใชได 

กลุมนักเรียน        
1. นักเรียนตองการใหผูสอนจัดการเรียนการสอน 
    เก่ียวกับอัลกุรอานและวิทยาศาสตรอยางไร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. นักเรียนคิดวาการนําหลักคําสอนจากคัมภีร 
    อัลกุรอานมาประยุกตการสอนในวิชาวิทยาศาสตร 
    จะเปนอยางไร 

1 1 0 1 1 0.80 ใชได 

3. นักเรียนคิดวาคัมภีรอัลกุรอานมีความสําคัญกับ 
    ชีวิตประจําวันอยางไร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

4. นกัเรียนตองการกิจกรรมการทดลองและ 
    รายงานผลอยางไร 

0 0 1 1 1 0.60 ใชได 

5. นักเรียนตองการเรียนรูความหมายคัมภีร 
    อัลกุรอานที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร 
    ในเนื้อหาใดบาง 

1 0 0 1 1 0.60 ใชได 

6. นักเรียนตองการสื่อการเรียนการสอนประเภทใด 0 1 1 1 1 0.80 ใชได 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการประเมินโครงรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. หลักการของหลักสูตรกับความเปนไดสมเหตุผล 
   ของหลักสูตร 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. หลักการของหลักสูตรกับความสามารถนําไปใช 
    ไดจริงของหลักสูตร 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

3. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
4. จุดมุงหมายของหลักสูตรกับความจําเปน 
    ในการพัฒนาหลักสูตร  

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

5. โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของ 
   หลักสูตร  

1 1 1 -1 1 0.60 ใชได 

6. โครงสรางเนื้อหากับเวลาที่เรียน 1 0 1 0 1 0.60 ใชได 
7. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาเรียน  1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
8. สื่อการเรียนการสอนกับความเหมาะสมกับ 
    กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

9. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค 1 1 1 0 1 0.80 ใชได 
10. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมตอ 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

11. คําอธิบายรายวิชาเหมาะกับเวลาที่จัดในการเรียน 
     การสอน  

1 0 1 0 1 0.60 ใชได 

12. การบูรณาการระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตรกับ 
     เนื้อหาในอัลกุรอาน  

1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

13. สาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอน 
     ในอัลกุรอาน  
     1) สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 
     2) สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     3) สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     4) สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
14. สาระที่ 8 กับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

X  แปลผล S.D. 

1 2 3 4 5    
 1. หลักการของหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร 
     กับคําสอนในอัลกุรอาน 

 
 

       

     1) มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล 4 5 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
     2) สามารถนําไปใชไดจริง 4 4 4 4 4 4.00 ใชได - 
     3) มีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานรองรับ 4 4 4 4 4 4.00 ใชได - 
  2. จุดมุงหมายของหลักสูตรบูรณาการ 
      วิทยาศาสตรกับคาํสอนในอัลกุรอาน 

        

     1) ความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร 
        บูรณาการ 

5 5 4 4 4 4.40 ใชได 0.55 

      2) หลักสูตรตรงกับความตองการของ 
          โรงเรียนมุสลิม 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

     3) เหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
 3. โครงสรางเนื้อหาและเวลาเรียน         
     1) โครงสรางเนื้อหากับเวลาเรียน 5 3 4 3 4 3.80 ใชได 0.84 
     2) การวางเวลาที่ใชในการเรียน 5 3 4 4 4 4.00 ใชได 0.71 
     3) ระยะเวลากับหนวยการเรียนรู 5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
 4. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู         
     1) มีความเปนไปไดที่จะทําใหสําเร็จ 
         ตามวัตถุประสงค 

4 3 4 4 4 3.80 ใชได 0.45 

     2) มีความเหมาะสมในการจัดการเรียน 
         การสอนในปจจุบัน 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

     3) มีความเหมาะสมกับผูเรียนและเวลา 4 3 4 5 4 4.00 ใชได 0.71 
 5. สื่อการเรียนการสอน         
     1) มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
        ของผูเรียน 

4 4 4 4 4 4.00 ใชได - 

     2) สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนได 4 5 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
     3) มีความนาสนใจในการจัดการเรียน 
        การสอนในปจจุบัน 

5 5 4 4 4 4.40 ใชได 0.55 

 6. การวัดและประเมินผล         
     1) ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัดและประเมินผล 4 4 3 4 4 3.80 ใชได 0.45 
     2) ตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได 4 5 3 4 4 4.00 ใชได 0.71 
     3) มีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม 
         การเรียนรู 

4 3 3 4 4 3.60 ใชได 0.55 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

X  แปลผล S.D. 

1 2 3 4 5    
 7. คําอธิบายรายวิชา         
     1) การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรและ 
         ในอัลกุรอาน 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

     2) การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 5 3 4 4 4 4.00 ใชได 0.71 
     3) การเชื่อมโยงเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน 5 3 4 4 4 4.00 ใชได 0.71 
 8. สาระการเรียนรูแกนกลางกับสาระคําสอน 
     ในอัลกุรอาน 

        

     1) สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการ 
         ดํารงชีวิต 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

     2) สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 5 5 4 4 4 4.40 ใชได 0.55 
     3) สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
         ของโลก 

5 5 4 4 4 4.40 ใชได 0.55 

     4) สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 5 3 4 4 4 4.00 ใชได 0.71 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญ……………………………………………………………………………………………...... 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญในความกรุณาในการประเมินครั้งนี้ 
นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการประเมินการวางแผนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
 1. มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับ 
     คาํสอนในอัลกุรอาน 

       

     1) หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเรา 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     3) หนวยที่ 3 ธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
     4) หนวยที่ 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
 2. โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระแกนกลาง   
     กับสาระการเรียนรูอัลกุรอาน 

       

     1) หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายของเรา 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     3) หนวยที่ 3 ธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     4) หนวยที่ 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
 3. ตารางการออกแบบหนวยการเรียนรู        
     1) ตัวชี้วัดกับผลการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) ตัวชี้วัดกับความรูที่เด็กไดรับ 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
     3) ความรูกับทักษะกระบวนการ 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
     4) ตัวชี้วัดกับชิ้นงาน 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
 4. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน 
    มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 1  
    มหัศจรรยรางกายของเรา    

       

     1) เรื่องมนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) เรื่องเพศของทารก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     3) เรื่องลายนิ้วมือของมนุษย 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     4) เรื่องมนุษยถูกสรางมาเปนคู 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     5) เรื่องกลามเนื้อหอหุมกระดูก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
 5. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน 
    มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 2  
     อาหารในอิสลาม 

       

     1) เรื่องอาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) เรื่องมหัศจรรยน้ํานมแม 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
     3) เรื่องวิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัติ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     4) เรื่องครอบครัวมุสลิมกับเดือนรอมฎอน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     5) เรื่องยารักษาโรคแบบฉบับทานนบีมูฮําหมัด  
        (ซล.) 

1 0 1 1 1 0.80 ใชได 

  6. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องที่สอน 
     มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 3  
     ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 

       

     1) เรื่องความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) เรื่องอิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     3) เรื่องหนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
     4) เรื่องความลับของเหล็ก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     5) เรื่องทรัพยากรน้ํา 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     6) เรื่องหลังคาที่ถูกรักษาไว 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
7. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่องท่ีสอน 
    มีความสอดคลองในการบูรณาการหนวยที่ 4  
    ปรากฎการณเปลี่ยนแปลงของโลก 

       

     1) เรื่องรูปทรงของโลก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     2) เรื่องมหัศจรรยแหงชั้นฟา 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     3) เรื่องวงโคจรของกลุมดาว 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
     4) เรื่องแสงจากดวงจันทร 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

X  แปลผล S.D. 

1 2 3 4 5    
1. มโนทัศนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 
    กับคําสอนในอัลกุรอานทําใหผูเรียน 
    เกิดความเชื่อมโยงในการเรียนรู 

        

    1) หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา 5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
    2) หนวยท่ี 2 อาหารในอิสลาม 5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
    3) หนวยท่ี 3 ธรรมชาติที่พระเจาสราง 5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
    4) หนวยท่ี 4 ปรากฎการณเปลี่ยนแปลง 
        ของโลก 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

2. โครงสรางรายวิชาการบูรณาการสาระ 
   การเรียนรูแกนกลางกับสาระการเรียนรู 
   อัลกุรอานเหมาะสมกับหนวยการเรียนรู 

5 3 4 4 4 4.00 ใชได 0.70 

3. การออกแบบหนวยการเรียนรูกับตัวชี้วัด 5 3 4 3 4 3.80 ใชได 0.84 
4. ตัวชี้วัดกับความรูท่ีเด็กไดรับ 5 3 4 3 4 3.80 ใชได 0.84 
5. การเชื่อมโยงระหวางทักษะกระบวนการกับ 
   ชิ้นงาน 

5 4 3 4 4 4.00 ใชได 0.71 

6. แผนผังหนวยการเรียนรูกับจํานวนเนื้อเรื่อง 
   ที่สอน 

5 4 4 5 4 4.40 ใชได 0.55 

7. สาระการเรียนรูกับการวัดประเมินผล 5 3 3 4 4 3.80 ใชได 0.84 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการประเมินหนวยการเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. หนวยการเรียนรูกับเนื้อเรื่องที่สอน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
2. เทคนิคกระบวนการสอนกับเนื้อหาในการสอน 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
3. ตัวชี้วัดแกนกลางกับผลการเรียนรูอัลกุรอาน 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
4. สาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู 1 1 1 -1 1 0.60 ใชได 
5. จุดประสงคการเรียนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 0 1 0 1 0.60 ใชได 
6. สาระการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
7. สื่อการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
8. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาเรียน 1 0 1 1 1 0.80 ใชได 
9. ใบความรูกับการจัดกิจกรมการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
10. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค 1 0 1 0 1 0.60 ใชได 
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ประเด็นคําถาม 
ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

X  แปลผล S.D. 

1 2 3 4 5    
1. จุดประสงคของการเรียนรูมีความชัดเจน 5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 
2. ลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
   มีความชัดเจน 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม 
    การพัฒนาดานพุทธพิสัย 

5 3 3 4 4 3.80 ใชได 0.84 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม 
    การพัฒนาดานทักษะพิสัย 

5 3 3 4 4 3.80 ใชได 0.84 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม 
   การพัฒนาดานจิตพิสัย 

5 4 3 3 4 3.80 ใชได 0.84 

6. กิจกรรมการเรยีนการสอนสงเสริม 
    การเรียนรูตลอดชีวิต 

5 4 3 4 4 4.00 ใชได 0.71 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมทักษะ 
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

5 3 3 4 4 3.80 ใชได 0.84 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม 
    ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและสืบคนขอมูล 
    รายงานขอมูล 

5 3 4 4 4 4.00 ใชได 0.71 

9. สื่อการสอนชวยใหบรรลุตามจุดประสงค 
    การเรียนรู 

5 4 4 4 4 4.20 ใชได 0.45 

10. การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบ 
     การเรียนรูได 

5 5 3 4 4 4.20 ใชได 0.84 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 228

การวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (K-R 20)  
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) หมายเหตุ 
1 0.77         0.47   
2 0.17         0.07  ตัดทิ้ง 
3 0.13         0.27   
4 0.17         0.07  ตัดทิ้ง 
5 0.73         0.27   
6 0.57         0.87   
7 0.80         0.40   
8 0.80         0.27   
9 0.63         0.73   
10 0.70         0.33   
11 0.60         0.27   
12 0.23         0.07  ติดทิ้ง 
13 0.70         0.60   
14 0.70         0.60   
15 0.20         0.13  ตัดทิ้ง 
16 0.70         0.20   
17 0.77         0.47   
18 0.17         0.07   
19 0.13         0.27   
20 0.17         0.07   
21 0.73         0.27   
22 0.57         0.87   
23 0.80         0.40   
24 0.80         0.27   
25 0.63         0.73   
26 0.70         0.33   
27 0.17         0.33  ตัดทิ้ง 
28 0.70         0.60   
29 0.63         0.73   
30 0.67         0.27   
31 0.73         0.27   
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ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) หมายเหตุ 
32 0.63         0.73   
33 0.17         0.20  ตัดทิ้ง 
34 0.77         0.47   
35 0.50         0.33   
36 0.70         0.60   
37 0.77         0.20   
38 0.77         0.47   
39 0.70         0.60   
40 0.70         0.60   
41 0.17         0.20  ตัดทิ้ง 
42 0.77         0.47   
43 0.73         0.53   
44 0.30         0.07  ตัดทิ้ง 
45 0.20         0.13  ตัดทิ้ง 
46 0.67         0.67   
47 0.67         0.67   
48 0.53         0.13  ตัดทิ้ง 
49 0.67         0.67   
50 0.30         0.07  ตัดทิ้ง 
51 0.17         0.33   
52 0.70         0.60   
53 0.63         0.73   
54 0.67         0.27   
55 0.73         0.27   
56 0.47         0.13  ตัดทิ้ง 
57 0.70         0.60   
58 0.53         0.13  ตัดทิ้ง 
59 0.70         0.47   
60 0.33         0.13  ตัดทิ้ง 

*** คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ .91  
 
เกณฑการพิจารณา 

1. คาความยากงาย (p) ขอสอบทีด่ีควรมีคาความยากงายระหวาง .20-.80  
2. คาอํานาจจําแนก (r) ขอสอบที่ดีควรมีคาอํานาจจําแนกที่ดี ควรมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป 
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การวิเคราะห คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ ใชคาสมัประสิทธิ์แอลฟา ( ) 
ของครอนบาคของแบบประเมินแบบวัดความพึงพอใจ หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 

ประเด็นประเมิน X  S.D. หมายเหตุ 
1. เนื้อหาวิชาผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 4.10 0.31  
2. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 4.50 0.57  
3. เนื้อหาวิชา มีความสอดคลองกับระยะเวลาที่เรียนรู 4.53 0.51  
4. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูเรียน 4.43 0.50  
5. หนวยการเรียนมีการเรียงลําดับการเรียนการสอนจากงายไปหายาก 4.17 0.59  
6. หนวยการเรียนมีกิจกรรมการสอน ใบความรู ใบงาน และ 
    กระบวนการสอนอยางเหมาะสม 

4.00 0.46 
 

7. หนวยการเรียนสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูดวยตนเอง 4.37 0.49  
8. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกและรูสึกเชื่อมั่น 
    ในหลักคําสอนเพ่ิมมากขึ้น 

4.37 0.49 
 

9. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องการบูรณาการ 
    ระหวางวิทยาศาสตรกับอัลกุรอานมากขึ้น 

4.37 0.49 
 

10. ความรูของเนื้อหาชวยทําใหเกิดแนวคิดในการศึกษาอัลกุรอาน 
     ในเนื้อหาอื่นๆ เพ่ิมอีกตอไป 

4.53 0.51 
 

11. ผูเรียนคิดวาเรียนรูหนวยบูรณาการแลวทําใหเรียนรูไดดีขึ้น 4.27 0.45  
12. ผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูโดยผานกิจกรรมนาสนุกและนาสนใจ 4.43 0.50  
13. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการสืบคนขอมูลหาความรู 
     ในอินเทอรเน็ตเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

4.43 0.50 
 

14. ผูเรียนรูสึกชอบที่จะเรียนเนื้อหาที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร 
     กับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 

4.17 0.59 
 

15. ผูเรียนรูสึกชอบในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร 4.17 0.59  
16. การเรียนดวยการบูรณาการระหวางการสอนวิทยาศาสตรกับ   
     วิทยาศาสตร เวลาผานไปรวดเร็ว 

4.47 0.51 
 

17. ผูเรียนชอบใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูท่ีเก่ียวของกับ 
     วิทยาศาสตรและอัลกุรอาน 

4.40 0.50 
 

18. กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับ 
     อัลกุรอาน เปนกิจกรรมที่ทาทาย 

4.30 0.65 
 

19. กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับอัลกุรอาน 
     เปนบทเรียนที่นาคนควาหาความรูเพ่ิมตลอดเวลา 

4.20 0.61 
 

20. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร 
     กับอัลกุรอาน 

3.90 0.31 
 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .57 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยใชหลักคําสอนในอลักุรอานและตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
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หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร 
กับหลักคําสอนในอัลกุรอาน  

