
 
 
 

 

  โครงการสอน 
วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทักษะชีวิต รหัสวิชา ๒๐๐๐๐ – ๑๓๐๑ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
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โครงการสอนรายวิชา 
 

๑.ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา วิชา 20000-1301 จ านวน  2 หน่วยกิต 51 ชั่วโมง(1-2-2) 
2.ค าอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยและการวัด  แรงและการเคล่ือนท่ี  ไฟฟ้า
ในชีวิตประจ าวัน  นาโนเทคโนโลยี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี สารและการเปล่ียนแปลง การรักษาดุลย
ภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 

 
3.จุดประสงค์รายวิชา 

 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคล่ือนท่ี  ไฟฟ้า  อะตอมและธาตุ   สารและ
ปฏิกิริยาเคมี  การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
3.2 มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด  ปริมาณทางฟิสิกส์  การทดลองแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า  การ
ค านวณค่าไฟฟ้า   
3.3 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

 
4.สมรรถนะรายวิชา 

4.1  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์  แรง  และการเคล่ือนท่ี 
 4.2  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 4.3  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
 4.4  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 4.5  แสดงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 
 
5.  หน่วยการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา ๒๐๐๐๐-๑๒๐๑ จ านวน ๒ หน่วยกิต ๕๑ 
ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ เร่ือง จ านวนชั่วโมง 
1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 12 
2 หน่วยและการวัด แรงและการเคล่ือนท่ี 12 
3 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 9 
4 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 

พันธะเคม ี
9 

5 การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 

9 

รวม  51 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน   
 
หน่วยการเรียนรู้ที่......1......... เร่ือง.....ทักษะทางวิทยาศาสตร์..........จ านวน.........12........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

1-4/3-12 1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

 1.  ผู้เรียนเตรียมตัวเรียนหน่วยท่ี  
1 เรื่อง  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนยกตัว
ความจ าเป็นของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเตรียมตัวท า
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน  หน่วยที่  1 
2.  ขั้นให้ความรู้  
    1. ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตหน่ วย ท่ี1  เรื่ อง   ทักษะ
กระบวนการทางระบบ LMS หรือ 
Google Classroom พร้อมกับ
จดบันทึกเนื้อท่ีได้เรียน 
   2 .  ผู้ เรี ยนฟั ง ผู้สอนอธิบาย 
เรื่ อ ง ทักษะกระบวนการทาง
วิทย าศาสตร์ และ ช่ วย ผู้ สอน
อภิปรายความจ าเป็นของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   3. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยท่ี
เกิดขึ้น 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ
ละ 3 -4 คน และร่ วมกันวาง
แผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้

1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือ
ท าแบบฝึกหัดในระบบ LMS และ 
Google Classroom 

1.ส่ือPower Point 
ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี ้
 ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. ใบงานในระบบ 
LMS หรือ Google 
Classroom 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  
Concept  
mapping 
น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการ
เรียนรู ้

   1.  สังเกตพฤติกรรม 
เข้าช้ันเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ตอบค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
  2.  สังเกตการน าเสนอ
ผลงาน  โดยใช้แบบ
ประเมินการท างานกลุ่ม 
   3.  ตรวจแบบบันทึก
การท าแบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจแบบฝึกหัด 
   4.  ตรวจรายงานผล
การท ากิจกรรม  โดยใช้
แบบตรวจบันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
 



คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

 2. ครูผู้สอนคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ และให้
ค าปรึกษา 

3.ผู้สอนเฉลยและอธิบาย
แบบทดสอบ  
4.ผู้ เรี ยนน า เสนอแผนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์หน้า ช้ัน
เรียน 

   

 
 หน่วยการเรียนรู้ที่......2.... เร่ือง.....หน่วยและการวัด แรงและการเคล่ือนท่ี.......จ านวน......12...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

5-8/13-24  1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
        1.  ผู้เรียนเตรียมตัวเรียน
หน่วยที่  2 เรื่อง  หน่วยและการ
วัด 
2. ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  
หน่วยและการวัด 

3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอน
ยกตัวความจ าเป็นของหน่วยและ
การวั ดและเตรียม ตัวท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  
หน่วยที่  2 
2.  ขั้นให้ความรู้  

1. ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หน่วยท่ี 2  เรื่อง  หน่วยและการ
วัดในระบบ LMS และ Google 
Classroom พร้อมกับจดบันทึก
เนื้อที่ได้เรียน 

2.ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบาย 
เรื่องหน่วยการวัดและช่วยผู้สอน 

 3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย
ท่ีเกิดขึ้น 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
  

1.ส่ือPower Point 
ในหัวข้อเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. ใบงานในระบบ 
LMS หรือ Google 
Classroom 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  
Concept  
mapping 
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการ
เรียนรู ้

               1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ันเรียน
ตรงเวลา  แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และตอบ
ค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 

2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  โดยใช้
แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 
 3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท าแบบฝึกหัด  
โดยใช้แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 

4.  ตรวจรายงาน
ผลการท ากิจกรรม  โดยใช้
แบบตรวจบันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
 



 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/

หลักฐาน 
เคร่ืองมือและวิธีการ

วัดผล 
 1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือ 

ท าแบบฝึกหั ด ในระบบ 
LMS หรือ Google Classroom  

2. ครูผู้สอนคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
       3. เฉลยและอธิบาย
แบบทดสอบ 

   

 
หน่วยการเรียนรู้ที่......3......... เร่ือง.....ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน...............จ านวน.........9...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

9-11/25-
33 

 1.น าเขา้สู่บทเรียน 
    1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการ
ทบทวนความรู้เดิม เล่าเรื่อง  
สร้างสถานการณ์  หรือตั้งค าถาม
ให้นักเรียนตอบ  เช่น -  ไฟฟ้าท่ี
ใช้มีหน่วยวัดความส้ินเปลืองเป็น
อะไร-  ความส้ินเปลืองไฟฟ้าจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง 
-  2. ผู้เรียนท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนเรื่อง  ไฟฟ้า 
   3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนยก
ตัวความจ าเป็นของหน่วยและการ
วั ด แ ล ะ เ ต รี ย ม ตั ว ท า แ บ บ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
2.  ขั้นให้ความรู้  

1. ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หน่วยที่ 3  เรื่อง  ไฟฟ้า ในระบบ 
LMS หรือ Google Classroom 
พร้อมกับจดบันทึกเนื้อท่ีได้เรียน 
   2.ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบาย เรื่อง
ไฟฟ้าและช่วยผู้สอนอภิปราย  
  3.ผู้ เ รี ยนซั ก ถามข้อสง สัย ท่ี
เกิดขึ้น 

1.ส่ือPower  
Point ในหัวข้อ
เรื่อง ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. ใบงานในระบบ 
LMS หรือ Google 
Classroom 
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน เรื่อง
ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
ใบงานการ
ค านวณค่าไฟฟ้า 
Concept  
mapping 

               1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ันเรียน
ตรงเวลา  แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และตอบ
ค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 

2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  โดยใช้
แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 
 3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท าแบบฝึกหัด  
โดยใช้แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 

4.  ตรวจรายงาน
ผลการท ากิจกรรม  โดยใช้
แบบตรวจบันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
   



 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/

หลักฐาน 
เคร่ืองมือและวิธีการ

วัดผล 
 3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือ
ท าแบบฝึกหัดในระบบ LMS หรือ 
Google Classroom 

2. ครูผู้สอนคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3. เฉลยและอธิบายแบบทดสอบ 
4. ขั้นวัดประเมินผล  

  1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ LMS หรือ Google 
Classroom 
       2. เฉลยแบบทดสอบ  
       3. บันทึกผลการประเมิน 

   

 
หน่วยการเรียนรู้ที่..4... เร่ือง.....โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ....จ านวน..9..ชั่วโมง 
 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

12-
14/34-42 

1.น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการ
ทบทวนความรู้เดิม เล่าเรื่อง  สร้าง
สถานการณ์  หรือตั้งค าถามให้
นักเรียนตอบ  เกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียน  เช่น รู้หรือไม่ว่า หากเรา
เอาธาตุมาย่อยให้เป็นหน่วยที่เล็ก
ท่ีสุด เรียกว่าอะไร 
-  2. ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
   3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนยกตัว
ความจ าเป็นของธาตุ และเตรียมตัว
ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน   
2.  ขั้นให้ความรู้  

1. ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หน่วยที่ 4  เรื่อง โครงสร้างอะตอม 

1.ส่ือPower  Point  
โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 
2. ใบงานในระบบ 
LMS หรือ Google 
Classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน เรื่อง
โ ค ร ง ส ร้ า ง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 
Concept  
mapping 
โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
จ านวน 20  
ข้อ 

1.  สังเกตพฤติกรรม เข้า
ช้ันเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ตอบค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการน าเสนอ
ผลงาน  โดยใช้แบบ
ประเมินการท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบบันทึกการ
ท าแบบฝึกหัด  โดยใช้แบบ
ตรวจแบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงานผลการ
ท ากิจกรรม  โดยใช้แบบ
ตรวจบันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่......5.... เร่ือง.....การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ....จ านวน.....9.......ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

15-
17/43-51 

1.น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวน
ความรู้เดิม เล่าเรื่อง  สร้างสถานการณ์  
หรือตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ  เกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียน  เช่น ส่ิงแวดล้อม
หมายถึงอะไร ยกตัวอย่างระบบนิเวศ 
-  2. ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  การรักษา
ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
   3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนยกตัวความ 

1.ส่ือPower  
Point   
 การรักษาดุลย
ภาพของส่ิงมีชีวิต
และระบบนิเวศ 
2. ใบงานใน
ระบบ LMS หรือ 
Google 
Classroom 
3. เครื่อง 

ใบงาน เรื่องการ
รักษาดุลยภาพของ
ส่ิงมีชีวิตและระบบ
นิเวศ 
Concept  
mapping 
การรักษาดุลยภาพ
ของส่ิงมีชีวิตและ
ระบบนิเวศ
แบบทดสอบหลัง 

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  
แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และตอบค าถาม
และซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

 และตารางธาตุ ในระบบ 
LMS หรือ Google Classroom 
พร้อมกับจดบันทึกเนื้อท่ีได้เรียน 

2.ผู้เรียนฟัง ผู้สอนอธิบาย 
เรื่องโครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ และช่วยผู้สอนอภิปราย 

 3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย
ท่ีเกิดขึ้น 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือ
ท าแบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ในระบบ LMS หรือ 
Google Classroom  

2. ครู ผู้สอนคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
       3. เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย
แบบทดสอบผู้สอนประเมินการเข้า
ช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกาย
ถูกระเบียบ 
4. ขั้นวัดประเมินผล  

  1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ LMS  

       2. เฉลยแบบทดสอบ  
       3. บันทึกผลการประเมิน 

   



 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

 จ าเป็นของการรักษาดุลยภาพของ
ส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ และเตรียมตัวท า
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
2.  ขั้นให้ความรู้  

1. ผู้ เรียนเปิด ส่ือการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหน่วยท่ี 
5  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต
และระบบนิ เวศ ในระบบ LMSหรื อ 
Google Classroom พร้อมกับจดบันทึก
เนื้อที่ได้เรียน 

2.ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบาย เรื่อง การ
รักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบ
นิเวศ และช่วยผู้สอนอภิปราย 

 3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยท่ี
เกิดขึ้น 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือท า
แบบ ฝึกหั ด ก าร รั กษา ดุลยภาพของ
ส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ ในระบบ LMS  
หรือ Google Classroom 

2. ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
       3. เฉลยและอธิบายแบบทดสอบ
ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา
และการแต่งกายถูกระเบียบ 
4. ขั้นวัดประเมินผล  

  1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
LMS 

       2. เฉลยแบบทดสอบ 
       3. บันทึกผลการประเมิน 

คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 
 

 

เรียน จ านวน 20  
ข้อ 

2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบประเมิน
การท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงาน
ผลการท ากิจกรรม  
โดยใช้แบบตรวจ
บันทึกกิจกรรม   

5.แบบประเมิน
พฤติกรรมตาม

ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

 
 

 

 

 

 



๗. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
    1.การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ 

(ความรู้) 

ผลงาน
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 

(จิตพิสัย) 
รวม 

ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

1 10 10 4 24              19 
2 12 9 4 25              20 
3 7 8 4 19              15 
4 5 6 4 15              12 
5 6 7 4 17              14 

รวม 40 40 20 100              80 
 

 พุทธพิสัย    40 คะแนน   
- สอบประมวลผ  ลปลายภาค  40 คะแนน  

 ทักษะพิสัย  40 คะแนน 
- แบบทดสอบ    20   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน   20  คะแนน  

 จิตพิสัย           20 คะแนน 
รวม         100  คะแนน 
 

1. ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน

รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียน 4 
คะแนนผลการประเมิน 75 – 79   ระดับผลการเรียน 3.5 
คะแนนผลการประเมิน 70 - 74   ระดับผลการเรียน 3 
คะแนนผลการประเมิน 65 – 69   ระดับผลการเรียน 2.5 
คะแนนผลการประเมิน 60 – 64   ระดับผลการเรียน 2 
คะแนนผลการประเมิน 55 – 59   ระดับผลการเรียน 1.5 
คะแนนผลการประเมิน 50 – 54   ระดับผลการเรียน 1 
คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 40   ระดับผลการเรียน 0 

๘. เคร่ืองมือวัด 
1. แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน 
2. แบบประเมินใบงาน / กิจกรรม 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
5. แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 



  

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 20000-1301 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 
 
 
 
ส่วนที่ 1 แผนการจดัการเรียนรู้มุง่เนน้สมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  รหัสวิชา 20000-1301 จ านวน 2 หน่วยกิต 51 ชั่วโมง (1-2-2)  
 
2.ค าอธบิายรายวิชา 

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยและการวัด  แรงและการเคล่ือนท่ี  ไฟฟ้า
ในชีวิตประจ าวัน  นาโนเทคโนโลยี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  สารและการเปล่ียนแปลง  
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน  การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 

 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคล่ือนท่ี  ไฟฟ้า  อะตอมและธา ตุ  สารและ
ปฏิกิริยาเคมี  การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด  ปริมาณทางฟิสิกส์  การทดลองแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า  การ
ค านวณค่าไฟฟ้า  การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน   
และงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์  แรง  และการเคล่ือนท่ี 
 2.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 3.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
 4.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 5.  แสดงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 

 
 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร  
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.....รหัสวิชา...20000-1301..........ช่ือวิชา...วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต..........หน่วยกิต......2................................ 
 

สาขาวิชา....สามัญ-สัมพันธ์................... ภาคเรียนท่ี.......๒.......... ปีการศึกษา.....2564................ผู้รับผิดชอบ..........นางสาวรสสุคนธ์..สุนทรโอวาท....................................... 
 

หน่วยการเรียน 
 

สมรรถนะรายหน่วย 
 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย รวม 

ล า
ดับ

ที่ 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช้
 

วิเค
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ะห
์ 

สัง
เค

รา
ะห

 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

หน่วยที่ 1 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
6 6 4 2 1 1 2 2 24 2 

หน่วยที่ 2 หน่วยและการวัด 
แรงและการเคล่ือนท่ี 

เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้องใช้หน่วย SI ได้
ถูกต้องค านวณค่าต่างๆ ในเรื่องการเคล่ือนท่ีได้ 5 6 5 3 1 1 2 2 25 1 

หน่วยที่ 3 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมประหยัดพลังงานค านวณ
ค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 3 5 3 2 1 1 2 2 19 3 

หน่วยที่ 4 อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคม ี

อะตอมและโครงสร้างของอะตอมหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานของอะตอมบอกต าแหน่งธาตุในตารางธาตุจาก
คุณสมบัติโครงสร้างอะตอมได้เข้าใจการเกิดพันธะเคมีประเภท
ต่างๆ อ่านช่ือช่ือสารประกอบได้ถูกต้อง 3 3 2 1 1 1 2 2 15 5 