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา สขุัปปภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวิทยปญญา  แขวงหนองจอก  
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 เอกสารหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 อําเภอหนองจอก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับ
ระหวางเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานที่มีเนื้อหาสอดคลองกันรวมทั้งยังบง
บอกถึง สภาพสังคมและความเปนอยู ทําใหเห็นคุณคา ตระหนัก และเกิดความภาคภูมิใจในศาสนาของตน 
สามารถเผยแพรประชาสัมพันธความรูท่ีไดรับจากการบูรณาการ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ิน
ไดอยางมีความสุข  
 โดยนําหลักการแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาใชในการจัดการ
เรียนรู เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารหนวยการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอน
ในอัลกุรอาน จะมีคุณประโยชนอนันตตอการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และยัง
สามารถเปนแนวทางใหสําหรับผูที่สนใจไดนําไปใช หรือพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับกลุมสาระ
การเรียนรู สถานศึกษาและทองถ่ินตอไป 
 
 
               ผูจัดทํา 
                                                                                        ขนิษฐา   สุขัปปภา 

นิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 
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เอกสารหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคาํสอนในอัลกุรอาน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอหนองจอก 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
หลักการของหลักสตูร  
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีหลักการดังนี ้
 1.เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามสภาพและความตองการของทองถิ่น 
 2.เปนหลักสูตรที่เชื่อมโยงองคความรู เนื้อหาสาระของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กับหลักคําสอนในอัลกุรอานท่ีมีความสอดคลองสัมพันธกันหรือเชื่อมโยงกันตามความเหมาะสมในแต
ละหัวขอเรื่อง เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนองครวม 
 3.เปนการศกึษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของหลักคําสอนในอัลกุรอานที่
ตนเองนับถือ 
 4.เปนหลักสูตรที่ครผููสอนวางแผนการสอนโดยการบูรณาการระหวางเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 5.เนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง โดยนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนรู 
 6.เนนใหผูเรียนไดเรียนรูในกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 7.เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความพึงพอใจและการเห็น
คุณคาเก่ียวกับหลักคําสอนในอัลกุรอานที่สอดคลองกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร 
 
  

จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 
 1.เพ่ือใหผูเรียนความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน 
 2.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาหาความรู และศึกษาจากแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.เพ่ือฝกทักษะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตรจากทฤษฏีสูการปฏิบัติทดลองจริง 
 4.เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห การทํางานเปนกลุมและการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 
 5.เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ตอศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

235 
 

โครงสรางเนื้อหา 
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนวทิยปญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนการบูรณาการหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กับหลักคําสอนในอัลกุรอานและหลัก
ปฏิบัติของทานศาสดานบีมูฮําหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮวิะซัลลัม ใหผูเรียนไดเรียนรูในกระบวนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  
 

เวลาเรียน 
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวทิยปญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใชระยะเวลา 80 ชั่วโมง โดย 
 แยกเปนการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูดังนี้ 

หนวยที่ 1.เรือ่ง มหัศจรรยรางกายของเรา    เวลา 10 ชั่วโมง 
หนวยที่ 2.เรื่อง อาหารในอิสลาม    เวลา 10 ชั่วโมง  
หนวยที่ 3.เรื่อง ธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง  เวลา 12 ชั่วโมง 
หนวยที ่4.เรื่อง ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก เวลา  8 ชั่วโมง 
หนวยที ่5.เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน   เวลา  8 ชั่วโมง 
หนวยที ่6.เรื่อง ไฟฟานารู     เวลา  10 ชั่วโมง 
หนวยที ่7.เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เวลา  14 ชั่วโมง 
หนวยที ่8.เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ    เวลา   6 ชั่วโมง 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน

สอดคลองตามจุดมุงหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไวในหลักสูตร จึงไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ซึ่ง
เปนไปตามรายละเอียดแตละหนวย สามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังนี ้

1.จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักศาสนาที่นักเรียนนักถือเนนกระบวนการหาหลักฐานพิสูจน
ความเปนจริง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบเชื่อมโยงความรูระหวางระการเรียนรูวิทยาศาสตรและหลักคํา
สอนในอัลกุรอาน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนากระบวนการคิดและสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรูดานตางๆ จากการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนใชสื่อการเรียนรู ที่มีอยูในทองถิ่นและแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย 

5. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูผูเรียนมีความภาคภูมิในศาสนาที่ตนเองนับถือ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใกลเคียงและสอดคลองกับชีวิตจริง นักเรียนไดเรียนรูอยาง

หลากหลาย สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
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7. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการทํางาน
เปนกลุม เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเขาใจบทบาทของผูนําและผูตาม มีความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ 

8. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) คือ 
   8.1 ขั้นสรางความเขาใจ (Engagement) 
   8.2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 
   8.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 
   8.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) 
   8.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อที่ใชระบบการพิมพ เชน แบบฝกหัด ใบความรู ใบงาน บัตรคํา เปนตน 
 2. สื่อวัสดุ อุปกรณเปนสื่อสิ่งของตางๆ เชน ของจริง เปนตน 
 3. สื่อเทคโนโลยี เปนสื่อที่นําเสนอดวยเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เชน ซีดี-รอม วิดิทัศน สารคดี 
 4. สื่อกิจกรรม/กระบวนการ เปนสื่อประเภทวิธีการที่ใชในการฝกทักษะ-ฝกปฏิบัติตองใช
กระบวนการคดิ การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ เชน เกม การทดลอง การสรางแบบจําลอง  
 5. สื่อบริบท เปนสื่อท่ีสงเสริมการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ
ทดลอง แหลงเรียนรูในชุมชน วิทยากรทองถิ่น สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 

แนวการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลจะมีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดย
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ การวัดและประเมินเปนไปตามลักษณะการเรียนรูในแตละ
หนวย ซึงสรุปเปนภาพรวมไดดังนี ้
 1. สังเกตการณตอบคําถามและซักถามของนักเรียน 
 2. การประเมินการปฏิบัติงานกลุม 
 3. การประเมินผลปฏิบัติ เชน ประเมินผลงานนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรม 
 4. สมุดบันทึกผลการศกึษาคนควา 
 5. การรายงานผลการศกึษาคนควา 
 6. ปายนิทรรศการแสดงผลงาน 
 7. แฟมสะสมงานของนักเรียน 
 8. วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 9. วัดความพึงพอใจและการเห็นคุณคาเกี่ยวกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 
จํานวนเวลา 80 ชั่วโมง      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 ศึกษา  เรียนรู  การเจริญเติบโต  ระยอยอาหาร  ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือดของ 
มนุษยสารอาหารและอาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย   ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลประโยชน  
ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย  มีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  สารและสมบัติของสาร  การละลาย  การเปลี่ยนสถานะ  การเกิดสารใหม  การแยก
สาร  การจําแนกประเภทของสาร  การเลือกใชสารอยางถูกตอง  และปลอดภัย  ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสารตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  วงจรไฟฟา  การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมและ
ขนาน  ตัวนําและฉนวนไฟฟา  แมเหล็กไฟฟา  การนําความรูเก่ียวกับไฟฟาไปใชประโยชน  หิน  ธรณี
พิบัติภัย  ฤดูกาล  ขางขึ้นขางแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  เทคโนโลยีอวกาศ  และการนําความรู
ไปใชประโยชน 

    โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร   สืบเสาะหาความรู   สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  
อภิปราย  บันทึก  จัดกลุมขอมูล   เพ่ือใหเกิดความรู   ความคิด   ความเขาใจ  สามารถนําเสนอ   
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ    

    เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม
จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 

บูรณาการคําสอนอัลกุรอาน 
- การเจริญเติบโตทารกในครรภมารดา - อาหารตามหลักการอิสลาม - สิ่งแวดลอมที่พระเจาทรงสราง 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3  
ว 2.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3           
ว 2.2  ป 6/1  ป 6/2  ป 6/3  ป 6/4  ป 6/5  
ว 3.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3  ป 6/4   ป 6/5    
ว 3.2  ป 6/1  ป 6/2  ป 6/3     
ว 5.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3  ป 6/4   ป 6/5 ว  
6.1  ป 6/1  ป 6/2   ป 6/3  
ว 7.1   ป 6/1   ว 7.2  ป 6/1                
ว 8.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3   ป 6/4   ป 6/5  ป 6/6  ป 6/7  ป 6/8       
รวม   37   ตัวชี้ด 
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ตัวอยางผลการวิเคราะหหลักคาํสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรู
วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

1.อธิบายการ
เจริญเติบโตของ
มนุษยจากวัยแรกเกิด
จนถึงวยัผูใหญ 

มนุษยมีการเจรญิเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ 

 َعلََقةً  النُّْطَفةَ  َخلَْقنَا ثُمَّ 
 غَةً ُمضْ  اْلعَلَقَةَ  فََخلَْقنَا
 ِعَظاًما اْلُمْضغَةَ  فََخلَْقنَا

 ثُمَّ  َلْحًما اْلِعَظامَ  فََكَسْونَا
 ۚ◌  آَخرَ  َخْلقًا أَنَشأْنَاهُ 
ُ  فَتَبَاَركَ   أَْحَسنُ  َّ

  اْلَخاِلِقينَ 
แลวเราไดทําใหเช้ืออสุจิกลายเปน
กอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือด
กลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทํากอน
เนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุม
กระดูก น้ันดวยเนื้ อ แล ว เราเป า
วิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปราง
หนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญยิ่ง ผู
ทรงเลิศแหงปวงผูสราง 

หลังจากนั้นแทจริงพวกเจาตองตาย
อยางแนนอน แลวแทจริงพวกเจาจะ
ถูกฟ นคื น ชีพ ข้ึน ในวันกิ มามะฮ  ฺ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 822 อัลกุรอาน 23:14) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

ن َخلَقَُكم    َواِحدَةٍ  نَّْفٍس  ّمِ
 َزْوَجَها ِمْنَها َجعَلَ  ثُمَّ 

نَ  لَُكم َوأَنَزلَ   اْألَْنعَامِ  ّمِ
 ۚ◌  أَْزَواجٍ  ثََمانِيَةَ 
 بُُطونِ  فِي يَْخلُقُُكمْ 
َهاتُِكمْ  ن َخْلقًا أُمَّ  بَْعدِ  ّمِ

 ُظلَُماتٍ  فِي َخْلقٍ 
ِلُكمُ  ۚ◌  ثََالثٍ  ُ  ذَٰ َّ 
 َال  ۖ◌  ْلكُ اْلمُ  لَهُ  َربُُّكمْ 

هَ   َفأَنَّىٰ  ۖ◌  ُهوَ  إِالَّ  إِلَٰ
 تُْصَرفُونَ 

“...พระองคทรงสรางพวกเจาใน
ครรภของมารดาพวกเจา เปน
การบังเกิดครั้งแลวครั้งเลาอยูใน
ความมืดสามช้ัน น่ันคืออัลลอฮ 
พร ะ เ จ า ของพวก เจ า  พระ
อํานาจเปนสิทธิของพระองค ไม
มี พ ร ะ เ จ า อื่ น ใ ด ที่ เ ที่ ย ง แ ท
นอกจากพระองค  แลวทําไม
พวกเจาจึงผินหนาไปทางอ่ืน?” 

(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 1171 อัลกุรอาน 

39:6) ในอายะฮท่ี 6 ของซูเราะฮ 
อัซซุมัร ไดระบุวามนุษยถูกสราง
ขึ้นภายในครรภมารดาโดย
แบงเปน 3 ระยะ และในความ
เปนจริง วิทยาเอมไบรโอได
ยืนยันในเรื่องน้ีวาพัฒนาการ
ของทารกเกิดข้ึนใน 3 ขั้นตอน
ภายในครรภมารดา 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

ْينَا   نَسانَ  َوَوصَّ  اْإلِ
هُ  َحَملَتْهُ  بَِواِلدَْيهِ   أُمُّ

 َوْهنٍ  َعلَىٰ  َوْهنًا
 َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ 

 ِلي اْشُكرْ  أَنِ 
 إِلَيَّ  َوِلَواِلدَْيكَ 
 اْلَمِصيرُ 

 “และเราไดส่ังการแกมนุษย
เก่ียวกับบิดามารดาของเขา โดย
ที่มารดาของเขา ไดอุมครรภเขา
จนออนเพลียครั้งแลวครั้งเลา 
และการหยานมของเขาใน
ระยะเวลาสองป เจาจงขอบคุณ
ขา และบิดามารดาของเจา ยัง
เรานั้นคือการกลับไป 

(สมาคมนักเรียนเกาอาหรบั, 
2541, หนา 1019 อัลกุรอาน 
31:14 ) ”  
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต
ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

2.อธิบายการ
ทํางานที่สัมพันธ
กันของระบบ
ยอยอาหาร 
ระบบหายใจ 
และระบบ
หมุนเวยีนเลือด
ของมนุษย 

ระบบยอยอาหาร ทําหนาท่ียอยอาหารให เปน
สารอาหารขนาดเล็กแลวจะถูกดูดซึมเขาสูระบบ
หมุนเวยีนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจากระบบหายใจ
จะทํา ใหสารอาหารเกิดการ เปลี่ ยนแปลงจน
กลายเปนพลังงานที่รางกายนําไปใชได 

 فِي ُكنتُمْ  إِن النَّاسُ  أَيَُّها يَا
نَ  َرْيبٍ   َفإِنَّا اْلبَْعثِ  ّمِ

ن َخلَْقنَاُكم  ِمن ثُمَّ  تَُرابٍ  ّمِ
 ِمن ثُمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  نُّْطفَةٍ 

ْضغَةٍ  َخلَّقَةٍ  مُّ  َوَغْيرِ  مُّ
نُبَيِّنَ  ُمَخلَّقَةٍ   َونُِقرُّ  ۚ◌  لَُكمْ  لِّ

 إِلَىٰ  نََشاءُ  َما اْألَْرَحامِ  فِي
َسمى أََجلٍ   نُْخِرُجُكمْ  ثُمَّ  مُّ
 ۖ◌  أَُشدَُّكمْ  ِلتَْبلُغُوا ثُمَّ  ِطْفًال 

 َوِمنُكم يُتََوفَّىٰ  مَّن َوِمنُكم
 اْلعُُمرِ  أَْرذَلِ  إِلَىٰ  يَُردُّ  مَّن

 ِعْلمٍ  بَْعدِ  ِمن يَْعلَمَ  ِلَكْيَال 
 اْألَْرضَ  َوتََرى ۚ◌  َشْيئًا

 ً  َعلَْيَها أَنَزْلنَا فَإِذَا َهاِمدَة
تْ  اْلَماءَ   َوَربَتْ  اْهتَزَّ

َبِهيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمن َوأَنبَتَتْ   
โอมนุษยเอย หากพวกเจายังอยูในการ
สงสัยแคลงใจ เก่ียวกับการฟนคืนชีพ
แลวไซรแทจริงเราไดบังเกิดพวกเจา
จากดิน แลวจากเชื้ออสุจิ แลวจากกอน
เลือด แลวจากกอนเน้ือทั้งท่ีเปนรปูราง
ที่สมบูรณ และไมเปนรูปรางที่สมบูรณ
เพ่ือเราจะไดชี้แจงเคล็ดลับแหงเดชานุ
ภาพแกพวกเจา 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

  และเราใหการตั้งครรภเปนที่
แนนอนอยูในมดลูกตามท่ีเรา
ประสงค จนถึงเวลาที่กําหนดไว 
แลวเราใหพวกเจาคลอดออกมา
เปนทารก แลวเพื่อเจาจะได
บรรลุสุวัยฉกรรณของพวกเจา 
และในหมูพวกเจามีผูเสียชีวิตใน
วัยหนุม และในหมูพวกเจามีผู
ถูกนํากลับสูวัยต่ําตอย วัยชรา 
เพ่ือเขาจะไมรูอะไรเลยหลังจาก
การมีความรู  และเจาจะเห็น
แผนดิน แหงแลง ครั้งเมื่อเราได
หลั่งน้ําฝนลงมาบนมัน มันก็จะ
เคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัว
และงอกเงยออกมาเปนพืช ทุก
อยางเปนคูๆ  ดูสวยงาม (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 
796 อัลกุรอาน22:5) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

3.วิเคราะห
สารอาหารและ
อภิปรายความ
จําเปนที่รางกาย
ตองไดรับ
สารอาหารใน
สัดสวนท่ีเหมาะสม
กับเพศและวยั 

สารอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ 
วิตามิน  และน้ํา  มีความจําเปนตอรางกาย มนุษย
จําเปนตองไดรับสารอาหารในสดัสวนที่เหมาะสมกบั
เพศและวัยเพ่ือการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 