หน่วยที่ 5 ดุลยภาพและระบบนิเวศ อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 4 3 2 2 1 1 2 2 17 4 
รวม 21 23 16 10 5 5 10 10 100  

ล าดับที่  2  1  3  4  5  5  4  4    



6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค า อธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

1.1  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

2. หน่วยและการวัด 
แรงและการเคลื่อนที่ 
 

2.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การวัดปริมาณ
ต่างๆ ด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
2.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้หน่วย SI 
2.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของ
ปริมาณต่างๆ และอักษรย่อของหน่วย SIและ
สามารถน าผลการเรี ยนไปประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
2.4 เขียนแรงในรูปของปริมาณเวกเตอร์แทน
การกระท าต่างๆ ได้  
2.5 หาผลรวมของแรงหลายๆ แรงได้ อธิบาย
ชนิดของแรงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติได้ 
2.6 ยกตัวอย่างของการน าความรู้เรื่องแรงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.1เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณ
ต่างๆ ได้ถูกต้องใช้หน่วย SI ได้
ถูกต้อง ค านวณค่าต่างๆ ในเรื่อง
การเคล่ือนท่ีได้ 

3. ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 

3.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงประโยชน์การ
ก าเนิดพลังงานไฟฟ้า  แหล่งพลังงานไฟฟ้า 
3.3 เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการคิดค่าไฟฟ้า 

3.1 เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้
เหมาะสมประหยัดพลังงานค านวณ
ค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 

4.อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี 

4.1.  เพื่อ ให้ ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ
ความหมายของอะตอม ธาตุและพันธะเคมี 
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงสมบัติของธาตุใน
ต า ร า ง ธ า ตุ  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท ร า บ ก า
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

4.1 อะตอมและโครงสร้างของ
อะตอมหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานของอะตอมบอก
ต าแหน่งธาตุในตารางธาตุจาก
คุณสมบัติโครงสร้างอะตอมได้ 
 

5.ดุลยภาพและระบบนิเวศ 5.1. เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ความหมายและแบ่งแยกประเภทส่ิงมีชีวิตใน
แหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติ  
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงองค์ประกอบของ
ระบบนิ เวศ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

5.1.  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 



ส่วนที่ 2 แผนการจดัการเรียนการสอนรูแ้ละการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
2. จ านวน...........12................ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 4.1  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
5. เนื้อหา 

5.1 ทักษะการสังเกต 
5.2 ทักษะการวัด 
5.3 ทักษะการจ าแนกประเภท 
5.4 ทักษะการค านวณ 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
1. อธิบายถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้อง 
2. อธิบายถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง 
3. สามารถน าทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปค้นคว้าหาค าตอบของปัญหาได้ 
4. สามารถสรุปข้อค้นพบจากการทดลองได้ถูกต้อง 
5. เพื่ อ ส่ ง เ สริ ม ให้ เ กิ ด เ จ ตค ติ ท่ี ดี ต่ อก าร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
6. เ พื่ อ ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน      
คร้ังที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ

วิธีการวัดผล 
๑-4/3-12 
 
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION)  
 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 ครูและนักเรียนท าความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล 

 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 ครูผู้สอนเปิดวิดีโอท่ีเกี่ยวกับมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้
นักเรียนดู 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
  หลังจากท่ีนักเรียนได้ดูวิดีโอท่ี
เกี่ยวกับการมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
แล้ว 
 ครูผู้สอนสุ่มโดยการสอบถาม

นักเรียนจากส่ิงท่ีได้ดูจาก
นักเรียนประมาณ ๑-๒ คน 

 ครูผู้สอนท าการสอนเนื้อหาโดย
การใช้ส่ือ Power point เป็น
การสรุปในส่ิงท่ีถูกต้องเพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจมากท่ีสุด 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION 
) 
  ครูผู้สอนท าการทดสอบความรู้ใน
เรื่องท่ีได้ท าการสอน 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
ครูผู้สอนท าการเฉลยแบบทดสอบ
รวมกันกับนักเรียนเพื่อให้ทราบผล
ของคะแนนของแต่ละคน 

 ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ส่ือวิดีโอ 
 Powerpoint 

/Projector 
 ใบความรู้ 
 Google 

form 
 Google 

Classroom 
 Google 

meet 
 ส่ือออนไลน์ 

 

 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  

๘.๑ การแบ่งคะแนน  
พุทธพิสัย       

- สอบประมวลผลปลายภาค 10 คะแนน  
ทักษะพิสัย   

- แบบทดสอบ   5   คะแนน 



- ผลงาน/ใบงาน  5 คะแนน  
จิตพิสัย           4 คะแนน 
รวม         24 คะแนน 
 

 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรีย อิแดเ นต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
แล้วน าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป             ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการท างานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายช่ือสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขท่ี……. ๒……………………………………เลขท่ี……. 
 ๓……………………………………เลขท่ี……. ๔……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     
๓ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           ส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ท่ัวถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาท่ีก าหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาแต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน  

 ค าสั่ง. ให้กากบาททับค าตอบท่ีถูกท่ีสุดในกระดาษค าตอบ  

1. วิทยาศาสตร์หมายถึง 

     ก. ความรู้ 

     ข. ความจ า 

     ค. ความเข้าใจ 

     ง. การส่ือสาร 

     จ. การน าไปใช้ 

2. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 

     ก. ความรู้-ความจ า 

     ข. ความจ า-ความเข้าใจ 

     ค. ความเข้าใจ-การน าไปใช้ 

     ง. ความรู้-การน าไปใช้ 

     จ. ความรู้-การแสวงหาความรู้ 

3. ข้อใดเป็นวิทยาศาสตร์ 

     ก. จามท้ังวันแสดงว่ามีคนคิดถึง 

     ข. ถูกไฟฟ้าดูดแน่ถ้าตัวเปียก 

     ค. โชคไม่ดีเพราะออกบ้านไม่ถูกเวลา 

     ง. วันนี้หกล้มเพราะถูกจ้ิงจกทัก 

     จ. เคราะห์ไม่ดีเพราะอายุครบ  25  ปี 

4. ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหาร  เป็นความรู้ 

    ประเภทใด 

     ก. กฎ                             

     ข. หลักการ                    

     ค. ทฤษฎี     

     ง.  ความคิดรวบยอด 

     จ. ข้อเท็จจริง 

     5. เกลือน าไฟฟ้าได้ เพราะแตกตัวเป็น
ไอออนบวกและลบได้  เป็นความรู้ประเภทใด 

     ก. กฎ 

    ข. หลักการ 

     ค. ทฤษฎี 

     ง. ความคิดรวบยอด 

     จ. ข้อเท็จจริง 

6. “ถ้า……..ดังนั้น………” จัดเป็นขั้นตอนใด 

      ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

     ก. ก าหนดปัญหา  

     ข. ต้ังสมมติฐาน 

     ค. ทดลอง 

     ง. รวบรวมข้อมูล 

     จ. สรุปผล 

7. “ถ้า  A = 1,  B = 2,  ดังนั้น  C = 3”  
      จัดเป็นทักษะใด 
     ก. การตั้งสมมติฐาน     
     ข. การพยากรณ์ 
     ค. การลงความเห็น 
     ง. การแปลความหมาย  
     จ. การสรุปผล 
8.“เกลือ หมายถึงสารที่เป็นของแข็ง มีรูปร่าง
เป็นเม็ดเล็กๆ รสเค็ม ละลายน้ าได้ดี”  จัดว่า
เป็นทักษะใด 

     ก. การสังเกต 

     ข. การแยกประเภท 

     ค. การส่ือความหมาย 

     ง. การตั้งสมมติฐาน 

     จ. การให้ค านิยาม 

 

จากข้อมูล  จงตอบค าถามข้อ 9-11 13. ข้อใด ไม่ใช่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 



     นายแดงอ่านหนังสือพบว่า ฮอร์โมน A ท าให้
ปลาทองมีสีสันสวยงาม  และพบว่าฮอร์โมน  A  มี
อยู่ในยาเม็ดคุมก าเนิด  จึงทดลองน ายาเม็ด
คุมก าเนิด  ไปบดผสมกับอาหารให้ปลาทองกิน 
พบว่าปลาทองท่ีกินอาหารผสมมีสีสันสวยงามกว่า
กลุ่มท่ีไม่ได้กิน 

9. ตัวแปรต้นคืออะไร 

     ก. ชนิดของปลา      

     ข. ขนาดของตู้ปลา 

     ค. ชนิดของอาหารปลา 

     ง. สีสันของปลา 

     จ. ปริมาณของน้ าในตู้ปลา 

10. ตัวแปรตามคืออะไร      

     ก. ชนิดของปลา      

     ข. ขนาดของตู้ปลา 

     ค. ชนิดของอาหารปลา 

     ง. สีสันของปลา 

     จ. ปริมาณของน้ าในตู้ปลา         

11. ข้อใดคือตัวแปรควบคุม      

      ก. ชนิดของปลา    
     ข. ขนาดของตู้ปลา 
     ค. ปริมาณของน้ าในตู้ปลา 
     ง. ปริมาณของอาหารปลา 
     จ. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ก. มีความมานะพยายาม ไม่ท้อถอย 
     ข. ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น ค้นหาความรู้ใหม่ 
     ค. ละเอียด รอบคอบ มีวิจารณญาณ 
     ง. ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     จ. มั่นใจในตัวเองว่าส่ิงท่ีเราคิดนั้นถูกท่ีสุด 

14. ระบบอังกฤษ มีหน่วยวัดความยาว 
น้ าหนักและเวลาเป็น 

     ก. เมตร  กิโลกรัม  ช่ัวโมง 
     ข. ฟุต  ปอนด์  วินาที 
     ค. เมตร  กรัม  วินาที 
     ง. เซนติเมตร  กรัม  วินาที 

จ. เมตร  กิโลกรัม  วินาที 

15. ระบบเมตริก มีหน่วยวัดความยาวน้ าหนัก 

     และเวลาเป็น 

     ก. เมตร  กิโลกรัม  ช่ัวโมง 

     ข. ฟุต  ปอนด์  วินาที 

         ค. เมตร  กรัม  วินาที 
         ง. เซนติเมตร  กรัม  วินาที 

     จ. เมตร  กิโลกรัม  วินาที 

16. แสงมีความเร็ว 300,000,000 เมตร/ 

     วินาที  เขียนเป็นเลขยกก าลังได้เท่าใด 

     ก. 3 X 108 

     ข. 3 X 109 

     ค. 3 X 1010 

     ง. 3 X 10-9 

     จ. 3 X 10-8 

 



ใบงานทักษะทางวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 1  
1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ 
 
        ■ ท าไมเสาไฟฟ้าท่ีเป็นโลหะ  จึงต้องมีแถบโลหะแบนๆ ต่อจากโคนเสาลงไปท่ีพื้นดิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
        ■  สายล่อฟ้าต้องมีสมบัติเป็นตัวน าหรือฉนวนไฟฟ้า ……………………………………………. 
  มีขนาดเล็กหรือใหญ่ .....................เพราะอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
        ■  สายล่อฟ้ากับสายดินท าหน้าท่ีเหมือนกันหรือต่างกัน......................................................อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
        ■  ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า  จะเกิดมากในช่วงใดของฤดูฝน............................................................. 
  เพราะเหตุใด    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
2. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

■  จงบอกว่าข้อใดเป็นวิทยาศาสตร์และไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
-  หมาหอนเพราะเห็นผี.............................................................................................................. 
-  น้ าแข็งลอยน้ าได้เพราะมีความหนาแน่นน้อยกวา่น้ า   ............................................................ 
-  ถ้ามดขนไข่แสดงว่าฝนจะตก.................................................................................................. 
-  อากาศร้อนจะขยายตัวลอยขึ้นสู่ท่ีสูง....................................................................................... 
-  ถ้าเอามือช้ีรุ้งกินน้ าแล้วมือจะกุด............................................................................................. 
-  ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก........................................................................................................ 
-  ถ้าบรรจุน้ าอัดลมเต็มขวดแล้วน าไปแช่แข็งขวดจะแตก..........................................................  
-  น้ าแข็งละลายเพราะได้รับความร้อน....................................................................................... 

 
5. ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

■  ความรู้ต่อไปนี้ จัดเป็นความรู้ประเภทใด 
-   เครื่องบินจะมีปีกใหญ่  2  ปีก  ปีกเล็ก  2  ปีก  มีกระโดงอยู่ด้านท้ายของล าตัว มีเครื่อง   
    ยนต์อยู่ท่ีปีกใหญ่ข้างละ 2 เครื่อง .............................................................................................. 
-   เราสามารแยกเกลือออกจากน้ าทะเลได้โดยการน าไปต้ม........................................................... 
-   ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหาร................................................................................................ 
-   วิญญาณเป็นพลังงานท่ีเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง   ถ้าเราสามารถผลิตเครื่องมือท่ี 

           สามารถจูนความถ่ีให้ตรงกันได้  เราก็อาจจะสามารถติดต่อกับวิญญาณได้.............................. 
-   อัตราเร็วหาได้จากระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีได้  หารด้วยเวลาท่ีใช้ในการวิ่ง.................................... 

 
6. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 



 ■  นักเรียนคิดว่าการที่เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ไม่ท างาน เกิดจากสาเหตุใดบ้าง      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
 ■  นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นสาเหตุและไม่ใช่สาเหตุ ท่ีท าให้เครื่องยนต์ของรถจักยานยนต์     
                    ไม่ท างาน 
      -  น้ ามันไม่ม…ี……………………………………………………………………………...  
      -  ยางแบน ……………………………………………………………………………….  
      -  ลืมเปิดสวิตซ์กุญแจ………………………………………………………………….……. 

     -  แบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้า……………………………………………………………………….  
     -  หัวเทียนไม่มีประกายไฟฟ้า……………………………………………………………….  
     -  โซ่ขาด…………………………………………………………………………………….   
     -  สายไฟฟ้าแบตเตอรี่หลุด……………………………………………………………….….  
     -  ท่อน้ ามันอุดตัน……………………………………………………………………………   
     -  น้ าเข้าเครื่องยนต์………………………………….………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงานทักษะทางวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1.  การสังเกต 



 ■  ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของเทียนไขอย่างละเอียด และบันทึกลักษณะท่ีสังเกตได้    
                    ให้ได้มากท่ีสุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 2.  การวัด 
 ■  ให้นักเรียนวัด  ขนาด  มวล  และปริมาตร ของเหรียญ  1  บาท  5 บาท  และ  10 บาทว่ามีขนาด  
มวล  และปริมาตรเท่าใด  พร้อมท้ังบอกด้วยว่า  ในการวัดแต่ละอย่างนั้นใช้เครื่องมืออะไรในการวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
การแยกประเภท 

 
 ■  ให้นักเรียนจ าแนกส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่บนโลกออกเป็นหมวดหมู่ โดยการเขียนแผนภาพ    
                     แสดงการจ าแนก จากกลุ่มใหญ่ลงไปจนถึงกลุ่มย่อย และบอกด้วยว่าในการแบ่งแต่ละ       
                     ครั้ง ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
 
 
 
 

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

 
7. การลงความเห็นจากข้อมูล 

 
 
 

 



 
 
 
 
■  จากหลักฐานฟอสซิลของรอยเท้า  จงลงความเห็นว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นเช่นใด 

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

8.  การพยากรณ์ 
■    จากข้อมูลการละลายน้ าของสาร  A  จงท านายส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น 

 
อุณหภูมิของน้ า (องศาเซลเซียส) ปริมาณของสารที่ละลายในน้ า (กรัม) 