 النَِّخيلِ   ثََمَراتِ   َوِمن
ْعنَابِ  ْألَ ا  َتتَِّخذُونَ   َو

ًقا  اَسَكرً   ِمْنهُ  ْز ِر  َو
نَّ    َحَسنًا ِلكَ   ِفي  ِإ  َذٰ

قَْومٍ   َآلَيةً  َيْعِقلُونَ   ّلِ และ
จากผลของตนอินทผาลัม
และองุน พวกเธอไดเอามันมา
เปนทั้งของมึนเมาและอาหาร
ที่ดี แทจริงในการนั้น ยอม
เปนสัญญาณแกกลุมชนผูใช
ป ญ ญ า         ( ส ม า ค ม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 643 กุรอาน 16:67) 

َحىٰ  ْو َأ كَ   َو بُّ َلى  َر  ِإ
نَّْحلِ  ل نِ   ا ِخِذي  أَ تَّ  ا

نَ  ِجبَالِ   ِم ْل ا  ا يُوتً  بُ
ِمنَ  لشََّجرِ   َو ا  ا ِممَّ  َو

 يَْعِرُشونَ 

และพระเจาของเจา ทรงดล
ใจ แกผึ้งวาจงทํารังตามภูเขา
และตามตนไม  และตามที่
พวกเขาทํารานขึ้น (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 643   กุรอาน 16:68) 

 

  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

244 
 

ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

 ُكلِّ  ِمن ُكِلي ثُمَّ   
 ُسبُلَ  فَاْسلُِكي ثََّمَراتِ ال

 ِمن يَْخُرجُ   ذُلًُال  َربِّكِ 
 َشَرابٌ  بُُطونَِها
ْختَِلفٌ   فِيهِ  أَْلَوانُهُ  مُّ

 فِي إِنَّ  لِّلنَّاِس  ِشفَاءٌ 
ِلكَ   لِّقَْومٍ  َآليَةً  ذَٰ

◌َ  يَتَفَكَُّرونۗ   

แลวเจา(ผึ้ง) จงกินจากผลไม
ทั้งหลาย แลงจงดําเนินตามทาง
ข อ งพ ร ะ เ จ า ข อ ง เ จ า  โ ด ย
สะดวกสบาย มี เครื่องดื่มที่มี
สีสรรตางๆออกมาจากทองของ
มัน ในนั้นมีสิ่ งบําบัดแกปวง
มนุษยแทจริงในการนั้น แนนอน
ยอมเปนสัญญาณแกกลุมชนผู
ตรึกตรอง (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 643   กุ
รอาน 16:69) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งท่ีเรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

َ  الَِّذي َوُهوَ     َجنَّاتٍ  أَنَشأ
ْعُروَشاتٍ   َوَغْيرَ  مَّ
 َوالنَّْخلَ  َمْعُروَشاتٍ 

رْ   أُُكلُهُ  ُمْختَِلفًا عَ َوالزَّ
ْيتُونَ  انَ  َوالزَّ مَّ  َوالرُّ

 َوَغْيرَ  ُمتََشابًِها
 ِمن ُكلُوا ۚ◌  ُمتََشابِهٍ 

 َوآتُوا أَثَْمرَ  إِذَا ثََمِرهِ 
 ۖ◌  َحَصاِدهِ  يَْومَ  َحقَّهُ 
 َال  إِنَّهُ  ۚ◌  تُْسِرفُوا َوَال 

اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ   

และพระองคน้ันคือผูท่ีทรงใหมี
ขึ้น ซึ่งสวนทั้งหลายทั้งท่ีถูกใหมี
รานขึ้น และไมถูกใหมีรานขึ้น 
และตนอินทผาลัมและพืช โดยท่ี
ผลของมันตางๆ กัน และตนซัย
ตูน และตนทับทิม โดยท่ีมีความ
ละมายคลายกัน และไมละมาย
คลายกัน จงบริโภคจากผลของ
มันเถิดเมื่อออกผล และจงจาย
สวนอันเปนสิทธิ ในมันดวย ใน
วันแหงการเก็บเก่ียวมัน และจง
อยาฟุมเฟอยทั้งหลาย (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 
333 กุรอาน 6:141) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวติ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

  
 
 
 
 
 
 

 

 ُكلُوا ۚ◌  َوفَْرًشا َحُمولَةً  اْألَْنعَامِ  َوِمنَ 
ا ُ  َرَزقَُكمُ  ِممَّ َِّبعُوا َوَال  َّ  ُخُطَواتِ  تَت

بِينٌ  َعدُوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  ۚ◌  الشَّْيَطانِ  مُّ  
และหลังจากหมูปศสัุตวนั้น (ไดทรงให
มี)ที่ใชบรรทุก และเชือด จงบรโิภคจาก
สิ่งที่อัลลอฮไดทรงใหเปนปจจัยยังชีพ
แกพวกเจเาถิดและจงอยาตามกาวเดิน 
ของชัยฏอน แทจริงมันคือศัตรูอันชัด
แจงของพวกเจา (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 333 กุรอาน 6:142) 

َمتْ   لَْحمُ وَ  َوالدَّمُ  اْلَمْيتَةُ  َعلَْيُكمُ  ُحّرِ
ِ  ِلغَْيرِ  أُِهلَّ  َوَما اْلِخنِزيرِ   بِهِ  َّ

يَةُ  َواْلَمْوقُوَذةُ  َواْلُمْنَخنِقَةُ   َواْلُمتََرّدِ
 َما إِالَّ  السَّبُعُ  أََكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ 

 َوأَن النُُّصبِ  َعلَى ذُبِحَ  َوَما َذكَّْيتُمْ 
ِلُكمْ  ۚ◌  بِاْألَْزَالمِ  تَْستَْقِسُموا  َذٰ

 َكفَُروا الَِّذينَ  يَئِسَ  اْليَْومَ  ۗ◌  فِْسقٌ 
 تَْخَشْوُهمْ  فََال  ِدينُِكمْ  ِمن

 لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ  ۚ◌  َواْخَشْونِ 
 نِْعَمتِي َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدينَُكمْ 

ْسَالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ   فََمنِ  ۚ◌  ِدينًا اْإلِ
 ُمتََجانِفٍ  َغْيرَ  َمْخَمَصةٍ  فِي اْضُطرَّ 

ثْمٍ  ِ َ  فَإِنَّ  ۙ◌  ّإلِ ِحيمٌ  َغفُورٌ  َّ رَّ  
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชวีิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

  ไดถูกหามแกพวกเจาแลว ซึ่งสัตวท่ีตาย
เอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตวที่
ถูกเปลงนามอื่นจากอัลลอฮ ที่มัน (ขณะ
เชือด) และสัตวที่ถูกรัดคอตาย และ
สัตวที่ถูกตีตาย และสัตวที่ตกเหวตาย 
และสัตวที่ถูกขวิดตาย และสัตวที่สัตว
รายกัดกิน นอกจากที่พวกเจาเชือดกัน 
และสัตว ท่ีถูกเชือดบนแทนหินบูชา 
และการที่พวกเจาเสี่ยงทายดวยไมติ้ว 
เหลานั้นเปนการละเมิด วันนี้ บรรดาผู
ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนา
ของพวกเจาแลว ดังนั้นพวกเจาจงอยา
กลัวพวกเขา และจงกลัวขาเถิด วันนี้ขา
ไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซึ่งศาสนา
ของพวกเจาและขาไดใหครบถวนแก
พวกเจาแลว ซึ่งความกรุณาเมตตาของ
ขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนา
แกพวกเจาแลว ผูใดไดรับความคับขัน
ในความหิวโหย โดยมิใชเปนผูจงใจ
กระทําบาปแลวไซร แนนอนอัลลอฮนั้น
เปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเมตตาเสมอ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 240 กุรอาน 5:3) 
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 โครงสรางหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคาํสอนในอัลกุรอาน 
 
จํานวนหนวยการเรียนรู 8 หนวย                                                       เวลา  80 ชั่วโมง 
หนวยการเรียนรู สาระการเรียนรูรายหนวย เวลา (ชั่วโมง) 

1 มหัศจรรยรางกายของเรา  10 

 -  มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 2 

 -  เพศของทารก 2 

 -  ลายนิ้วมือของมนุษย 2 

 -  มนุษยถูกสรางมาเปนคู 2 

 -  กลามเนื้อที่หอหุมกระดูก 2 

2 อาหารในอิสลาม 10 
      -     อาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน 2 

      -     มหัศจรรยน้ํานมแม 2 

      -     วิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัติ 2 

      -     ครอบครัวมุสลิมกับเดือนรอมฎอน 2 

      -     ยารักษาโรคแบบฉบับของทานนบีมูฮําหมัด(ซล.) 2 

3 ธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง 12 

 - ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ 2 
 - อิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2 
 - หนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 2 
 - ความลับของเหล็ก 2 
 - ทรัพยากรน้ํา 2 
 - หลังคาที่ถูกรักษาไว 2 
4 ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 8 
 - รูปทรงของโลก 2 
 - มหัศจรรยแหงชั้นฟา 2 
 - วงโคจรของกลุมดาว 2 
 - แสงจากดวงจันทร 2 
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โครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จํานวนหนวยการเรียนรู 8 หนวย                                                       เวลา  80 ชั่วโมง 
หนวยการเรียนรู สาระการเรียนรูรายหนวย เวลา (ชั่วโมง) 

5 สารในชีวิตประจําวัน 8 

 -  สมบัติของสารและการจําแนก 2 

 -  การแยกสาร 2 

 -  สารท่ีใชในชีวิตประจําวัน 2 

 -  เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 

6 ไฟฟานารู 10 
      -     วงจรไฟฟาอยางงาย 2 

      -     ตัวนําไฟฟา 2 

      -     ฉนวนไฟฟา 2 

      -     แมเหล็กไฟฟา 2 

      -     วงจรไฟฟาในบาน 2 

7 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลก 14 

 - ประเภทของหิน 2 
 - ประโยชนของหิน 2 
 - การผุพังอยูกับท่ี 2 
 - การกรอนและการผุพังของหิน 2 
 - แผนดินไหว 2 
 - ภูเขาไฟ 2 
 - สึนามิ 2 
8 เทคโนโลยีอวกาศ 6 
 - ประวัติเทคโนโลยีอวกาศ 2 
 - การเดินทางไปอวกาศ 2 
 - ประโยชนของการสํารวจอวกาศ 2 
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มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายเรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนวยที่ 1 
มหัศจรรยรางกายของเรา 

วิทยาศาสตร 
- การเจริญเติบโตของมนุษย 
- การทํางานในระบบตางๆในรางกาย 
- ความสัมพันธของระบบอวัยวะภายในรางกาย 

คําสอนในอัลกุรอานและการปฏิบัติของทาน
ศาสดานบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 

- มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 
- เพศของทารก 
- ลายนิ้วมือของมนุษย 
- มนุษยถูกสรางมาเปนคู 
- กลามเนื้อที่หอหุมกระดูก 
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 มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนวยที่ 2 
อาหารในอิสลาม 

วิทยาศาสตร 
- อาหารที่ฉันรับประทาน 
- อาหารในแตละชวงวัย 
- สารอาหารและประโยชนของสารอาหารแตละชนิด 
- ประโยชนของสารอาหารแตละชนิด 

คําสอนในอัลกุรอานและการปฏิบัติของทานศาสดานบีมูฮํา
หมัด (ซ.ล.) 

- อาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน 
- มหัศจรรยน้ํานมแมในอัลกุรอาน 
- วิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัติ 
- ครอบครัวมุสลิมกับเดือนรอมฎอน 
- ยารักษาโรคแบบฉบับทานนบีมูฮําหมัด (ซล.) 
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มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 3 ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนวยที่ 3 
ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 

วิทยาศาสตร 
- ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต 
- โซอาหารและสายใยอาหาร 
- สิ่งมีชีวิตในทองถิ่น 
- ประโยชนของทรัพยากรในทองถ่ิน 
- สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรสูญเสียหรือเสือ่ม

คุณภาพ 
- การอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น 
-  

คําสอนในอัลกุรอานและหัตลักปฏิบัติของทาน
ศาสดานบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่กลาวไวในอัลกุรอาน 
- อิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- หนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 
- ความลับของเหล็ก 
- ทรัพยากรน้ํา 
- หลังคาที่ถูกรักษาไว 
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        มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 4  ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 4 
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

วิทยาศาสตร 
- การเกิดฤดูกาล 
- การเกิดขางข้ึนขางแรม 
- การเกิดสุริยุปรคาและจันทรุปราคา 
-    เทคโนโลยีอวกาศ 

คําสอนในอัลกุรอานและหัตลักปฏิบัติของทาน
ศาสดานบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 

- อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ 
- หลักปฏิบัติในการเกิดสุริยุปราคา 
- ดาราศาสตรในอิสลาม 
- การแบงชั้นฟาในอัลกุรอาน 
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ตัวอยางแบบบันทึกโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ……ว 16101……………………..รายวิชา.....................วิทยาศาสตร............................................................................................... 

ระดับชั้น........ป.6...............เวลา.....80.....ช่ัวโมง...........  จํานวน  .........2.........หนวยกิต 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูแกนกลาง /                                  สาระ
การเรียนรูอัลกุรอาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 

1 

 

มหัศจรรยรางกายของเรา แกนกลาง 

ว 1.1 ป.6/1,ป.6/2 

ว 8.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8, 

ผลการเรียนรูในอัลกุรอาน 

สืบคนขอมูลและอธิบายความมหศัจรรยในอัลกุรอานที่พระเจาทรง
สรางมนุษย 

แกนกลาง 

-มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย 
ตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ 

-ระบบยอยอาหารทําหนาที่ยอยอาหารขนาดเล็ก แลวจะถูกดดู
ซึมเขาสูระบบไหลเวียนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจากระบบ
หายใจจะทําใหสารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเปน
พลังงานท่ีรางกายนําไปใชได 

สาระอัลกุรอาน 

ในคัมภีรอัลกรุอานพระองคทรงบอกไวเก่ียวกับการกําเนิดของ
มนุษยในครรภของมารดาบอกถึงเพศของทารก ลายนิ้วมือซึ่ง
มนุษยมีกลามเนื้อไวหอหุมกระดูกและ การสรางมนุษยมาเปนคู 

 

10 
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ตัวอยางตารางการออกแบบหนวยการเรียนรู  
วิชา ...............วิทยาศาสตร..........................................  รหัสวิชา .......ว 16101........................... ชั้น .....ประถมศึกษาปที่ 6.. 

หนวยการเรียนรูที่.......1......... เรื่อง .................มหัศจรรยรางกายของเรา....................................  เวลา……………10…………. ชั่วโมง 
ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู 

 

ความรู 
(K) (เด็กรูอะไร) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) (เด็กทําอะไรได) 
คุณลักษณะ 

(A) (เปนคนอยางไร) 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รูไดอยางไรวาเด็กรู/ทําได) 
ฐานคดิ 

วิธีจัดการเรียนรู 
(สอนอยางไร) 

ตัวชี้วัด /  
ว 1.1 ป.6/1 อธิบายการเจริญเติบโต
ของมนุษยจากวันแรกเกิดจนถึงวัย
ผูใหญ 
ว 1.1 ป.6/2 อธิบายการทํางานที
สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร 
ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย 
ผลการเรียนรู 
สืบคนขอมูลและอธิบายความ
มหัศจรรยในอัลกุรอานที่พระเจา
ทรงสรางมนษุย 

- มนุษยมีการเจริญเติบโตและ 
มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปน
ผูใหญ 
- ระบบยอยอาหารทําหนาที่
ยอยอาหารใหเปนสารอาหาร
ขนาดเล็กแลวจะถูกดดูซึมเขาสู
ระบบหมุนเวียนเลือด  แกส
ออกซิเจนท่ีไดจากระบบหายใจ
จะทําใหสารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเปน
พลังงานท่ีรางกายนําไปใชได 
  

สังเกต ตั้งคําถาม สืบคน 
รวบรวมขอมูล บันทึก สรุป
ความรู  อธิบายและนําเสนอ
การเจรญิเติบโตของมนุษย
จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  
การทํางานที่สัมพันธกันของ
ระบบยอยอาหาร ระบบ
หายใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย 
การกําเนิดของมนุษยในครรภ
ของมารดาบอกถึงเพศของ
ทารก ลายนิ้วมือซึ่งมนุษยมี
กลามเนื้อไวหอหุมกระดูกและ 
การสรางมนุษยมาเปนคู 

1. มีวินัย         
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทํางาน 

สมุดบันทึก 

การสืบคนขอมลูมหศัจรรย
รางกายของเรา 

กระบวนการสืบเสาหา
ความรู (5E) 
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ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู 
 

ความรู 
(K) (เด็กรูอะไร) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) (เด็กทําอะไรได) 
คุณลักษณะ 

(A) (เปนคนอยางไร) 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รูไดอยางไรวาเด็กรู/ทําได) 
ฐานคดิ 
วิธีจัดการเรียนรู 
(สอนอยางไร) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ตั้งแต
แรกเกิดจนเปนผูใหญ 

-ระบบยอยอาหารทําหนาที่ยอย
อาหารขนาดเล็ก แลวจะถูกดูดซึม
เขาสูระบบไหลเวียนเลือด แกส
ออกซิเจนท่ีไดจากระบบหายใจจะ
ทําใหสารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเปนพลังงานที่
รางกายนําไปใชได 
 

 

- มนุษยจําเปนตองไดรับ
สารอาหารในสดัสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยเพ่ือการ
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 
- การกําเนิดของมนุษยในครรภ
ของมารดาบอกถึงเพศของทารก 
ลายนิ้วมือซึ่งมนุษยมีกลามเนื้อไว
หอหุมกระดูกและ การสราง
มนุษยมาเปนคู 
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ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู 
 

ความรู 
(K) (เด็กรูอะไร) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) (เด็กทําอะไรได) 
คุณลักษณะ 

(A) (เปนคนอยางไร) 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รูไดอยางไรวาเด็กรู/ทําได) 
ฐานคิด 
วิธีจัดการเรียนรู 
(สอนอยางไร) 

สาระอัลกุรอาน 

ในคัมภีรอัลกรุอานพระองคทรง
บอกไวเก่ียวกับการกําเนิดของ
มนุษยในครรภของมารดาบอกถึง
เพศของทารก ลายนิ้วมือซึ่งมนุษยมี
กลามเนื้อไวหอหุมกระดูกและ การ
สรางมนุษยมาเปนคู 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ท  ี1 มห ัศจรรย์ร่างกายของเรา 

จาํนวน .....10........ ช ัวโมง 

หน่วยย่อยที 1 

เรือง มนษุย์อยู่ในครรภ์ 

มารดา 3ระยะ 

จํานวน ......2....ชวัโมง 

มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเปลียนแปลงทางด้าน

ร่างกายตงัแต่แรกเกิดจนเป็นผูใ้หญ่ อลักรุอานกล่าวไวว้า่แลว้

เราไดท้าํใหเ้ชืออสุจิกลายเป็นกอ้นเลือด แลว้เราไดท้าํใหก้อ้น

เลือดกลายเป็นก้อนเนือแล้วเราได้ทําก้อนเนือกลายเป็น

กระดูก แลว้เราหุม้กระดูกนนัดว้ยเนือ แลว้เราเป่าวิญญาณให้

เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึงดงันนัอลัลอฮฺทรงจาํเริญยิง ผูท้รง

เลิศแห่งปวงผูส้ร้างหลงัจากนนัแทจ้ริงพวกเจา้ตอ้งตายอยา่ง

แน่นอน แลว้แท้จริงพวกเจ้าจะถูกฟืนคืนชีพขึนในวนักิมา

มะฮ◌ฺ (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ, 2541, หน้า 822 อลักุ

รอาน 23:14) 

 
 

หน่วยย่อยที 2 

เรือง เพศของทารก 

จํานวน ...2.......ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

มนษุย์มรีะบบตา่งๆ ในร่างกายทีมีการ

ทํางานทีสอดคล้องกนัและในอลักรุอาน

กลา่วเกยีวกบัการทีมนษุย์เกิดมามเีพศชาย

หรือเพศหญิงนนัพระเจ้าทรงตรัสวา่ “แท้จริง

พระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนงึ เป็นเพศ

ชาย และเพศหญิง  จากเชอือสจิุเมือมนัหลงั

ออกมา (สมาคมนกัเรียนเกา่อาหรับ,2541, 

หน้า 1397 อลักรุอาน ซเูราะห์ 53:45) 
 

หน่วยย่อยที 3 

เรือง ลายนิวมือของมนษุย์ 

จํานวน ....2......ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

ลกัษณะการเจริญเติบโตภายนอก

ร่างกายของมนษุย์และการเปลียนแปลง

ของร่างกายตงัแต่เด็กจนถงึวยัชรา และ

ในอลักรุอานกลา่วไว้เกียวกบัลายนิวมือ

ของมนษุย์ว่า”แน่นอนทีเดียว เราสามารถ

ทีจะทําให้ปลายนิวมอืของเขาอยู่ใน

สภาพทีสมบรูณ์”(สมาคมนกัเรียนเก่า

อาหรับ,2541,หน้า 1604 อลักรุอาน ซู

เราะห์ 75:4) 
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หน่วยการเรียนรู้ท  ี1 มหัศจรรย์ร่างกายของเรา 

จาํนวน .....10........ ช ัวโมง 

 

หน่วยย่อยที 4 

เรือง มนษุย์ถกูสร้างมาเป็นคู ่

จํานวน ....2......ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

ระบบต่างๆ ภายในร่างกายมีความสมัพนัธ์ต่อการดาํรงชีวติ

ของมนุษยร์ะบบยอ่ยอาหารเป็นระบบแรกทีจะทาํใหม้นุษย์

มีความสามารถทีจะทาํงานในชีวติประจาํวนัไดใ้นอลักุ

รอานกล่าวเกียวกบัการสร้างมนุษยแ์ละสิงต่างๆมาเป็นคู ่

วา่”มหาบริสุทธิยงิแด่พระผูท้รงสร้างทุกสิงทงัหมดเป็นคู่ๆ

จากสิงทีแผน่ดินได(้ใหม้นั) งอกขึนมา และจากตวัของพวก

เขาเองและจากสิงทีพวกเขาไม่รู้”(สมาคมนกัเรียนเก่า

อาหรับ,2541,หนา้ 1110 อลักุรอาน ซูเราะห์ 36:36) 

 

หน่วยย่อยที 5 

เรือง กล้ามเนือหุ่อหุ้มกระดกู 

จํานวน .....2.....ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

ระบบตา่งๆในร่างกายมีความสมัพนัธ์กนัระบบหายใจ

ระบบหมนุเวยีนโลหิต ระบบขบัถ่ายของเสียและในอลั

กรุอานกล่าวเกยีวกบักล้ามเนือทีห่อหุ้มกระดกูดงันี 

“แล้วเราได้ทําให้เชืออสจิุกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเรา

ได้ทําให้ก้อนเลือดกลายเป็นเนือแล้วเราได้ทําก้อนเนือ

กลายเป็นกระดกู แล้วเราหุ้มกระดกูไว้ด้วยเนือ แล้วเรา

ได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนงึ ดงันนั

อลัลอฮฺทรงจําเริญยิง ผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง”

(สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ,2541,หน้า 822 อลักุ

รอาน ซเูราะห์ 23:14) 

หน่วยย่อยที  

เรือง ............................................ 

จํานวน ..........ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

260 
 

260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนวยการเรียนรูยอยที่ 1 
เรื่อง  มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 

 เวลา  2  ชั่วโมง 

สาระการเรียนรู 
มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายตั้งแต
แรกเกิดจนเปนผูใหญ อัลกุรอานกลาวไววาแลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิ
กลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือดกลายเปนกอนเนื้อแลว
เราไดทํากอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลว
เราเปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญ
ยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวงผูสรางหลังจากนั้นแทจริงพวกเจาตองตายอยาง
แนนอน แลวแทจริงพวกเจาจะถูกฟนคืนชีพขึ้นในวันกิยามะฮฺ (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 822 อัลกุรอาน 23:14) 
 
 

ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 

ว 1.1 ป.6/1 อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์

จากวนัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ 

ว 1.1 ป.6/2 อธิบายการทาํงานทีสมัพนัธ์กนั

ของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ

หมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์

ผลการเรียนรู้ 

สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความมหศัจรรย 

ในอัลกุรอานที่พระเจาทรงสรางมนุษย 
 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

(โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5E) 

 

สือ/แหล่งเรียนรู้ 

1.วดิิทศัน์เกียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตและระบบต่างๆ ใน

ร่างกาย 
2.หนงัสืออลักรุอานพร้อมความหมาย 
 

การวัดและประเมนิผล 

ความรู้ 

1.การเจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอาน 
และหลักทางวิทยาศาสตร 
2.ระบบตางๆภายในรางกายมนุษย 
3.ความสัมพันธกันของระบบตางๆในรางกายมนุษย 
กระบวนการ 
ความสามารถในการสืบคนขอมูล, ความสามารถ 
ในการอธิบาย, ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
1.ใฝเรียนรู  3.มุงมั่นในการทํางาน 
วิธีการวัด 
ตรวจผลงาน, สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม   
เครื่องมือวัด แบบประเมินชิ้นงาน , 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
เกณฑ 
 รอยละ 60 ผานเกณฑ  ,ระดับคุณภาพ  2  ผานเกณฑ 

ภาระงาน/ชินงาน 

สมุดบันทึก   

การสืบคน้ขอ้มูลมหศัจรรย์

ร่างกายของเรา 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับคาํสอนในอัลกุรอาน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา    เวลารวม 10 ชั่วโมง   
เรื่อง มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ    เวลา     2   ชั่วโมง  

 
กระบวนการสอน     สืบเสาะหาการเรียนรู (5E) 
สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ว. 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูและสิ่งมีชีวิต 
ตัวชี้วัด 
          ว 1.1  ป.6/1  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ 
          ว 1.1  ป.6/2  อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร  ระบบหายใจและ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย 
ผลการเรียนรูอัลกุรอาน  1. สืบคนขอมูลและอธิบายความมหัศจรรยในอัลกุรอานที่พระเจาทรงสราง
มนุษย 
สาระสําคัญ 

มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปน
ผูใหญอัลกุรอานกลาวไววาแลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือด
กลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทํากอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลวเราเปา
วิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวงผูสรางหลังจาก
นั้นแทจริงพวกเจาตองตายอยางแนนอน แลวแทจริงพวกเจาจะถูกฟนคืนชีพขึ้นในวันกิมามะฮ ฺ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 822 อัลกุรอาน 23: 14) 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  สืบคนขอมูลและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอานและหลักทางวิทยาศาสตรได 
2.  อธิบายการทํางานที่มีความสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยไดถกูตอง 
3.  นําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่องการเจริญเติบโตและระบบตางๆ ในรางกายมาใชประโยชนกับ

ตนเองไดเหมาะสม 
สาระการเรียนรู 
      ความรู 
      1. การเจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอานและหลักทางวิทยาศาสตร 
      2. ระบบตางๆ ภายในรางกาย 
      3. ความสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย  
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      ทักษะ/กระบวนการ 
      1. ความสามารถในการสืบคนขอมูล 
      2. ความสามารถในการอธิบาย 
      3. ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 
      คุณลักษณะ 
      1. ใฝเรียนรู 
      2. มุงมั่นในการทํางาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ (engagement)  
 ครผููสอนเกริ่นนําความสําคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสรและบทคําสอนในอัลกุรอานท่ีมี
ความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน ตอจากนั้นใหนักเรียนดูวิดิทัศน เรื่องการสรางมนุษย  ตอจากนั้นให
นักเรียนดูภาพระยะการเจริญเติบโตของมนุษยแตละชวงวัยและระบบตางภายในรางกาย 
ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา (exploration)  
 ครแูบงกลุมนักเรียนออกเปน 6 กลุม กลุมละประมาณ 7-8 คน และใหนักเรียนศึกษาขอมูล
จากอัลกุรอานแปลไทยเก่ียวกับการสรางมนุษย และศึกษาใบความรูเก่ียวกับการสรางมนุษยการ
ทํางานของระบบตางๆ ภายในรางกายมนุษย 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป (explanation)  
 นักเรียนรวมกันอธิบายในกลุมและสรุปความรูลงในสมุดบันทึกความรูพรอมทั้งสงตัวแทน
ออกมาสรุปความรูที่ไดในเรื่องการสรางมนุษยในอัลกุรอาน การเจริญเติบโตในแตละชวงวัยของมนุษย
และระบบตางๆ ภายในรางกายมนุษย  
ขั้นที่ 4 ขยายความรู (elaboration)  
 ครใูหนักเรียนแตละกลุมออกมาจับฉลากเลือกหัวขอ ดังนี้ 1. การสรางมนุษยของพระเจา 
2. พัฒนาการในการเจริญเติบโตของมนุษย 3. ระบบตางๆ ภายในรางกายมนุษย  โดยใหคิดคนวิธีการ
นําเสนอในรูปแบบบอรดความรู และใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและ
นําไปรายงานหนาเสาธงในตอนเชาใหนองๆ ฟง 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)   
 ครูใหนักเรียนสรุปความรูของตนเองลงในสมุดบันทึกความรูวามีความเขาใจในบทเรียนมาก
นอยเพียงใดและใหนักเรียนชวยกันตัง้คําถามถามเพ่ือนในหองเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรู และให
เพ่ือนในหองยกมือตอบคาํถาม โดยครูประเมินผลจากการถามและตอบของนักเรียน 
สื่อการเรียนรู 

1.  วีดิทัศนแสดงพัฒนาการการเจริญเติบโตของมนุษย 
2.  ภาพรางกายของมนุษยในวัยตางๆ 5 ภาพ ไดแก ภาพวัยทารก วัยกอนวัยเรียน วัยเรียน  

วัยรุน และวัยผูใหญ 
3.  หนังสืออัลกุรอานแปลไทย 6 เลม 
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4. ใบความรูเก่ียวกับการเจริญเติบโตของมนุษยที่เชื่อมโยงระหวางคําสอนในอัลกุรอานกับ
หลักทางวิทยาศาสตร 

การวัดและประเมินผล 
เกณฑการใหคะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการแสวงหาแหลงขอมูล 
ของนักเรียน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 
(8-10 คะแนน) 

2 
(5-7 คะแนน) 

1 
(ต่ํากวา  5 คะแนน) 

1. การวางแผน
คนควาแหลงขอมูล 
 

มีการวางแผนที่จะคนควา
แหลงขอมูลจากแหลง 
การเรียนรูที่หลากหลาย 
เชื่อถือได 

มีการวางแผน 
ที่จะคนควา
แหลงขอมูลจาก
แหลงการเรียนรู  
ดวยหลากหลายวิธ ี

มีการวางแผนที่จะ
คนควาแหลงขอมูล
เพียงแหลงเดียว และ
ไดขอมูลท่ีตรงตาม 
จุดประสงค 

2. การเก็บรวบรวม
 ขอมูล    
    

มีการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามแผนที่กําหนดทุก
ประการ 

มีการคดัเลือกและ/
หรือประเมินขอมูล 

มีการบันทึกขอมูล
เปนระยะ 
 

3. การจัดกระทํา  
 ขอมูล    
  
 

มีการจัดกระทําขอมูล
อยางเปนระบบ แยกแยะ
ขอมูล และจัดกลุมขอมูล
อยางถูกตองชัดเจน 

มีการจัดเรียงลําดับ
ขอมูลถูกตอง 
 

ไมมีการจัดกระทํา
ขอมูล 
 
 

4. การนําเสนอ 
 ขอมูล 
 

เสนอขอมูลดวยแบบ
นําเสนอตางๆ ไดถูกตอง 
กะทัดรัด ชัดเจน และสื่อ
ความหมาย 

เสนอขอมูลดวยแบบ
นําเสนอตางๆ แตยัง
ไมถูกตอง 

เสนอขอมูลที่ไมสื่อ
ความหมาย ไม
ถูกตอง และไม
ชัดเจน 

5. การสรุปผล 
 

สรุปผลไดอยางถูกตอง 
กระชับ และชัดเจน  
มีเหตุผลท่ีอางอิงจากการ
สืบคนได 

สรุปผลไดกระชับ 
กะทัดรัด แตไม
ชัดเจน 
 
 

สรุปผลโดยไมใช
ขอมูล และไมถูกตอง 
 

6. การจัดกระทํา
และนําเสนอสมุด
ภาพ   

จัดกระทําสมุดภาพอยาง
เปนระบบ  และนําเสนอ
ดวยแบบที่ชัดเจน  ถูกตอง  

จัดกระทําสมุดภาพ
อยางเปนระบบ  แต
นําเสนอดวยแบบที่       
ไมถูกตอง 

ไมมีการจัดกระทํา             
สมุดภาพ อยางเปน
ระบบ และนําเสนอ        
ไมสื่อความหมาย และ
ไมชัดเจน  
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เกณฑการประเมินผลผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
 

พฤติกรรมที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
1.สืบคนขอมูลและอธิบายการ
เจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอาน
และหลักทางวิทยาศาสตรได 
 

สังเกตการสืบคนขอมูล
ของนักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน   

การประเมินตามสภาพจริง  
   

2.อธิบายการทํางานที่มี
ความสัมพันธกันของระบบตางๆ 
ในรางกายมนุษยไดถูกตอง 
 

ประเมินการอธิบายของ
นักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน 

การประเมินตามสภาพจริง 

3.นําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่อง
การเจริญเติบโตและระบบตางๆใน
รางกายมาใชประโยชนกับตนเองได
เหมาะสม 
 