 
50 
60 
70 
80 

 
20 
25 
30 
35 

 
 ■    ถ้าอุณหภูมิ    40 ◦C  นักเรียนคิดว่าสาร  A  จะละลายน้ าได้กี่กรัม............................................. 
 ■   ถ้าอุณหภูมิ  100 ◦C  นักเรียนคิดว่าสาร  A  จะละลายน้ าได้กี่กรัม............................................. 
 ■   ถ้าอุณหภูมิ    65 ◦C  นักเรียนคิดว่าสาร  A  จะละลายน้ าได้กี่กรัม............................................. 
 ■   การละลายน้ าท่ีอุณหภูมิสูงและต่ าของสาร  A  จะเป็นอย่างไร.................................................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน 
1.  ข้อใดไม่ใช่ข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
      ก.  การพยากรณ์ 
 ข.  การระบุปัญหา 
 ค.  การสรุปผลการทดลอง 
 ง.  การทดลอง 
2.  ข้อใดเป็นข้อมูลจากการสังเกตแท่งลิปสติก 
   ก.   ลิปสติกสีสวย ราคาแพง 
   ข.   ลิปสติกเป็นแท่งยาวประมาณ 5 cm  
   ค.   ลิปสติกนี้ท าในเมืองไทย 

ง.   ลิปสติกนี้ควรเก็บไว้ในท่ีเย็นจะได้ไม่เละ 
3.  เคร่ืองมือชุดใดเหมาะส าหรับการวัดความยาวรอบของใบไม้  
   ก.   ไม้บรรทัด   ลวด   เทปใส 
   ข.   เชือก  ไม้บรรทัด  เทปใส 
   ค.  ไม้บรรทัด  ดินสอ  กรรไกร 
  ง.   ไม้บรรทัด  ดินสอ  แผ่นกระดาษ 
4. การสอบวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน 10 คน มีนักเรียนท าข้อสอบได้ดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้ 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
12 2 
14 4 
16 3 
18 1 

 
คะแนนเฉล่ียของการสอบวิชาทยาศาสตร์พื้นฐาน มีค่าเท่าไร 
 ก.  13.8 
 ข.  14.6 
 ค.  15.2 
 ง.  15.8 
5. จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของบานชื่นกับระยะเวลาที่ท าการปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
ในสัปดาห์ท่ี 12 ต้นบานช่ืนจะมีความสูงเท่าไร 
 ก.  28.5 cm          ข. 29.5 cm 



 ค.  32.5 cm           ง.33.5 cm 
6. ในการทดลองเพาะเห็ดฟาง 2 แปลง ในพื้นที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน อาหารเสริมและปริมาณน้ าที่ใช้
เหมือนกัน และใช้เวลาในการเพาะเท่ากัน ดังนี้ 
แปลงที่ 1 วัสดุท่ีใช้เพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ฟางข้าว 
แปลงที่ 2 วัสดุท่ีใช้เพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ต้นถั่วผสมเปลือกฝักถั่ว 
 การทดลองนี้มีสมมติฐานว่าอย่างไร 
 ก.  แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 
 ข.  อาหารเสริมมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 
 ค.  ความช้ืนมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 
 ง.  วัสดุท่ีใช้เพาะเห็ดต่างกันการเจริญ เติบโตของเห็ดฟางจะต่างกัน 
7. การทดสอบสมมติฐานที่ว่า “เลนส์ช่วยให้มองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจน” ข้อใดเป็นการก าหนดนิยาม เชิง
ปฏิบัติการของค าว่า การมองเห็นอย่างชัดเจน ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การมองเห็นวัตถุในระยะท่ีก าหนด 
 ข. การมองเห็นวัตถุท่ีในระยะท่ีก าหนดและสามารถบรรยายรายละเอียดได้ถูกต้อง 
 ค. การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจนในเวลาอันส้ัน 
      ง. การมองเห็นส่ิงท่ีก าหนดแล้วบอกได้ว่าส่ิงนั้นคืออะไร 
8. กล้วยไม้กาเรการ่อนเกาะบนต้นตาลจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด 
 ก. ภาวะแก่งแย่ง 
 ข. ภาวะพึ่งพา 
 ค. ภาวะการเกื้อกูล 
 ง. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
9. ข้อใดไม่ใช่โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ก. เครื่องให้อาหารสุนัข  
 ข. ตู้ไปรษณีย์เสียงเพลง 
 ค. เครื่องวัดความหวานของสับปะรด  
 ง.  กระเบ้ืองโมเสกจากเปลือกไข่ 
10. ถ้าต้องการศึกษาผลของโปรตีนต่อการออกไข่ของนกกระทา จะต้องท าการทดลองตามข้อใด 
 ก.  เล้ียงนกกระทา 2 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเหมือนกัน 
 ข.  เล้ียงนกกระทา 3 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเหมือนกัน 
 ค.  เล้ียงนกกระทา 1 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่างกัน 
 ง.  เล้ียงนกกระทา 2 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่างกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
   ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรยีนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหน่วยและการวัด แรงและการเคล่ือนท่ี 
  ๒. จ านวน 12 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การวัดปริมาณต่างๆ ด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสมและ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การ
ใช้หน่วย SI 

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของปริมาณต่างๆ และอักษรย่อของหน่วย SIและสามารถน าผลการ
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

3.เขียนแรงในรูปของปริมาณเวกเตอร์แทนการกระท าต่างๆ ได้ 
4. หาผลรวมของแรงหลายๆ แรงได้ 

อธิบายชนิดของแรงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติได้ 
  ๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้องใช้หน่วย SI ได้ถูกต้อง 
ค านวณค่าต่างๆ ในเรื่องการเคล่ือนท่ีได้ 
 ๕. เนื้อหา 

1. ปริมาณและหน่วย 
2. การวัด 
3. ปริมาณความแม่นย าและความคลาดเคล่ือน 
4.การปัดเศษ 
5. กฎของนิวตัน 
6. แรงเสียดทาน 
7. การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 

 ๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้องใช้
หน่วย SI ได้ถูกต้อง ค านวณค่าต่างๆ ในเรื่องการ
เคล่ือนท่ีได้ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
อธิบายความหมายของหน่วยและการวัด 
ยกตัวอย่างการวัด การปัดเศษ 
อธิบายความส าคัญของปริมาณความแม่นย าและความ
คลาดเคล่ือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

5-8/13-24 
 
หน่วยและการ
วัด แรงและการ
เคล่ือนท่ี 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO)  
 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 ครูและนักเรียนท าความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล 

 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
  หลังจากท่ีนักเรียนได้ดูวิดีโอท่ี
เกี่ยวกับการมีหน่วยและการวัด 
แรงและการเคล่ือนท่ีแล้ว 
 ครูผู้สอนสุ่มโดยการสอบถาม

นักเรียนจากส่ิงท่ีได้ดูจาก
นักเรียนประมาณ ๑-๒ คน 

 ครูผู้สอนท าการสอนเนื้อหาโดย
การใช้ส่ือ Power point เป็น
การสรุปในส่ิงท่ีถูกต้องเพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจมาก
ท่ีสุด 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
  ครูผู้สอนท าการทดสอบความรู้ใน
เรื่องท่ีได้ท าการสอน 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS ) 
ครูผู้สอนท าการเฉลยแบบทดสอบ
รวมกันกับนักเรียนเพื่อให้ทราบผล
ของคะแนนของแต่ละคน 

 ส่ือPower  
Point  
โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 

 ใบงานในระบบ 
Google 
Classroom  

 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

 แบบทดสอบใน
Google form 

 Google meet 
ส่ือออนไลน์ 
 

 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 

 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย       
- สอบประมวลผลปลายภาค 12 คะแนน  

ทักษะพิสัย   
- แบบทดสอบ   5   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน  4 คะแนน  