สมุดบันทึกสรุปความรู แบบประเมินสมุด
บันทึก 

การประเมินสมุดบันทึก
ความรู  
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 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
1) ผลการเรียนรูของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

2) การประเมินผลการสอนของตนเอง 
จุดเดน คือ 

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

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

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

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

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

จุดดอย คือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ควรปรับปรุงข้ัน ............... คือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ.................................................... 
นางสาวขนิษฐา   สุขัปปภา 

ครูผูสอน 
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ตัวอยางเอกสารประกอบการสอน 
ใบความรูเรื่องขั้นตอนการเกิดของมนุษย 

การกําเนิดของมนุษย 
ในคัมภีรอัลกุรอานพระองคไดตรสัเก่ียวกับขั้นตอนตางๆ ในการกําเนิดมนุษยไววา 

نَ   َخلَۡقنَا  َوَلقَدۡ   ﴿ نَسٰ لَةٖ   ِمن  ٱۡإلِ ن  ُسلَٰ هُ   ثُمَّ   ١٢  ِطينٖ   ّمِ ِكينٖ   َقَراٖر   ِفي  ُنۡطفَةٗ   َجعَۡلنَٰ  ٱۡلعَلَقَةَ   َفَخلَۡقنَا  َعلَقَةٗ   ٱلنُّۡطفَةَ   َخلَۡقنَا  ثُمَّ   ١٣  مَّ
مَ   َفَكَسۡوَنا  ٗماِعظَٰ   ٱۡلُمۡضغَةَ   َفَخلَۡقنَا  ُمۡضغَةٗ  هُ   ثُمَّ   َلۡحٗما  ٱۡلِعَظٰ َُّ   َفتَبَاَركَ   َءاَخرَۚ   َخۡلقًا  أَنَشۡأَنٰ ِلِقينَ   أَۡحَسنُ   ٱ : المؤمنون[   ﴾  ١٤  ٱۡلَخٰ

١٤-١٢  [  
ความวา “และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุแทของดิน แลวเราทําใหเขาเปน  
เชื้ออสุจิ อยูในที่พักอันมั่นคง (คือมดลูก) แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําให
กอนเลือดกลายเปนกอนเนื้อ แลวเราไดทําใหกอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ 
แลวเราไดเปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวง
ผูสราง” (คัมภีรอัลกุรอาน, ซูเราะห อัลมุมินูน : อายะฮที่ 12-14) 

 การสรางมนุษยและความมหัศจรรยในเรื่องนี้ไดกลาวย้ําในอายะฮอ่ืนๆ อีกหลายอายะฮ
ดวยกัน บางหัวขอของเรื่องราวในอายะฮดังกลาว มีรายละเอียดมากและลึกซึ้งเกินกวาที่ใครก็ตามที่มี
ชีวิตในชวงเวลาเมื่อ 1,400 กวาปที่ผานมา จะมีความรูและเขาใจได บรรดาผูคนท่ีมีชีวิตอยูในชวงเวลา
ที่อัลกรุอานไดถูกประทานลงมานั้น รูวาองคประกอบพื้นฐานของการกําเนิดของมนุษยนั้นเกี่ยวของกับ
น้ําอสุจิที่หลั่งออกมาเมื่อมีเพศสัมพันธ และความเปนจริงที่วา ทารกจะคลอดออกมาหลังจากอยูใน
ครรภมารดาเปนระยะเวลาเกาเดือนนั้น เปนท่ีรูกันอยางชัดแจง โดยไมตองมีการคนหาขอมูลเพิ่มเติม
ใดๆ แตทวาเรื่องตางๆ ตามขั้นตอนท่ีไดกลาวมาในอายะฮขางตนนั้น เปนความรูซึ่งเกินกวาที่ผูคนใน
สมัยนั้นจะเขาใจได และเพ่ิงจะคนพบดวยวิชาการทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 20 นี้เอง 

กระบวนการและขั้นตอนในการกําเนิดมนุษย มีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังนี ้
1. การสรางมนุษยคนแรกของโลก (ศาสดาอาดัม) จากดิน 
2. การสรางมนุษยเพศหญิง (พระนางฮาวา) จากมนุษยเพศชาย (ศาสดาอาดัม) 
3. การสรางมนุษยจากหยดน้ําอสุจิ 

 
- มนุษยคนแรกถูกสรางมาจากดิน 
จากอายะฮที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานตอไปนี้ เปนการใหเราไดศึกษาไตรตรองและตระหนัก

ถึงความเปนมาของมนุษย เริ่มแรกนั้นมนุษยถูกสรางมาอยางไรและสรางมาจากสิ่งใด   
มนุษยคนแรกนั้น (ศาสดาอาดัม) ถูกสรางมาจากดิน (طين) 
อัลลอฮ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงตรัสถึงการสรางทานศาสดาอาดัมและเผาพันธุมนุษยวา 

نِ  َخۡلقَ  َوبََدأَ  َخلَقَهُۥۖ َشۡيءٍ  ُكلَّ  أَۡحَسنَ  ٱلَِّذيٓ  ﴿ نَسٰ لَةٖ  ِمن نَۡسلَهُۥ َجعَلَ  ثُمَّ  ٧ ِطينٖ  ِمن ٱۡإلِ ن ُسلَٰ آءٖ  ّمِ ِهينٖ  مَّ ٰىهُ  ثُمَّ  ٨ مَّ  ِفيهِ   َوَنفَخَ   َسوَّ
و ِمن رَ  ٱلسَّۡمعَ  لَُكمُ  َوَجعَلَ  ِحِهۦۖرُّ ا قَِليٗال  ٔ◌ِ◌َدةَۚ  َوٱۡألَۡف  َوٱۡألَۡبَصٰ ]  ٩ -٧: السجدة[ ﴾ ٩ تَۡشُكُرونَ  مَّ  

ความวา “พระองคทรงประทานความงามแกทุกๆ สิ่งที่พระองคทรงสรางไว และทรงเริ่มสรางมนุษย
จากดินโคลน หลังจากนั้น ทรงสรางเผาพันธุของเขามาจากเชื้อจากน้ําอันไรเกียรติ หลังจากนั้น 
พระองคทําใหเขามีรูปรางสมบูรณ และเปาลงไปในเขา จากวิญญาณของพระองค และพระองคทรง
สรางใหพวกเจาไดยินและไดเห็นและใหมีจิตใจ (สติปญญา) เปนสวนนอยเหลือเกินท่ีพวกเจาจะ
ขอบคุณ” (คัมภีรอัลกุรอาน, ซูเราะหอัสสัจญดะฮฺ : อายะฮที่ 7-9) 
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 อัลลอฮ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสวา 
تِِهۦٓ َوِمنۡ  ﴿ ن َخلَقَُكم أَنۡ  َءايَٰ ]  ٢٠: الروم[ ﴾ ٢٠ تَنتَِشُرونَ  بََشرٞ  أَنتُم إِذَآ  ثُمَّ  تَُرابٖ  ّمِ  

ความวา “และหนึ่งจากสัญญาณท้ังหลายของพระองคคือ ทรงสรางพวกเจาจากดินทราย แลวพวกเจา
เปนมนุษยแพรกระจายออกไป” (คัมภีรอัลกุรอาน, ซูเราะหอัร-รูม : อายะฮที่ 20) 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางหลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยใชหลักคําสอนในอลักุรอานและตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
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หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร 
กับหลักคําสอนในอัลกุรอาน  

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา สขุัปปภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวิทยปญญา  แขวงหนองจอก  
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 เอกสารหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 อําเภอหนองจอก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับ
ระหวางเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอานที่มีเนื้อหาสอดคลองกันรวมทั้งยังบง
บอกถึง สภาพสังคมและความเปนอยู ทําใหเห็นคุณคา ตระหนัก และเกิดความภาคภูมิใจในศาสนาของตน 
สามารถเผยแพรประชาสัมพันธความรูท่ีไดรับจากการบูรณาการ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ิน
ไดอยางมีความสุข  
 โดยนําหลักการแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาใชในการจัดการ
เรียนรู เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารหนวยการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอน
ในอัลกุรอาน จะมีคุณประโยชนอนันตตอการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และยัง
สามารถเปนแนวทางใหสําหรับผูที่สนใจไดนําไปใช หรือพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับกลุมสาระ
การเรียนรู สถานศึกษาและทองถ่ินตอไป 
 
 
               ผูจัดทํา 
                                                                                        ขนิษฐา   สุขัปปภา 

นิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 
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เอกสารหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคาํสอนในอัลกุรอาน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอหนองจอก 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
หลักการของหลักสตูร  
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีหลักการดังนี ้
 1.เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามสภาพและความตองการของทองถิ่น 
 2.เปนหลักสูตรที่เชื่อมโยงองคความรู เนื้อหาสาระของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กับหลักคําสอนในอัลกุรอานท่ีมีความสอดคลองสัมพันธกันหรือเชื่อมโยงกันตามความเหมาะสมในแต
ละหัวขอเรื่อง เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนองครวม 
 3.เปนการศกึษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของหลักคําสอนในอัลกุรอานที่
ตนเองนับถือ 
 4.เปนหลักสูตรที่ครผููสอนวางแผนการสอนโดยการบูรณาการระหวางเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 5.เนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง โดยนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนรู 
 6.เนนใหผูเรียนไดเรียนรูในกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
 7.เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความพึงพอใจและการเห็น
คุณคาเก่ียวกับหลักคําสอนในอัลกุรอานที่สอดคลองกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร 
 
  

จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 
 1.เพ่ือใหผูเรียนความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน 
 2.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาหาความรู และศึกษาจากแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.เพ่ือฝกทักษะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตรจากทฤษฏีสูการปฏิบัติทดลองจริง 
 4.เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห การทํางานเปนกลุมและการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 
 5.เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ตอศาสนาที่ตนเองนับถือ 
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โครงสรางเนื้อหา 
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนวทิยปญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนการบูรณาการหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กับหลักคําสอนในอัลกุรอานและหลัก
ปฏิบัติของทานศาสดานบีมูฮําหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮวิะซัลลัม ใหผูเรียนไดเรียนรูในกระบวนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  
 

เวลาเรียน 
 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน สําหรับหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวทิยปญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใชระยะเวลา 80 ชั่วโมง โดย 
 แยกเปนการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูดังนี้ 

หนวยที่ 1.เรือ่ง มหัศจรรยรางกายของเรา    เวลา 10 ชั่วโมง 
หนวยที่ 2.เรื่อง อาหารในอิสลาม    เวลา 10 ชั่วโมง  
หนวยที่ 3.เรื่อง ธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง  เวลา 12 ชั่วโมง 
หนวยที ่4.เรื่อง ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก เวลา  8 ชั่วโมง 
หนวยที ่5.เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน   เวลา  8 ชั่วโมง 
หนวยที ่6.เรื่อง ไฟฟานารู     เวลา  10 ชั่วโมง 
หนวยที ่7.เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เวลา  14 ชั่วโมง 
หนวยที ่8.เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ    เวลา   6 ชั่วโมง 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตรกับคําสอนในอัลกุรอาน

สอดคลองตามจุดมุงหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไวในหลักสูตร จึงไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ซึ่ง
เปนไปตามรายละเอียดแตละหนวย สามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังนี ้

1.จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักศาสนาที่นักเรียนนักถือเนนกระบวนการหาหลักฐานพิสูจน
ความเปนจริง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบเชื่อมโยงความรูระหวางระการเรียนรูวิทยาศาสตรและหลักคํา
สอนในอัลกุรอาน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนากระบวนการคิดและสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรูดานตางๆ จากการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนใชสื่อการเรียนรู ที่มีอยูในทองถิ่นและแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย 

5. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูผูเรียนมีความภาคภูมิในศาสนาที่ตนเองนับถือ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใกลเคียงและสอดคลองกับชีวิตจริง นักเรียนไดเรียนรูอยาง

หลากหลาย สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
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7. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการทํางาน
เปนกลุม เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเขาใจบทบาทของผูนําและผูตาม มีความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ 

8. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) คือ 
   8.1 ขั้นสรางความเขาใจ (Engagement) 
   8.2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 
   8.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 
   8.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) 
   8.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อที่ใชระบบการพิมพ เชน แบบฝกหัด ใบความรู ใบงาน บัตรคํา เปนตน 
 2. สื่อวัสดุ อุปกรณเปนสื่อสิ่งของตางๆ เชน ของจริง เปนตน 
 3. สื่อเทคโนโลยี เปนสื่อที่นําเสนอดวยเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เชน ซีดี-รอม วิดิทัศน สารคดี 
 4. สื่อกิจกรรม/กระบวนการ เปนสื่อประเภทวิธีการที่ใชในการฝกทักษะ-ฝกปฏิบัติตองใช
กระบวนการคดิ การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ เชน เกม การทดลอง การสรางแบบจําลอง  
 5. สื่อบริบท เปนสื่อท่ีสงเสริมการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ
ทดลอง แหลงเรียนรูในชุมชน วิทยากรทองถิ่น สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 

แนวการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลจะมีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดย
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ การวัดและประเมินเปนไปตามลักษณะการเรียนรูในแตละ
หนวย ซึงสรุปเปนภาพรวมไดดังนี ้
 1. สังเกตการณตอบคําถามและซักถามของนักเรียน 
 2. การประเมินการปฏิบัติงานกลุม 
 3. การประเมินผลปฏิบัติ เชน ประเมินผลงานนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรม 
 4. สมุดบันทึกผลการศกึษาคนควา 
 5. การรายงานผลการศกึษาคนควา 
 6. ปายนิทรรศการแสดงผลงาน 
 7. แฟมสะสมงานของนักเรียน 
 8. วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 9. วัดความพึงพอใจและการเห็นคุณคาเกี่ยวกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการหลักคําสอนในอัลกุรอาน 
 
จํานวนเวลา 80 ชั่วโมง      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 ศึกษา  เรียนรู  การเจริญเติบโต  ระยอยอาหาร  ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือดของ 
มนุษยสารอาหารและอาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย   ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลประโยชน  
ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย  มีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  สารและสมบัติของสาร  การละลาย  การเปลี่ยนสถานะ  การเกิดสารใหม  การแยก
สาร  การจําแนกประเภทของสาร  การเลือกใชสารอยางถูกตอง  และปลอดภัย  ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสารตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  วงจรไฟฟา  การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมและ
ขนาน  ตัวนําและฉนวนไฟฟา  แมเหล็กไฟฟา  การนําความรูเก่ียวกับไฟฟาไปใชประโยชน  หิน  ธรณี
พิบัติภัย  ฤดูกาล  ขางขึ้นขางแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  เทคโนโลยีอวกาศ  และการนําความรู
ไปใชประโยชน 

    โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร   สืบเสาะหาความรู   สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  
อภิปราย  บันทึก  จัดกลุมขอมูล   เพ่ือใหเกิดความรู   ความคิด   ความเขาใจ  สามารถนําเสนอ   
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ    

    เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม
จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 

บูรณาการคําสอนอัลกุรอาน 
- การเจริญเติบโตทารกในครรภมารดา - อาหารตามหลักการอิสลาม - สิ่งแวดลอมที่พระเจาทรงสราง 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3  
ว 2.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3           
ว 2.2  ป 6/1  ป 6/2  ป 6/3  ป 6/4  ป 6/5  
ว 3.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3  ป 6/4   ป 6/5    
ว 3.2  ป 6/1  ป 6/2  ป 6/3     
ว 5.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3  ป 6/4   ป 6/5 ว  
6.1  ป 6/1  ป 6/2   ป 6/3  
ว 7.1   ป 6/1   ว 7.2  ป 6/1                
ว 8.1   ป 6/1   ป 6/2   ป 6/3   ป 6/4   ป 6/5  ป 6/6  ป 6/7  ป 6/8       
รวม   37   ตัวชี้ด 
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ตัวอยางผลการวิเคราะหหลักคาํสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรู
วิทยาศาสตรกับหลักคําสอนในอัลกุรอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

1.อธิบายการ
เจริญเติบโตของ
มนุษยจากวัยแรกเกิด
จนถึงวยัผูใหญ 

มนุษยมีการเจรญิเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ 

 َعلََقةً  النُّْطَفةَ  َخلَْقنَا ثُمَّ 
 ُمْضغَةً  اْلعَلَقَةَ  فََخلَْقنَا
 ِعَظاًما اْلُمْضغَةَ  فََخلَْقنَا

 ثُمَّ  َلْحًما اْلِعَظامَ  فََكَسْونَا
 ۚ◌  آَخرَ  َخْلقًا أَنَشأْنَاهُ 
ُ  فَتَبَاَركَ   أَْحَسنُ  َّ

  اْلَخاِلِقينَ 
แลวเราไดทําใหเช้ืออสุจิกลายเปน
กอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือด
กลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทํากอน
เนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุม
กระดูก น้ันดวยเนื้ อ แล ว เราเป า
วิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปราง
หนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญยิ่ง ผู
ทรงเลิศแหงปวงผูสราง 

หลังจากนั้นแทจริงพวกเจาตองตาย
อยางแนนอน แลวแทจริงพวกเจาจะ
ถูกฟ นคื น ชีพ ข้ึน ในวันกิ มามะฮ  ฺ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 822 อัลกุรอาน 23:14) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

ن َخلَقَُكم    َواِحدَةٍ  نَّْفٍس  ّمِ
 َزْوَجَها ِمْنَها َجعَلَ  ثُمَّ 

نَ  لَُكم َوأَنَزلَ   اْألَْنعَامِ  ّمِ
 ۚ◌  أَْزَواجٍ  ثََمانِيَةَ 
 بُُطونِ  فِي يَْخلُقُُكمْ 
َهاتُِكمْ  ن َخْلقًا أُمَّ  بَْعدِ  ّمِ

 ُظلَُماتٍ  فِي َخْلقٍ 
ِلُكمُ  ۚ◌  ثََالثٍ  ُ  ذَٰ َّ 
 َال  ۖ◌  ْلُمْلكُ ا لَهُ  َربُُّكمْ 

هَ   َفأَنَّىٰ  ۖ◌  ُهوَ  إِالَّ  إِلَٰ
 تُْصَرفُونَ 

“...พระองคทรงสรางพวกเจาใน
ครรภของมารดาพวกเจา เปน
การบังเกิดครั้งแลวครั้งเลาอยูใน
ความมืดสามช้ัน น่ันคืออัลลอฮ 
พร ะ เ จ า ของพวก เจ า  พระ
อํานาจเปนสิทธิของพระองค ไม
มี พ ร ะ เ จ า อื่ น ใ ด ที่ เ ที่ ย ง แ ท
นอกจากพระองค  แลวทําไม
พวกเจาจึงผินหนาไปทางอ่ืน?” 