จิตพิสัย           4 คะแนน 
รวม         25 คะแนน 

 ๘.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการท างานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
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แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายช่ือสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขท่ี……. ๒……………………………………เลขท่ี……. 
 ๓……………………………………เลขท่ี……. ๔……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     
๓ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           ส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ท่ัวถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาท่ีก าหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาแต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ข้อใดเป็นการเคล่ือนท่ีแบบมีคาบ 
 ก. แบบวงกลม 
 ข. แบบหมุน 
 ค. แบบแกว่ง 
 ง. แบบส่ัน 
 จ. ถูกทุกข้อ 
2. ปริมาณท่ีบอกให้ทราบถึงการเปล่ียนต าแหน่งท้ัง ขนาดและทิศทางเรียกว่าอะไร 
 ก. ระยะทาง 
 ข. ความเร็ว 
 ค. การกระจัด 
 ง. เวลา 
 จ. มวล 
3. การเขียนเวกเตอร์ท าได้อย่างไร 
 ก. ใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาด หัวลูกศร แทนทิศทาง 
 ข. ใช้เส้นตรงแทนทิศทาง หัวลูกศรแทนขนาด 
 ค. ใช้เส้นโค้งแทนเส้นรอบวง ใช้องศาแทน ทิศทาง 
 ง. ใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาดหางลูกศรแทนทิศทาง 
 จ. ถูกทุกข้อ 
4. การรวมปริมาณเวกเตอร์ข้อใดถูกต้อง 
 ก. รวมขนาดอย่างเดียว 
 ข. รวมทิศทางอย่างเดียว 
 ค. รวมท้ังขนาดและทิศทาง 
 ง. รวมแบบรวมเลขธรรมดา 
 จ. รวมได้ทุกวิธีขึ้นอยู่กับเวกเตอร์ 
5. “ความเร็ว” ตรงกับข้อใด 
 ก. อัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลา 
 ข. อัตราส่วนระหว่างการกระจัดกับเวลา 
 ค. อัตราส่วนระหว่างความเร็วกับเวลา 
 ง. อัตราส่วนระหว่างเวลากับความเร็ว 
 จ. อัตราส่วนระหว่างเวลาความเร็วกับความเร่ง 
6. หน่วยของความเร่งตรงกับข้อใด 
 ก. kg m/s2  

ข. N/s 
 ค. m/s  

ง. m/s2 
 จ. N m/s2 
 
7. ค่าความเร่งมีค่าเป็นลบ หมายความว่าอย่างไร 
 ก. ค่าความเร็วลดลง 



 ข. ค่าความเร็วเพิ่มข้ึน 
 ค. ไม่มีความเร่ง  

ง. ไม่มีความเร็ว 
 จ. ไม่มีข้อถูก 
8. ค าว่าแรง 1 N ตรงกับข้อใด 
 ก. 1 m/s2 
 ข. 1 kg m/s2 
 ค. 1 m/s 
 ง. 1 kg m/s 
 จ. 1 N m/s2 
9. ข้อใดกล่าวถึงแรงเสียดทานได้ถูกต้อง (ในผิว สัมผัสคู่เดียวกัน) 
 ก. แรงเสียดทานจลน์มากกว่าแรงเสียดทานสถิตย์ 
 ข. แรงเสียดทานสถิตย์มากกว่าแรงเสียดทานจลน์ 
 ค. ผิวขรุขระแรงเสียดทานน้อยกว่าผิวเรียบ 
 ง. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับพื้นท่ีผิวสัมผัส 
 จ. แรงเสียดทานสามารถลดให้เป็นศูนย์ได้ 
10. ข้อใดเป็นข้อสรุปกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 3 ของ นิวตัน 
 ก. กฎความเฉื่อย 
 ข. Action = Reaction 
 ค. กฎแห่งความเสียดทาน 
 ง. F = ma 
 จ. W = F.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานคร้ังที่ 3 
เร่ือง อัตราเร็ว ความเร่ง 

อัตราเร็ว 
1.  รถยนต์คันหนึ่งวิ่งได้ระยะทาง  85  กิโลเมตร ในเวลา  2 ช่ัวโมง   รถยนต์คันนี้วิ่งด้วยอัตราเร็ว 
     เท่าใด   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  นาย  ก  ขับรถยนต์จากกรุงเทพฯ  ไปจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้วยความเร็ว 90  กิโลเมตร / ช่ัวโมงใช้ เวลา  5  
ช่ัวโมง  45  นาที  จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเท่าใด   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   นาย  ข  ขับรถยนต์จากกรุงเทพฯ  ไปจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง  260  กิโลเมตร ใช้  ความเร็ว  65   
กิโลเมตร / ช่ัวโมง   นาย   ข   ใช้เวลาขับรถนานเท่าใด   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความเร่ง 

 ■  จงเรียงล าดับความเร่งของวัตถุต่อไปนี้  จากมากไปหาน้อย 
 -  วัตถุ  A  วินาทีท่ี  1  ได้ระยะทาง  5  เมตร  วินาทีท่ี  10  ได้ระยะทาง 10  เมตร     
-  วัตถุ  B  วินาทีท่ี  2  ได้ระยะทาง  3  เมตร  วินาทีท่ี   5   ได้ระยะทาง   8  เมตร      
-  วัตถุ  C  วินาทีท่ี  3  ได้ระยะทาง  5  เมตร  วินาทีท่ี   8   ได้ระยะทาง   6  เมตร      
-  วัตถุ  D  วินาทีท่ี  4  ได้ระยะทาง  8  เมตร  วินาทีท่ี  10  ได้ระยะทาง 12  เมตร 
-  วัตถุ  E  วินาทีท่ี  5  ได้ระยะทาง  2  เมตร  วินาทีท่ี  10  ได้ระยะทาง   4  เมตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  นาย ก ขับรถยนต์ในวินาทีท่ี 1 ได้ระยะทาง   5  เมตร   วินาทีท่ี  10  ได้ระยะทาง   50  เมตร 
      นาย  ก  ขับรถยนต์ด้วยความเร่งเท่าใด  



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  นาย   ข   ขี่รถจักรยานยนต์ในนาทีท่ี  5  ได้ระยะทาง   2   กิโลเมตร นาทีท่ี   10  ได้ระยะทาง    
     0.5   กิโลเมตร  นาย  ข  ขี่รถจักรยานยนต์  ด้วยความเร่งเท่าใด   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย  ค  ขี่จักรยานในนาทีท่ี  1  ได้ระยะทาง  1  กิโลเมตร  นาทีท่ี  10  ได้ระยะทาง  1  กิโลเมตร 
     นาย  ค  ขี่จักรยาน   ด้วยความเร่งเท่าใด  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. จากกราฟต่อไปนี้ จงตอบค าถาม                 
 
 
 
 
     ก.                                      
                       เวลา 

 
 
 
 
ข.                                            
                       เวลา 

 
 
 
 
ค.                                             
                        เวลา 

 
 
 
 
ง. 
                         เวลา 
 

 
 
 
 
จ.                          
                       เวลา 
 

 

 4.1  กราฟในข้อใดท่ีแสดงว่า  การเคล่ือนท่ีไม่มีความเร่ง  ……………………………   
          4.2  กราฟในข้อใดบ้าง  ท่ีแสดงว่าการเคล่ือนท่ีมีความเร่ง  ........................................       
          4.3  กราฟในข้อใดท่ีแสดงว่า  ความเร่งมีค่าเป็น   + …………………………………  
 4.4  กราฟในข้อใดท่ีแสดงว่า  ความเร่งมีค่าเป็น   - …………………………………  



4.5  กราฟในข้อใดท่ีบอกให้ทราบว่าในการเคล่ือนท่ีนั้นมีความเร็วคงท่ี………………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานคร้ังที่ 4 
เร่ือง แรงดันและแรงดันในของเหลว 