(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2541, หนา 1171 อัลกุรอาน 

39:6) ในอายะฮท่ี 6 ของซูเราะฮ 
อัซซุมัร ไดระบุวามนุษยถูกสราง
ขึ้นภายในครรภมารดาโดย
แบงเปน 3 ระยะ และในความ
เปนจริง วิทยาเอมไบรโอได
ยืนยันในเรื่องน้ีวาพัฒนาการ
ของทารกเกิดข้ึนใน 3 ขั้นตอน
ภายในครรภมารดา 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

ْينَا   نَسانَ  َوَوصَّ  اْإلِ
هُ  َحَملَتْهُ  بَِواِلدَْيهِ   أُمُّ

 َوْهنٍ  َعلَىٰ  َوْهنًا
 َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ 

 ِلي اْشُكرْ  أَنِ 
 إِلَيَّ  َوِلَواِلدَْيكَ 
 اْلَمِصيرُ 

 “และเราไดส่ังการแกมนุษย
เก่ียวกับบิดามารดาของเขา โดย
ที่มารดาของเขา ไดอุมครรภเขา
จนออนเพลียครั้งแลวครั้งเลา 
และการหยานมของเขาใน
ระยะเวลาสองป เจาจงขอบคุณ
ขา และบิดามารดาของเจา ยัง
เรานั้นคือการกลับไป 

(สมาคมนักเรียนเกาอาหรบั, 
2541, หนา 1019 อัลกุรอาน 
31:14 ) ”  
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต
ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

2.อธิบายการ
ทํางานที่สัมพันธ
กันของระบบ
ยอยอาหาร 
ระบบหายใจ 
และระบบ
หมุนเวยีนเลือด
ของมนุษย 

ระบบยอยอาหาร ทําหนาท่ียอยอาหารให เปน
สารอาหารขนาดเล็กแลวจะถูกดูดซึมเขาสูระบบ
หมุนเวยีนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจากระบบหายใจ
จะทํา ใหสารอาหารเกิดการ เปลี่ ยนแปลงจน
กลายเปนพลังงานที่รางกายนําไปใชได 

 فِي ُكنتُمْ  إِن النَّاسُ  أَيَُّها يَا
نَ  َرْيبٍ   َفإِنَّا اْلبَْعثِ  ّمِ

ن مَخلَْقنَاكُ   ِمن ثُمَّ  تَُرابٍ  ّمِ
 ِمن ثُمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  نُّْطفَةٍ 

ْضغَةٍ  َخلَّقَةٍ  مُّ  َوَغْيرِ  مُّ
نُبَيِّنَ  ُمَخلَّقَةٍ   َونُِقرُّ  ۚ◌  لَُكمْ  لِّ

 إِلَىٰ  نََشاءُ  َما اْألَْرَحامِ  فِي
َسمى أََجلٍ   نُْخِرُجُكمْ  ثُمَّ  مُّ
 ۖ◌  أَُشدَُّكمْ  ِلتَْبلُغُوا ثُمَّ  ِطْفًال 

 َوِمنُكم يُتََوفَّىٰ  مَّن ِمنُكموَ 
 اْلعُُمرِ  أَْرذَلِ  إِلَىٰ  يَُردُّ  مَّن

 ِعْلمٍ  بَْعدِ  ِمن يَْعلَمَ  ِلَكْيَال 
 اْألَْرضَ  َوتََرى ۚ◌  َشْيئًا

 ً  َعلَْيَها أَنَزْلنَا فَإِذَا َهاِمدَة
تْ  اْلَماءَ   َوَربَتْ  اْهتَزَّ

َبِهيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمن َوأَنبَتَتْ   
โอมนุษยเอย หากพวกเจายังอยูในการ
สงสัยแคลงใจ เก่ียวกับการฟนคืนชีพ
แลวไซรแทจริงเราไดบังเกิดพวกเจา
จากดิน แลวจากเชื้ออสุจิ แลวจากกอน
เลือด แลวจากกอนเน้ือทั้งท่ีเปนรปูราง
ที่สมบูรณ และไมเปนรูปรางที่สมบูรณ
เพ่ือเราจะไดชี้แจงเคล็ดลับแหงเดชานุ
ภาพแกพวกเจา 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

  และเราใหการตั้งครรภเปนที่
แนนอนอยูในมดลูกตามท่ีเรา
ประสงค จนถึงเวลาที่กําหนดไว 
แลวเราใหพวกเจาคลอดออกมา
เปนทารก แลวเพื่อเจาจะได
บรรลุสุวัยฉกรรณของพวกเจา 
และในหมูพวกเจามีผูเสียชีวิตใน
วัยหนุม และในหมูพวกเจามีผู
ถูกนํากลับสูวัยต่ําตอย วัยชรา 
เพ่ือเขาจะไมรูอะไรเลยหลังจาก
การมีความรู  และเจาจะเห็น
แผนดิน แหงแลง ครั้งเมื่อเราได
หลั่งน้ําฝนลงมาบนมัน มันก็จะ
เคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัว
และงอกเงยออกมาเปนพืช ทุก
อยางเปนคูๆ  ดูสวยงาม (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 
796 อัลกุรอาน22:5) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

3.วิเคราะห
สารอาหารและ
อภิปรายความ
จําเปนที่รางกาย
ตองไดรับ
สารอาหารใน
สัดสวนท่ีเหมาะสม
กับเพศและวัย 

สารอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ 
วิตามิน  และน้ํา  มีความจําเปนตอรางกาย มนุษย
จําเปนตองไดรับสารอาหารในสดัสวนที่เหมาะสมกบั
เพศและวัยเพ่ือการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 

 النَِّخيلِ   ثََمَراتِ   َوِمن
ْعنَابِ  ْألَ ا  َتتَِّخذُونَ   َو

ا  هُ ِمنْ  ًقا  َسَكًر ْز ِر  َو
نَّ    َحَسنًا ِلكَ   ِفي  ِإ  َذٰ

قَْومٍ   َآلَيةً  َيْعِقلُونَ   ّلِ และ
จากผลของตนอินทผาลัม
และองุน พวกเธอไดเอามันมา
เปนทั้งของมึนเมาและอาหาร
ที่ดี แทจริงในการนั้น ยอม
เปนสัญญาณแกกลุมชนผูใช
ป ญ ญ า         ( ส ม า ค ม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 643 กุรอาน 16:67) 

َحىٰ  ْو َأ كَ   َو بُّ َلى  َر  ِإ
نَّْحلِ  ل نِ   ا ِخِذي  أَ تَّ  ا

نَ  ِجبَالِ   ِم ْل ا  ا يُوتً  بُ
ِمنَ  لشََّجرِ   َو ا  ا ِممَّ  َو

 يَْعِرُشونَ 

และพระเจาของเจา ทรงดล
ใจ แกผึ้งวาจงทํารังตามภูเขา
และตามตนไม  และตามที่
พวกเขาทํารานขึ้น (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 643   กุรอาน 16:68) 
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ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสมัพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

 ُكلِّ  نمِ  ُكِلي ثُمَّ   
 ُسبُلَ  فَاْسلُِكي الثََّمَراتِ 

 ِمن يَْخُرجُ   ذُلًُال  َربِّكِ 
 َشَرابٌ  بُُطونَِها
ْختَِلفٌ   فِيهِ  أَْلَوانُهُ  مُّ

 فِي إِنَّ  لِّلنَّاِس  ِشفَاءٌ 
ِلكَ   لِّقَْومٍ  َآليَةً  ذَٰ

◌َ  يَتَفَكَُّرونۗ   

แลวเจา(ผึ้ง) จงกินจากผลไม
ทั้งหลาย แลงจงดําเนินตามทาง
ข อ งพ ร ะ เ จ า ข อ ง เ จ า  โ ด ย
สะดวกสบาย มี เครื่องดื่มที่มี
สีสรรตางๆออกมาจากทองของ
มัน ในนั้นมีสิ่ งบําบัดแกปวง
มนุษยแทจริงในการนั้น แนนอน
ยอมเปนสัญญาณแกกลุมชนผู
ตรึกตรอง (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 643   กุ
รอาน 16:69) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

َ  الَِّذي َوُهوَ     َجنَّاتٍ  أَنَشأ
ْعُروَشاتٍ   َوَغْيرَ  مَّ
 لَ َوالنَّخْ  َمْعُروَشاتٍ 

ْرعَ   أُُكلُهُ  ُمْختَِلفًا َوالزَّ
ْيتُونَ  انَ  َوالزَّ مَّ  َوالرُّ

 َوَغْيرَ  ُمتََشابًِها
 ِمن ُكلُوا ۚ◌  ُمتََشابِهٍ 

 َوآتُوا أَثَْمرَ  إِذَا ثََمِرهِ 
 ۖ◌  َحَصاِدهِ  يَْومَ  َحقَّهُ 
 َال  إِنَّهُ  ۚ◌  تُْسِرفُوا َوَال 

اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ   

และพระองคน้ันคือผูท่ีทรงใหมี
ขึ้น ซึ่งสวนทั้งหลายทั้งท่ีถูกใหมี
รานขึ้น และไมถูกใหมีรานขึ้น 
และตนอินทผาลัมและพืช โดยท่ี
ผลของมันตางๆ กัน และตนซัย
ตูน และตนทับทิม โดยท่ีมีความ
ละมายคลายกัน และไมละมาย
คลายกัน จงบริโภคจากผลของ
มันเถิดเมื่อออกผล และจงจาย
สวนอันเปนสิทธิ ในมันดวย ใน
วันแหงการเก็บเก่ียวมัน และจง
อยาฟุมเฟอยทั้งหลาย (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 
333 กุรอาน 6:141) 
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

  
 
 
 
 
 
 

 

 ُكلُوا ۚ◌  َوفَْرًشا َحُمولَةً  اْألَْنعَامِ  َوِمنَ 
ا ُ  َرَزقَُكمُ  ِممَّ َِّبعُوا َوَال  َّ  ُخُطَواتِ  تَت

بِينٌ  َعدُوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  ۚ◌  الشَّْيَطانِ  مُّ  
และหลังจากหมูปศสัุตวนั้น (ไดทรงให
มี)ที่ใชบรรทุก และเชือด จงบรโิภคจาก
สิ่งที่อัลลอฮไดทรงใหเปนปจจัยยังชีพ
แกพวกเจเาถิดและจงอยาตามกาวเดิน 
ของชัยฏอน แทจริงมันคือศัตรูอันชัด
แจงของพวกเจา (สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ, 2541, หนา 333 กุรอาน 6:142) 

َمتْ   َولَْحمُ  َوالدَّمُ  اْلَمْيتَةُ  َعلَْيُكمُ  ُحّرِ
ِ  ِلغَْيرِ  أُِهلَّ  َوَما اْلِخنِزيرِ   بِهِ  َّ

يَةُ  َواْلَمْوقُوَذةُ  َواْلُمْنَخنِقَةُ   َواْلُمتََرّدِ
 َما إِالَّ  السَّبُعُ  أََكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ 

 َوأَن النُُّصبِ  َعلَى ذُبِحَ  َوَما َذكَّْيتُمْ 
ِلكُ  ۚ◌  بِاْألَْزَالمِ  تَْستَْقِسُموا  مْ َذٰ

 َكفَُروا الَِّذينَ  يَئِسَ  اْليَْومَ  ۗ◌  فِْسقٌ 
 تَْخَشْوُهمْ  فََال  ِدينُِكمْ  ِمن

 لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ  ۚ◌  َواْخَشْونِ 
 نِْعَمتِي َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدينَُكمْ 

ْسَالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ   فََمنِ  ۚ◌  ِدينًا اْإلِ
 ُمتََجانِفٍ  َغْيرَ  َمْخَمَصةٍ  فِي اْضُطرَّ 

ثْمٍ  ِ َ  فَإِنَّ  ۙ◌  ّإلِ ِحيمٌ  َغفُورٌ  َّ رَّ  
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ตาราง 4. ผลการวิเคราะหหลักคําสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระคําสอนในอัลกรุอาน 

  ไดถูกหามแกพวกเจาแลว ซึ่งสัตวท่ีตาย
เอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตวที่
ถูกเปลงนามอื่นจากอัลลอฮ ที่มัน (ขณะ
เชือด) และสัตวที่ถูกรัดคอตาย และ
สัตวที่ถูกตีตาย และสัตวที่ตกเหวตาย 
และสัตวที่ถูกขวิดตาย และสัตวที่สัตว
รายกัดกิน นอกจากที่พวกเจาเชือดกัน 
และสัตว ท่ีถูกเชือดบนแทนหินบูชา 
และการที่พวกเจาเสี่ยงทายดวยไมติ้ว 
เหลานั้นเปนการละเมิด วันนี้ บรรดาผู
ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนา
ของพวกเจาแลว ดังนั้นพวกเจาจงอยา
กลัวพวกเขา และจงกลัวขาเถิด วันนี้ขา
ไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซึ่งศาสนา
ของพวกเจาและขาไดใหครบถวนแก
พวกเจาแลว ซึ่งความกรุณาเมตตาของ
ขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนา
แกพวกเจาแลว ผูใดไดรับความคับขัน
ในความหิวโหย โดยมิใชเปนผูจงใจ
กระทําบาปแลวไซร แนนอนอัลลอฮนั้น
เปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเมตตาเสมอ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, 
หนา 240 กุรอาน 5:3) 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

248 
 

 โครงสรางหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับหลักคาํสอนในอัลกุรอาน 
 
จํานวนหนวยการเรียนรู 8 หนวย                                                       เวลา  80 ชั่วโมง 
หนวยการเรียนรู สาระการเรียนรูรายหนวย เวลา (ชั่วโมง) 

1 มหัศจรรยรางกายของเรา  10 

 -  มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 2 

 -  เพศของทารก 2 

 -  ลายนิ้วมือของมนุษย 2 

 -  มนุษยถูกสรางมาเปนคู 2 

 -  กลามเนื้อที่หอหุมกระดูก 2 

2 อาหารในอิสลาม 10 
      -     อาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน 2 