 
1. หินก้อนหนึ่ง วางอยู่บนพื้น ด้วยแรงกด 800 นิวตัน/ตารางเมตร ถ้าก้อนหินมีมวล 25 กิโลกรัม  จงหาพื้นท่ีท่ี
หินก้อนนี้วางสัมผัสพื้นดิน(แสดงวิธีท า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ถังข้าวถังหนึ่งวางอยู่บนพื้น มีพืน้ท่ีหน้าตัด 0.45 ตารางเมตร  หนัก 50 กิโลกรัม จงหาแรงกดของถังข้าวถังนี้ท่ี
กระท าต่อพื้น(แสดงวิธีท า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ไม้ท่อนหนึ่ง วางอยู่บนพื้นดิน ด้วยแรงกด 1,250 นิวตัน/ตารางเมตร มีมวล 40 กิโลกรัม จงหาพื้นท่ีท่ีไม้ท่อนนี้
วางสัมผัสพื้นดิน(แสดงวิธีท า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.อิฐหนึ่งก้อนวางอยู่บนพื้นด้วยแรงกด 450 นิวตัน/ตารางเมตร มีพื้นท่ีหน้าตัด 0.125 ตารางเมตร จงหาน้ าหนัก
ของอิฐก้อนนี้ (แสดงวิธีท า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จงหาแรงดันของน้ า  ท่ีระดับความลึก  5  เมตร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ท่ีก้นบ่อน้ าแห่งหนึ่ง มีความดัน  14,700  นิวตัน / ตารางเมตร   จงหาความลึกของบ่อน้ า     แห่งนี้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ของเหลวชนิดหนึ่ง วัดท่ีความลึก  4   เมตร  มีแรงดัน  37,240  นิวตัน / ตารางเมตร   จงหาค่า 
     ความหนาแน่น  ของของเหลวนี้         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน 
1. ข้อใด ไม่มี การใช้แรง 
    ก. เตะฟุตบอล 
    ข. ยกน้ าหนัก 
    ค. ลากวัตถุ 
    ง. ผลไม้หล่นลงพื้น 
    จ. ใช้แรงทุกข้อ 
2. อัตราเร็วต่างจากความเร็วอย่างไร 
     ก. อัตราเร็วไม่บอกทิศทาง  ความเร็วบอก ทิศทาง 
     ข. อัตราเร็วบอกทิศทาง  ความเร็วไม่บอก ทิศทาง 
     ค. อัตราเร็วไม่บอกทิศทาง ความเร็วบอก ทิศทาง 
     ง. อัตราเร็วบอกทิศทาง ความเร็วบอกทิศทาง 
     จ. ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 
3. รถยนต์ในข้อใด มีอัตราเร็วในการขับเคล่ือน  มากท่ีสุด                                  
     ก. 5 เมตร/วินาที                          
     ข. 10 เมตร/3 วินาที  
     ค. 500 เมตร/นาที 
     ง. 50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
     จ. 30,000 เมตร/ช่ัวโมง  
4. แรงดึงดูด  ท่ีโลกกระท าต่อรถ มวล  1,200 กิโลกรัม จะมีค่าเท่าใด   
     ก. 11,760 นิวตัน                            
     ข. 10,976 นิวตัน                       
     ค. 8,820 นิวตัน                         
     ง. 7,350 นิวตัน                            
     จ. 6,280 นิวตัน 
5.วัตถุมวล  25  กิโลกรัม  หล่นจากเครื่องบิน ใน วินาทีท่ี 20  มีความเร็ว 196 เมตร/วินาทีแรงดึงดูด ท่ีโลก
กระท าต่อวัตถุช้ินนี้ มีค่าเท่าใด  
     ก. 175  นิวตัน                           
     ข. 225  นิวตัน                           
     ค. 245  นิวตัน                             
     ง. 275  นิวตัน       

 จ. 315  นิวตัน 

6. กล่องกระดาษรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ  50 เซนติเมตร มวล  80 กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นดิน  แรงกดท่ี
กล่องใบนี้ กระท าต่อพื้นดินจะมีค่าเท่าใด   
     ก.   784 นิวตัน/ตารางเมตร  
     ข. 1,442 นิวตัน/ตารางเมตร   
     ค. 2,248 นิวตัน/ตารางเมตร   
     ง. 3,136 นิวตัน/ตารางเมตร   



     จ. 4,460 นิวตัน/ตารางเมตร 
7. ท่ีระดับความลึก 12 เมตร น้ าจะมีแรงดันเท่าใด  
     ก.  68,600  นิวตัน/ตารางเมตร   
     ข.  78,400  นิวตัน/ตารางเมตร 
     ค. 117,600  นิวตัน/ตารางเมตร  
     ง. 147,000  นิวตัน/ตารางเมตร      
     จ. 186,200  นิวตัน/ตารางเมตร 
8. ข้อใดเป็นการเคล่ือนท่ีแบบย้ายต าแหน่ง 
      ก. นาฬิกาเดิน  
      ข. ชิงช้าแกว่ง 
      ค. ผลไม้หล่น 
      ง. สายกีตาร์ส่ัน 
      จ. ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่ง 
9. ข้อใดถูกต้อง 
    ก. โพรเจกไทล์จะมีการเคล่ือนท่ีเป็นแนวโค้ง  
    ข. วัตถุแนวดิ่งจะตกถึงพืน้ก่อนวัตถุโพรเจกไทล์ 
    ค. วัตถุแนวดิ่งและวัตถุโพรเจกไทล์  จะตกถึงพื้น พร้อมกัน 
    ง. วัตถุโพรเจกไทล์จะมีแรงกระท า  2  แรง 
    จ. ข้อ  ก  ค  และ  ง  ถูก 
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของดาวเทียม 
     ก. แรงดึงดูดท่ีโลกกระท าต่อดาวเทียมคือแรงสู่ ศูนย์กลาง 
     ข. แรงท่ีท าให้ดาวเทียมเคล่ือนท่ีออกไปจากโลกเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลาง 
     ค. แรงหนีศูนย์กลางจะเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง  
     ง. ยิ่งเคล่ือนท่ีเร็วแรงหนีศูนย์กลางยิ่งมาก 
     จ. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
  2. จ านวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงประโยชน์การก าเนิดพลังงานไฟฟ้า  แหล่งพลังงานไฟฟ้า   
3. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการคิดค่าไฟฟ้า 

  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมประหยัดพลังงานค านวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 

  5. เนื้อหา 
1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
2. การก าเนิดไฟฟ้า 
3. แหล่งพลังงานไฟฟ้า 
4. การคิดค่าไฟฟ้า 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมประหยัด
พลังงานค านวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
1.  อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
 ยกตัวอย่างการก าเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานไฟฟ้าได้ 
อธิบายวิธีการค านวณค่าไฟฟ้าได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ

วิธีการวัดผล 
9-11/25-33 
 
ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO)  
 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 ครูและนักเรียนท าความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล 

 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
 ครูผู้สอนสุ่มโดยการสอบถาม

นักเรียนจากส่ิงท่ีได้ดูจาก
นักเรียนประมาณ ๑-๒ คน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
  ครูผู้สอนท าการทดสอบความรู้ใน
เรื่องท่ีได้ท าการสอน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS ) 
ครูผู้สอนท าการเฉลยแบบทดสอบ
รวมกันกับนักเรียนเพื่อให้ทราบผล
ของคะแนนของแต่ละคน 

 ส่ือPower  
Point  
โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 

 ใบงานในระบบ 
Google 
Classroom  

 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

 แบบทดสอบใน
Google form 

 Google meet 
ส่ือออนไลน์ 
 

 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 

 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย       
- สอบประมวลผลปลายภาค 7 คะแนน  

ทักษะพิสัย   
- แบบทดสอบ   4   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน  4 คะแนน  

จิตพิสัย           4 คะแนน 
รวม         19 คะแนน 

 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 



  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการท างานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายช่ือสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขท่ี……. ๒……………………………………เลขท่ี……. 
 ๓……………………………………เลขท่ี……. ๔……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     
๓ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           ส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ท่ัวถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาท่ีก าหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาแต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ข้อใดคือสมบัติ ของสายล่อฟ้าท่ีดี  
         ก. เป็นฉนวนไฟฟ้า 
         ข. เป็นโลหะกึ่งตัวน าไฟฟ้า 
         ค. อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีผ่านได้ดี 
         ง. อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีผ่านไม่ได้ 
         จ. ไม่น าไฟฟ้า  ทนความร้อนได้สูง 
2. ข้อใดเป็นกระแสไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย  
         ก.  110  V   50  Hz  
         ข.  220  V   50  Hz  
         ค.  110  V   60  Hz 
         ง.  220  V   60  Hz 
         จ. ข้อ   ก   และ   ง   ถูก 
3.  ข้อใดถือว่าเป็นจุดเด่นของเซลล์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  
          ก. ผลิตไฟฟ้าได้มาก 
          ข. ขนาดเล็กน้ าหนักเบา 
          ค. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
          ง. ใช้ได้ไม่มีวันหมด 
          จ. ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง 
4.  ส่วนประกอบใดของถ่านไฟฉาย หรือเซลล์ไฟฟ้า ท่ีก่อให้เกิดอันตรายได้   
         ก. ผงถ่าน 
         ข.แท่งคาร์บอน           
         ค.ปลอกสังกะสี        
         ง. อัมโมเนียมคลอไรด์ 
         จ. สารประกอบแมงกานีส 
5.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการเพิ่มกระแสไฟฟ้า ของไดนาโม   
         ก. ใช้แม่เหล็กแรงขึ้น   
         ข. เพิ่มขนาดของขดลวด 
         ค. หมุนขดลวดให้เร็วขึ้น 
         ง. เพิ่มจ านวนรอบของขดลวด          
         จ. เพิ่มขนาดของแปรงถ่านให้ใหญ่ขึ้น 
6.  ข้อใดไม่ใช่ข้อก าหนดในการผลิตกระแส   ไฟฟ้า   
         ก. เงินลงทุน 
         ข. แหล่งพลังงาน 
         ค. ระยะทางของสายส่ง 
         ง. การขนส่งเช้ือเพลิง  
         จ. ระยะห่างจากเมืองหลวง 
7.  ข้อใดเป็นล าดับการเปล่ียนพลังงาน ในการผลิต ไฟฟ้า ระบบพลังน้ า  
         ก. กล      ไฟฟ้า     ศักย์       จลน์ 