      -     มหัศจรรยน้ํานมแม 2 

      -     วิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัติ 2 

      -     ครอบครัวมุสลิมกับเดือนรอมฎอน 2 

      -     ยารักษาโรคแบบฉบับของทานนบีมูฮําหมัด(ซล.) 2 

3 ธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง 12 

 - ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ 2 
 - อิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2 
 - หนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 2 
 - ความลับของเหล็ก 2 
 - ทรัพยากรน้ํา 2 
 - หลังคาที่ถูกรักษาไว 2 
4 ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 8 
 - รูปทรงของโลก 2 
 - มหัศจรรยแหงชั้นฟา 2 
 - วงโคจรของกลุมดาว 2 
 - แสงจากดวงจันทร 2 
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โครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จํานวนหนวยการเรียนรู 8 หนวย                                                       เวลา  80 ชั่วโมง 
หนวยการเรียนรู สาระการเรียนรูรายหนวย เวลา (ชั่วโมง) 

5 สารในชีวิตประจําวัน 8 

 -  สมบัติของสารและการจําแนก 2 

 -  การแยกสาร 2 

 -  สารท่ีใชในชีวิตประจําวัน 2 

 -  เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 

6 ไฟฟานารู 10 
      -     วงจรไฟฟาอยางงาย 2 

      -     ตัวนําไฟฟา 2 

      -     ฉนวนไฟฟา 2 

      -     แมเหล็กไฟฟา 2 

      -     วงจรไฟฟาในบาน 2 

7 หินและการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก 14 

 - ประเภทของหิน 2 
 - ประโยชนของหิน 2 
 - การผุพังอยูกับท่ี 2 
 - การกรอนและการผุพังของหิน 2 
 - แผนดินไหว 2 
 - ภูเขาไฟ 2 
 - สึนามิ 2 
8 เทคโนโลยีอวกาศ 6 
 - ประวัติเทคโนโลยีอวกาศ 2 
 - การเดินทางไปอวกาศ 2 
 - ประโยชนของการสํารวจอวกาศ 2 
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มโนทศันสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 1 มหัศจรรยรางกายเรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนวยที่ 1 
มหัศจรรยรางกายของเรา 

วิทยาศาสตร 
- การเจริญเติบโตของมนุษย 
- การทํางานในระบบตางๆในรางกาย 
- ความสัมพันธของระบบอวัยวะภายในรางกาย 

คําสอนในอัลกุรอานและการปฏิบัติของทาน
ศาสดานบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 

- มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 
- เพศของทารก 
- ลายนิ้วมือของมนุษย 
- มนุษยถูกสรางมาเปนคู 
- กลามเนื้อที่หอหุมกระดูก 
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 มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 2 อาหารในอิสลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนวยที่ 2 
อาหารในอิสลาม 

วิทยาศาสตร 
- อาหารที่ฉันรับประทาน 
- อาหารในแตละชวงวัย 
- สารอาหารและประโยชนของสารอาหารแตละชนิด 
- ประโยชนของสารอาหารแตละชนิด 

คําสอนในอัลกุรอานและการปฏิบัติของทานศาสดานบีมูฮํา
หมัด (ซ.ล.) 

- อาหารและสารอาหารในอัลกุรอาน 
- มหัศจรรยน้ํานมแมในอัลกุรอาน 
- วิถีฮาลาลอาหารจานอนุมัติ 
- ครอบครัวมุสลิมกับเดือนรอมฎอน 
- ยารักษาโรคแบบฉบับทานนบีมูฮําหมัด (ซล.) 
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มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 3 ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนวยที่ 3 
ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง 

วิทยาศาสตร 
- ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต 
- โซอาหารและสายใยอาหาร 
- สิ่งมีชีวิตในทองถิ่น 
- ประโยชนของทรัพยากรในทองถ่ิน 
- สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรสูญเสียหรือเสื่อม

คุณภาพ 
- การอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น 
-  

คําสอนในอัลกุรอานและหัตลักปฏิบัติของทาน
ศาสดานบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่กลาวไวในอัลกุรอาน 
- อิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- หนาที่และการเคลื่อนตัวของภูเขา 
- ความลับของเหล็ก 
- ทรัพยากรน้ํา 
- หลังคาที่ถูกรักษาไว 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

253 
 

        มโนทัศนสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ หนวยที่ 4  ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 4 
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

วิทยาศาสตร 
- การเกิดฤดูกาล 
- การเกิดขางข้ึนขางแรม 
- การเกิดสุริยุปรคาและจันทรุปราคา 
-    เทคโนโลยีอวกาศ 

คําสอนในอัลกุรอานและหัตลักปฏิบัติของทาน
ศาสดานบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 

- อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ 
- หลักปฏิบัติในการเกิดสุริยุปราคา 
- ดาราศาสตรในอิสลาม 
- การแบงชั้นฟาในอัลกุรอาน 
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ตัวอยางแบบบันทึกโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ……ว 16101……………………..รายวิชา.....................วิทยาศาสตร............................................................................................... 

ระดับชั้น........ป.6...............เวลา.....80.....ช่ัวโมง...........  จํานวน  .........2.........หนวยกิต 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูแกนกลาง /                                  สาระ
การเรียนรูอัลกุรอาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 

1 

 

มหัศจรรยรางกายของเรา แกนกลาง 

ว 1.1 ป.6/1,ป.6/2 

ว 8.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8, 

ผลการเรียนรูในอัลกุรอาน 

สืบคนขอมูลและอธิบายความมหศัจรรยในอัลกุรอานทีพ่ระเจาทรง
สรางมนุษย 

แกนกลาง 

-มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย 
ตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ 

-ระบบยอยอาหารทําหนาที่ยอยอาหารขนาดเล็ก แลวจะถูกดดู
ซึมเขาสูระบบไหลเวียนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจากระบบ
หายใจจะทําใหสารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเปน
พลังงานท่ีรางกายนําไปใชได 

สาระอัลกุรอาน 

ในคัมภีรอัลกรุอานพระองคทรงบอกไวเก่ียวกับการกําเนิดของ
มนุษยในครรภของมารดาบอกถึงเพศของทารก ลายนิ้วมือซึ่ง
มนุษยมีกลามเนื้อไวหอหุมกระดูกและ การสรางมนุษยมาเปนคู 

 

10 

254 
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ตัวอยางตารางการออกแบบหนวยการเรียนรู  
วิชา ...............วิทยาศาสตร..........................................  รหัสวิชา .......ว 16101........................... ชั้น .....ประถมศึกษาปที่ 6.. 

หนวยการเรียนรูที่.......1......... เรื่อง .................มหัศจรรยรางกายของเรา....................................  เวลา……………10…………. ชั่วโมง 
ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู 

 

ความรู 
(K) (เด็กรูอะไร) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) (เด็กทําอะไรได) 
คุณลักษณะ 

(A) (เปนคนอยางไร) 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รูไดอยางไรวาเด็กรู/ทําได) 
ฐานคดิ 

วิธีจัดการเรียนรู 
(สอนอยางไร) 

ตัวชี้วัด /  
ว 1.1 ป.6/1 อธิบายการเจริญเติบโต
ของมนุษยจากวันแรกเกิดจนถึงวัย
ผูใหญ 
ว 1.1 ป.6/2 อธิบายการทํางานที
สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร 
ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย 
ผลการเรียนรู 
สืบคนขอมูลและอธิบายความ
มหัศจรรยในอัลกุรอานทีพ่ระเจา
ทรงสรางมนุษย 

- มนุษยมีการเจริญเติบโตและ 
มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปน
ผูใหญ 
- ระบบยอยอาหารทําหนาที่
ยอยอาหารใหเปนสารอาหาร
ขนาดเล็กแลวจะถูกดดูซึมเขาสู
ระบบหมุนเวียนเลือด  แกส
ออกซิเจนท่ีไดจากระบบหายใจ
จะทําใหสารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเปน
พลังงานท่ีรางกายนําไปใชได 
  

สังเกต ตั้งคําถาม สืบคน 
รวบรวมขอมูล บันทึก สรุป
ความรู  อธิบายและนําเสนอ
การเจรญิเติบโตของมนุษย
จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  
การทํางานที่สัมพันธกันของ
ระบบยอยอาหาร ระบบ
หายใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย 
การกําเนิดของมนุษยในครรภ
ของมารดาบอกถึงเพศของ
ทารก ลายนิ้วมือซึ่งมนุษยมี
กลามเนื้อไวหอหุมกระดูกและ 
การสรางมนุษยมาเปนคู 

1. มีวินัย         
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทํางาน 

สมุดบันทึก 

การสืบคนขอมลูมหศัจรรย
รางกายของเรา 

กระบวนการสืบเสาหา
ความรู (5E) 
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ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู 
 

ความรู 
(K) (เด็กรูอะไร) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) (เด็กทําอะไรได) 
คุณลักษณะ 

(A) (เปนคนอยางไร) 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รูไดอยางไรวาเด็กรู/ทําได) 
ฐานคดิ 
วิธีจัดการเรียนรู 
(สอนอยางไร) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ตั้งแต
แรกเกิดจนเปนผูใหญ 

-ระบบยอยอาหารทําหนาที่ยอย
อาหารขนาดเล็ก แลวจะถูกดูดซึม
เขาสูระบบไหลเวียนเลือด แกส
ออกซิเจนท่ีไดจากระบบหายใจจะ
ทําใหสารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเปนพลังงานที่
รางกายนําไปใชได 
 

 

- มนุษยจําเปนตองไดรับ
สารอาหารในสดัสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยเพ่ือการ
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 
- การกําเนิดของมนุษยในครรภ
ของมารดาบอกถึงเพศของทารก 
ลายนิ้วมือซึ่งมนุษยมีกลามเนื้อไว
หอหุมกระดูกและ การสราง
มนุษยมาเปนคู 
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ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู 
 

ความรู 
(K) (เด็กรูอะไร) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) (เด็กทําอะไรได) 
คุณลักษณะ 

(A) (เปนคนอยางไร) 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รูไดอยางไรวาเด็กรู/ทําได) 
ฐานคิด 
วิธีจัดการเรียนรู 
(สอนอยางไร) 

สาระอัลกุรอาน 

ในคัมภีรอัลกรุอานพระองคทรง
บอกไวเก่ียวกับการกําเนิดของ
มนุษยในครรภของมารดาบอกถึง
เพศของทารก ลายนิ้วมือซึ่งมนุษยมี
กลามเนื้อไวหอหุมกระดูกและ การ
สรางมนุษยมาเปนคู 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ท  ี1 มห ัศจรรย์ร่างกายของเรา 

จาํนวน .....10........ ช ัวโมง 

หน่วยย่อยที 1 

เรือง มนษุย์อยู่ในครรภ์ 

มารดา 3ระยะ 

จํานวน ......2....ชวัโมง 

มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเปลียนแปลงทางด้าน

ร่างกายตงัแต่แรกเกิดจนเป็นผูใ้หญ่ อลักรุอานกล่าวไวว้า่แลว้

เราไดท้าํใหเ้ชืออสุจิกลายเป็นกอ้นเลือด แลว้เราไดท้าํใหก้อ้น

เลือดกลายเป็นก้อนเนือแล้วเราได้ทําก้อนเนือกลายเป็น

กระดูก แลว้เราหุม้กระดูกนนัดว้ยเนือ แลว้เราเป่าวิญญาณให้

เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึงดงันนัอลัลอฮฺทรงจาํเริญยิง ผูท้รง

เลิศแห่งปวงผูส้ร้างหลงัจากนนัแทจ้ริงพวกเจา้ตอ้งตายอยา่ง

แน่นอน แลว้แท้จริงพวกเจ้าจะถูกฟืนคืนชีพขึนในวนักิมา

มะฮ◌ฺ (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ, 2541, หน้า 822 อลักุ

รอาน 23:14) 

 
 

หน่วยย่อยที 2 

เรือง เพศของทารก 

จํานวน ...2.......ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

มนษุย์มรีะบบตา่งๆ ในร่างกายทีมีการ

ทํางานทีสอดคล้องกนัและในอลักรุอาน

กลา่วเกยีวกบัการทีมนษุย์เกิดมามเีพศชาย

หรือเพศหญิงนนัพระเจ้าทรงตรัสวา่ “แท้จริง

พระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนงึ เป็นเพศ

ชาย และเพศหญิง  จากเชอือสจิุเมือมนัหลงั

ออกมา (สมาคมนกัเรียนเกา่อาหรับ,2541, 

หน้า 1397 อลักรุอาน ซเูราะห์ 53:45) 
 

หน่วยย่อยที 3 

เรือง ลายนิวมือของมนษุย์ 

จํานวน ....2......ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

ลกัษณะการเจริญเติบโตภายนอก

ร่างกายของมนษุย์และการเปลียนแปลง

ของร่างกายตงัแต่เด็กจนถงึวยัชรา และ

ในอลักรุอานกลา่วไว้เกียวกบัลายนิวมือ

ของมนษุย์ว่า”แน่นอนทีเดียว เราสามารถ

ทีจะทําให้ปลายนิวมอืของเขาอยู่ใน

สภาพทีสมบรูณ์”(สมาคมนกัเรียนเก่า

อาหรับ,2541,หน้า 1604 อลักรุอาน ซู

เราะห์ 75:4) 
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หน่วยการเรียนรู้ท  ี1 มหัศจรรย์ร่างกายของเรา 

จาํนวน .....10........ ช ัวโมง 

 

หน่วยย่อยที 4 

เรือง มนษุย์ถกูสร้างมาเป็นคู ่

จํานวน ....2......ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

ระบบต่างๆ ภายในร่างกายมีความสมัพนัธ์ต่อการดาํรงชีวติ

ของมนุษยร์ะบบยอ่ยอาหารเป็นระบบแรกทีจะทาํใหม้นุษย์

มีความสามารถทีจะทาํงานในชีวติประจาํวนัไดใ้นอลักุ

รอานกล่าวเกียวกบัการสร้างมนุษยแ์ละสิงต่างๆมาเป็นคู ่

วา่”มหาบริสุทธิยงิแด่พระผูท้รงสร้างทุกสิงทงัหมดเป็นคู่ๆ

จากสิงทีแผน่ดินได(้ใหม้นั) งอกขึนมา และจากตวัของพวก

เขาเองและจากสิงทีพวกเขาไม่รู้”(สมาคมนกัเรียนเก่า

อาหรับ,2541,หนา้ 1110 อลักุรอาน ซูเราะห์ 36:36) 

 

หน่วยย่อยที 5 

เรือง กล้ามเนือหุ่อหุ้มกระดกู 

จํานวน .....2.....ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

ระบบตา่งๆในร่างกายมีความสมัพนัธ์กนัระบบหายใจ

ระบบหมนุเวยีนโลหิต ระบบขบัถ่ายของเสียและในอลั

กรุอานกล่าวเกยีวกบักล้ามเนือทีห่อหุ้มกระดกูดงันี 

“แล้วเราได้ทําให้เชืออสจิุกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเรา

ได้ทําให้ก้อนเลือดกลายเป็นเนือแล้วเราได้ทําก้อนเนือ

กลายเป็นกระดกู แล้วเราหุ้มกระดกูไว้ด้วยเนือ แล้วเรา

ได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนงึ ดงันนั

อลัลอฮฺทรงจําเริญยิง ผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง”

(สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ,2541,หน้า 822 อลักุ

รอาน ซเูราะห์ 23:14) 

หน่วยย่อยที  

เรือง ............................................ 

จํานวน ..........ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 
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ตัวอยางหนวยการเรียนรูยอยที่ 1 
เรื่อง  มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ 

 เวลา  2  ชั่วโมง 

สาระการเรียนรู 
มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายตั้งแต
แรกเกิดจนเปนผูใหญ อัลกุรอานกลาวไววาแลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิ
กลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือดกลายเปนกอนเนื้อแลว
เราไดทํากอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลว
เราเปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญ
ยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวงผูสรางหลังจากนั้นแทจริงพวกเจาตองตายอยาง
แนนอน แลวแทจริงพวกเจาจะถูกฟนคืนชีพขึ้นในวันกิยามะฮฺ (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 822 อัลกุรอาน 23:14) 
 
 

ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 

ว 1.1 ป.6/1 อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์

จากวนัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ 

ว 1.1 ป.6/2 อธิบายการทาํงานทีสมัพนัธ์กนั

ของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ

หมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์

ผลการเรียนรู้ 

สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความมหศัจรรย 

ในอัลกุรอานที่พระเจาทรงสรางมนุษย 
 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

(โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5E) 

 

สือ/แหล่งเรียนรู้ 

1.วดิิทศัน์เกียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตและระบบต่างๆ ใน

ร่างกาย 
2.หนงัสืออลักรุอานพร้อมความหมาย 
 

การวัดและประเมินผล 

ความรู้ 

1.การเจริญเตบิโตของมนุษยในอัลกุรอาน 
และหลักทางวิทยาศาสตร 
2.ระบบตางๆภายในรางกายมนุษย 
3.ความสัมพันธกันของระบบตางๆในรางกายมนุษย 
กระบวนการ 
ความสามารถในการสืบคนขอมูล, ความสามารถ 
ในการอธิบาย, ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
1.ใฝเรียนรู  3.มุงมั่นในการทํางาน 
วิธีการวัด 
ตรวจผลงาน, สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม   
เครื่องมือวัด แบบประเมินชิ้นงาน , 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
เกณฑ 
 รอยละ 60 ผานเกณฑ  ,ระดับคุณภาพ  2  ผานเกณฑ 

ภาระงาน/ชินงาน 

สมุดบันทึก   

การสืบคน้ขอ้มูลมหศัจรรย์

ร่างกายของเรา 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรกับคาํสอนในอัลกุรอาน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยท่ี 1 มหัศจรรยรางกายของเรา    เวลารวม 10 ชั่วโมง   
เรื่อง มนุษยอยูในครรภมารดา 3 ระยะ    เวลา     2   ชั่วโมง  

 
กระบวนการสอน     สืบเสาะหาการเรยีนรู (5E) 
สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ว. 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูและสิ่งมีชีวิต 
ตัวชี้วัด 
          ว 1.1  ป.6/1  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ 
          ว 1.1  ป.6/2  อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร  ระบบหายใจและ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย 
ผลการเรียนรูอัลกุรอาน  1. สืบคนขอมูลและอธิบายความมหัศจรรยในอัลกุรอานที่พระเจาทรงสราง
มนุษย 
สาระสําคัญ 

มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปน
ผูใหญอัลกุรอานกลาวไววาแลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือด
กลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทํากอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลวเราเปา
วิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวงผูสรางหลังจาก
นั้นแทจริงพวกเจาตองตายอยางแนนอน แลวแทจริงพวกเจาจะถูกฟนคืนชีพขึ้นในวันกิมามะฮ ฺ 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2541, หนา 822 อัลกุรอาน 23: 14) 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  สืบคนขอมูลและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอานและหลักทางวิทยาศาสตรได 
2.  อธิบายการทํางานที่มีความสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยไดถูกตอง 
3.  นําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่องการเจริญเติบโตและระบบตางๆ ในรางกายมาใชประโยชนกับ

ตนเองไดเหมาะสม 
สาระการเรียนรู 
      ความรู 
      1. การเจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอานและหลักทางวิทยาศาสตร 
      2. ระบบตางๆ ภายในรางกาย 
      3. ความสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย  
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      ทักษะ/กระบวนการ 
      1. ความสามารถในการสืบคนขอมูล 
      2. ความสามารถในการอธิบาย 
      3. ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 
      คุณลักษณะ 
      1. ใฝเรียนรู 
      2. มุงมั่นในการทํางาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ (engagement)  
 ครผููสอนเกริ่นนําความสําคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสรและบทคําสอนในอัลกุรอานท่ีมี
ความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน ตอจากนั้นใหนักเรียนดูวิดิทัศน เรื่องการสรางมนุษย  ตอจากนั้นให
นักเรียนดูภาพระยะการเจริญเติบโตของมนุษยแตละชวงวัยและระบบตางภายในรางกาย 
ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา (exploration)  
 ครแูบงกลุมนักเรียนออกเปน 6 กลุม กลุมละประมาณ 7-8 คน และใหนักเรียนศึกษาขอมูล
จากอัลกุรอานแปลไทยเก่ียวกับการสรางมนุษย และศึกษาใบความรูเก่ียวกับการสรางมนุษยการ
ทํางานของระบบตางๆ ภายในรางกายมนุษย 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป (explanation)  
 นักเรียนรวมกันอธิบายในกลุมและสรุปความรูลงในสมุดบันทึกความรูพรอมทั้งสงตัวแทน
ออกมาสรุปความรูที่ไดในเรื่องการสรางมนุษยในอัลกุรอาน การเจริญเติบโตในแตละชวงวัยของมนุษย
และระบบตางๆ ภายในรางกายมนุษย  
ขั้นที่ 4 ขยายความรู (elaboration)  
 ครใูหนักเรียนแตละกลุมออกมาจับฉลากเลือกหัวขอ ดังนี้ 1. การสรางมนุษยของพระเจา 
2. พัฒนาการในการเจริญเติบโตของมนุษย 3. ระบบตางๆ ภายในรางกายมนุษย  โดยใหคิดคนวิธีการ
นําเสนอในรูปแบบบอรดความรู และใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและ
นําไปรายงานหนาเสาธงในตอนเชาใหนองๆ ฟง 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)   
 ครูใหนักเรียนสรุปความรูของตนเองลงในสมุดบันทึกความรูวามีความเขาใจในบทเรียนมาก
นอยเพียงใดและใหนักเรียนชวยกันตั้งคําถามถามเพ่ือนในหองเรียนเก่ียวกับสิ่งที่ไดเรียนรู และให
เพ่ือนในหองยกมือตอบคาํถาม โดยครูประเมินผลจากการถามและตอบของนักเรียน 
สื่อการเรียนรู 

1.  วีดิทัศนแสดงพัฒนาการการเจริญเติบโตของมนุษย 
2.  ภาพรางกายของมนุษยในวัยตางๆ 5 ภาพ ไดแก ภาพวัยทารก วัยกอนวัยเรียน วัยเรียน  

วัยรุน และวัยผูใหญ 
3.  หนังสืออัลกุรอานแปลไทย 6 เลม 
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4. ใบความรูเก่ียวกับการเจริญเติบโตของมนุษยที่เชื่อมโยงระหวางคําสอนในอัลกุรอานกับ
หลักทางวิทยาศาสตร 

การวัดและประเมินผล 
เกณฑการใหคะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการแสวงหาแหลงขอมูล 
ของนักเรียน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 
(8-10 คะแนน) 

2 
(5-7 คะแนน) 

1 
(ต่ํากวา  5 คะแนน) 

1. การวางแผน
คนควาแหลงขอมูล 
 

มีการวางแผนที่จะคนควา
แหลงขอมูลจากแหลง 
การเรียนรูที่หลากหลาย 
เชื่อถือได 

มีการวางแผน 
ที่จะคนควา
แหลงขอมูลจาก
แหลงการเรียนรู  
ดวยหลากหลายวิธ ี

มีการวางแผนที่จะ
คนควาแหลงขอมูล
เพียงแหลงเดียว และ
ไดขอมูลท่ีตรงตาม 
จุดประสงค 

2. การเก็บรวบรวม
 ขอมูล    
    

มีการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามแผนที่กําหนดทุก
ประการ 

มีการคดัเลือกและ/
หรือประเมินขอมูล 

มีการบันทึกขอมูล
เปนระยะ 
 

3. การจัดกระทํา  
 ขอมูล    
  
 

มีการจัดกระทําขอมูล
อยางเปนระบบ แยกแยะ
ขอมูล และจัดกลุมขอมูล
อยางถูกตองชัดเจน 

มีการจัดเรียงลําดับ
ขอมูลถูกตอง 
 

ไมมีการจัดกระทํา
ขอมูล 
 
 

4. การนําเสนอ 
 ขอมูล 
 

เสนอขอมูลดวยแบบ
นําเสนอตางๆ ไดถูกตอง 
กะทัดรัด ชัดเจน และสื่อ
ความหมาย 

เสนอขอมูลดวยแบบ
นําเสนอตางๆ แตยัง
ไมถูกตอง 

เสนอขอมูลที่ไมสื่อ
ความหมาย ไม
ถูกตอง และไม
ชัดเจน 

5. การสรุปผล 
 

สรุปผลไดอยางถูกตอง 
กระชับ และชัดเจน  
มีเหตุผลท่ีอางอิงจากการ
สืบคนได 

สรุปผลไดกระชับ 
กะทัดรัด แตไม
ชัดเจน 
 
 

สรุปผลโดยไมใช
ขอมูล และไมถูกตอง 
 

6. การจัดกระทํา
และนําเสนอสมุด
ภาพ   

จัดกระทําสมุดภาพอยาง
เปนระบบ  และนําเสนอ
ดวยแบบที่ชัดเจน  ถูกตอง  

จัดกระทําสมุดภาพ
อยางเปนระบบ  แต
นําเสนอดวยแบบที่       
ไมถูกตอง 

ไมมีการจัดกระทํา             
สมุดภาพ อยางเปน
ระบบ และนําเสนอ        
ไมสื่อความหมาย และ
ไมชัดเจน  

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

264 
 

เกณฑการประเมินผลผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
 

พฤติกรรมที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
1.สืบคนขอมูลและอธิบายการ
เจริญเติบโตของมนุษยในอัลกุรอาน
และหลักทางวิทยาศาสตรได 
 

สังเกตการสืบคนขอมูล
ของนักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน   

การประเมินตามสภาพจริง  
   

2.อธิบายการทํางานที่มี
ความสัมพันธกันของระบบตางๆ 
ในรางกายมนุษยไดถูกตอง 
 

ประเมินการอธิบายของ
นักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน 

การประเมินตามสภาพจริง 

3.นําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่อง
การเจริญเติบโตและระบบตางๆใน
รางกายมาใชประโยชนกับตนเองได
เหมาะสม 
 

สมุดบันทึกสรุปความรู แบบประเมินสมุด
บันทึก 

การประเมินสมุดบันทึก
ความรู  
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 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
1) ผลการเรียนรูของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

2) การประเมินผลการสอนของตนเอง 
จุดเดน คือ 

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

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

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

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

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

จุดดอย คือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ควรปรับปรุงข้ัน ............... คือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ.................................................... 
นางสาวขนิษฐา   สุขัปปภา 

ครูผูสอน 
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ตัวอยางเอกสารประกอบการสอน 
ใบความรูเรื่องขั้นตอนการเกิดของมนุษย 

การกําเนิดของมนุษย 
ในคัมภีรอัลกุรอานพระองคไดตรัสเก่ียวกับขั้นตอนตางๆ ในการกําเนิดมนุษยไววา 

نَ   َخلَۡقنَا  َوَلقَدۡ   ﴿ نَسٰ لَةٖ   ِمن  ٱۡإلِ ن  ُسلَٰ هُ   ثُمَّ   ١٢  ِطينٖ   ّمِ ِكينٖ   َقَراٖر   ِفي  ُنۡطفَةٗ   َجعَۡلنَٰ  ٱۡلعَلَقَةَ   َفَخلَۡقنَا  َعلَقَةٗ   ٱلنُّۡطفَةَ   َخلَۡقنَا  ثُمَّ   ١٣  مَّ
ٗما  غَةَ ٱۡلُمضۡ   َفَخلَۡقنَا  ُمۡضغَةٗ  مَ   َفَكَسۡوَنا  ِعَظٰ هُ   ثُمَّ   َلۡحٗما  ٱۡلِعَظٰ َُّ   َفتَبَاَركَ   َءاَخرَۚ   َخۡلقًا  أَنَشۡأَنٰ ِلِقينَ   أَۡحَسنُ   ٱ : المؤمنون[   ﴾  ١٤  ٱۡلَخٰ

١٤-١٢  [  
ความวา “และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุแทของดิน แลวเราทําใหเขาเปน  
เชื้ออสุจิ อยูในทีพั่กอันมั่นคง (คอืมดลกู) แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําให
กอนเลือดกลายเปนกอนเนือ้ แลวเราไดทําใหกอนเนือ้กลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ 
แลวเราไดเปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวง
ผูสราง” (คมัภรีอัลกุรอาน, ซูเราะห อัลมุมินูน : อายะฮที่ 12-14) 

 การสรางมนุษยและความมหัศจรรยในเรื่องนี้ไดกลาวย้ําในอายะฮอ่ืนๆ อีกหลายอายะฮ
ดวยกัน บางหัวขอของเรื่องราวในอายะฮดังกลาว มีรายละเอียดมากและลึกซึ้งเกินกวาที่ใครก็ตามที่มี
ชีวิตในชวงเวลาเม่ือ 1,400 กวาปที่ผานมา จะมีความรูและเขาใจได บรรดาผูคนท่ีมีชีวิตอยูในชวงเวลา
ที่อัลกรุอานไดถูกประทานลงมานั้น รูวาองคประกอบพื้นฐานของการกําเนิดของมนุษยนั้นเกี่ยวของกับ
น้ําอสุจิที่หลั่งออกมาเมื่อมีเพศสัมพันธ และความเปนจริงที่วา ทารกจะคลอดออกมาหลังจากอยูใน
ครรภมารดาเปนระยะเวลาเกาเดือนนั้น เปนท่ีรูกันอยางชัดแจง โดยไมตองมีการคนหาขอมูลเพิ่มเติม
ใดๆ แตทวาเรื่องตางๆ ตามขั้นตอนท่ีไดกลาวมาในอายะฮขางตนนั้น เปนความรูซึ่งเกินกวาที่ผูคนใน
สมัยนั้นจะเขาใจได และเพ่ิงจะคนพบดวยวิชาการทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 20 นี้เอง 

กระบวนการและขั้นตอนในการกําเนิดมนุษย มีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังนี ้
1. การสรางมนุษยคนแรกของโลก (ศาสดาอาดัม) จากดิน 
2. การสรางมนุษยเพศหญิง (พระนางฮาวา) จากมนุษยเพศชาย (ศาสดาอาดัม) 
3. การสรางมนุษยจากหยดน้ําอสุจิ 

 
- มนุษยคนแรกถูกสรางมาจากดิน 
จากอายะฮที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานตอไปนี้ เปนการใหเราไดศึกษาไตรตรองและตระหนัก

ถึงความเปนมาของมนุษย เริ่มแรกนั้นมนุษยถูกสรางมาอยางไรและสรางมาจากสิ่งใด   
มนุษยคนแรกนั้น (ศาสดาอาดัม) ถูกสรางมาจากดิน (طين) 
อัลลอฮ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงตรัสถึงการสรางทานศาสดาอาดัมและเผาพันธุมนุษยวา 

نِ  َخۡلقَ  َوبََدأَ  َخلَقَهُۥۖ َشۡيءٍ  ُكلَّ  أَۡحَسنَ  ٱلَِّذيٓ  ﴿ نَسٰ لَةٖ  ِمن نَۡسلَهُۥ َجعَلَ  ثُمَّ  ٧ ِطينٖ  ِمن ٱۡإلِ ن ُسلَٰ آءٖ  ّمِ ِهينٖ  مَّ ٰىهُ  ثُمَّ  ٨ مَّ  ِفيهِ   َوَنفَخَ   َسوَّ
وِحِهۦۖ ِمن رَ  ٱلسَّۡمعَ  لَُكمُ  َوَجعَلَ  رُّ ا قَِليٗال  ٔ◌ِ◌َدةَۚ  َوٱۡألَۡف  َوٱۡألَۡبَصٰ ]  ٩ -٧: السجدة[ ﴾ ٩ تَۡشُكُرونَ  مَّ  

ความวา “พระองคทรงประทานความงามแกทุกๆ สิ่งที่พระองคทรงสรางไว และทรงเริ่มสรางมนุษย
จากดินโคลน หลังจากนั้น ทรงสรางเผาพันธุของเขามาจากเชื้อจากน้ําอันไรเกียรติ หลังจากนั้น 
พระองคทําใหเขามีรูปรางสมบูรณ และเปาลงไปในเขา จากวิญญาณของพระองค และพระองคทรง
สรางใหพวกเจาไดยินและไดเห็นและใหมีจิตใจ (สติปญญา) เปนสวนนอยเหลือเกินท่ีพวกเจาจะ
ขอบคุณ” (คัมภรีอัลกุรอาน, ซูเราะหอัสสัจญดะฮฺ : อายะฮที่ 7-9) 
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 อัลลอฮ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสวา 
تِِهۦٓ َوِمنۡ  ﴿ ن َخلَقَُكم أَنۡ  َءايَٰ ]  ٢٠: الروم[ ﴾ ٢٠ تَنتَِشُرونَ  بََشرٞ  أَنتُم إِذَآ  ثُمَّ  تَُرابٖ  ّمِ  

ความวา “และหนึ่งจากสัญญาณท้ังหลายของพระองคคือ ทรงสรางพวกเจาจากดินทราย แลวพวกเจา
เปนมนุษยแพรกระจายออกไป” (คัมภรีอัลกุรอาน, ซูเราะหอัร-รูม : อายะฮที่ 20) 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวขนิษฐา สุขัปปภา 
วันเดือนปเกิด 19 กรกฎาคม 2525 
สถานท่ีเกิด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
ที่อยู 37/1 หมู 1 ถนนเลียบคลอง 13 ฝงตะวันออก  

 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

ตําแหนงหนาที่การงาน ครูเอกชน 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวิทยปญญา 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
ประวัติการศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
พ.ศ. 2548 
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