         ข. จลน์       กล       ไฟฟ้า       ศักย์ 
         ค. ศักย์       จลน์       กล       ไฟฟ้า 
         ง. ศักย์       กล       จลน์       ไฟฟ้า 
         จ. ศักย์      จลน์     ไฟฟ้า       จลน์ 
8.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการต่อตัวต้านทาน 
      ก.  การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม  ท าให้ไฟฟ้าไหลได้มากขึ้น 
      ข.  การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม  จะท า ให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้น 
      ค.  การต่อตัวต้านทานแบบขนาน  ท าให้ ไฟฟ้าไหลผ่านได้มากขึ้น 
      ง.  การต่อตัวต้านทานแบบขนานถ้าหลอด หนึ่งขาดหลอดอื่นจะดับหมด 
      จ.  การต่อตัวต้านทานแบบขนาน  จะท าให้  ความต้านทานเพิ่มข้ึน 
9.  ตัวต้านทาน 4 ตัวมีความต้านทานตัวละ 4 โอห์มต่อแบบอนุกรม จะมีความต้านทาน รวมเท่าใด 
       ก.      4    โอห์ม 
       ข.      8    โอห์ม 
       ค.    12    โอห์ม 
       ง.    16    โอห์ม 
       จ.    20    โอห์ม 
10.  หลอดไฟฟ้า  40  วัตต์  เปิดนานเท่าใดจึงจะ คิดเป็นไฟฟ้า   1  หน่วย     
        ก.     5   ช่ัวโมง 
        ข.   10   ช่ัวโมง 
        ค.   15   ช่ัวโมง 
        ง.   20   ช่ัวโมง 
        จ.   25   ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน เร่ืองการผลิตไฟฟ้าในชุมชน คร้ังที่ 5 
 

การผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ า 
■  การผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ า มีข้อดีและมีข้อเสียอย่างไรบ้าง     
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
......................................................................................... ............................................................... 
......................................................................................................................................................................................
ไกลชุมชน ท่ีต้องการใช้ไฟฟ้า  เพราะเหตุใด   
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  พื้นท่ีท่ีจะสร้างเข่ือน ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง     
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  จงเขียนขั้นตอน การเปล่ียนแปลงพลังงาน ของการผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ า 
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  บอกช่ือเข่ือนท่ีสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า 10 แห่ง       
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
การผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อน 
■  การผลิตไฟฟ้าระบบพลังความร้อน มีข้อดีและมีข้อเสียอย่างไร 
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
■  การประหยัดไฟฟ้าจะช่วยประหยัดเช้ือเพลิงได้อย่างไร    



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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................  
■  เครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่น  จะมีลักษณะการท างานคล้ายการผลิตไฟฟ้าระบบใด 
........................................................... ............................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  โรงไฟฟ้าพลังดีเซล  มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
■  การถอดหรือเสียบปล๊ักควรปฏิบัติอย่างไร    
.................................. ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  อันตรายท่ีเกิดจากการใช้ปล๊ักและเต้าเสียบ  ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด      
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  ตัวเลขและตัวอักษรท่ีก ากับบนปล๊ักไฟฟ้า  มีความส าคัญอย่างไร     
............................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
■  เมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว  ควรถอดปล๊ักออกหรือไม่  เพราะเหตุใด     
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................



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

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

......................................................................................................................................................................................  
■  เหตุใดจึงต้องต่อวงจรไฟฟ้านอกบ้านเข้ากับมิเตอร์หรือมาตรไฟฟ้าเป็นอันดับแรก  
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
■  บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ 
  -  หลอดไฟฟ้า   40   วัตต์   6   หลอด -  หลอดไฟฟ้า   100   วัตต์   6  หลอด 
  -  หม้อหุงขา้ว   1,000   วัตต์  -  ตู้เย็น   150   วัตต์ 
  -  เตารีด   1,000   วัตต์   -  โทรทัศน์   150   วัตต์ 
  -  เครื่องซักผ้า   450   วัตต์  -  เครื่องปรับอากาศ  2,000   วัตต์ 
         บ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์รวมขนาดกี่แอมแปร์....................................................................... 

■  สวิตซ์  2  ทางมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
       ข้อดี  
............................................................................................................................. ........................... 
......................................................................................................................................................................................  
       ข้อเสีย       
............................................................... ......................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบงาน ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน คร้ังที่ 6 
 

1. บ้านนายเล็ก เปน็ที่อยูอ่าศัยประเภทที่ 1.1 ถ้าบา้นนายเล็ก ใช้ไฟฟ้า 320 หน่วย นายเล็กต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
เท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าแปรผัน 0.75 บาทต่อหน่วย (แสดงวิธีท า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บ้านนายใหญ่ เป็นทีอ่ยู่อาศัยประเภทที่ 1.2 ถ้าบ้านนายใหญ่ใช้ไฟฟ้า 450 หน่วย นายใหญ่ต้องเสียค่า
ไฟฟ้าเท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าแปรผัน 0.45 บาทต่อหน่วย (แสดงวิธีท า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 ท่ีอยู่อาศัยท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน  

ช่วงที่ หน่วยที่  จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
1 1-5 5 ไม่คิด 
2 6-15 10 1.3576 
3 16-25 10 1.5445 
4 26-35 10 1.7968 
5 36-100 65 2.1800 
6 101-150 50 2.2734 
7 151-400 250 2.7781 
8 400 ขึ้นไป ตามจ านวนท่ีใช้ 2.9780 

ค่าบริการเดือนละ 8.19 บาท 
1.2  ท่ีอยู่อาศัยท่ีใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน   

ช่วงที่ หน่วยที่  จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
1 0-150 150 1.8047 
2 151-400 250 2.7781 
3 400 ขึ้นไป ตามจ านวนท่ีใช้ 2.9780 

     ค่าบริการเดือนละ 40.90 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
1. ข้อใดคือสมบัติ ของสายล่อฟ้าท่ีดี  
         ก. เป็นฉนวนไฟฟ้า 
         ข. เป็นโลหะกึ่งตัวน าไฟฟ้า 
         ค. อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีผ่านได้ดี 
         ง. อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีผ่านไม่ได้ 
         จ. ไม่น าไฟฟ้า  ทนความร้อนได้สูง 
2. การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะช่วยเหมือนคนที่ได้รับอันตรายจากอะไร 
        ก.  รถชน                     
        ข.  จมน้ า                      
        ค.  งูกัด 
        ง.  เป็นลม       
        จ. หมดสติ 
3.  ข้อใดถือว่าเป็นจุดเด่นของเซลล์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  
          ก. ผลิตไฟฟ้าได้มาก 
          ข. ขนาดเล็กน้ าหนักเบา 
          ค. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
          ง. ใช้ได้ไม่มีวันหมด 
          จ. ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง 
4.  ส่วนประกอบใดของถ่านไฟฉาย หรือเซลล์ไฟฟ้า ท่ีก่อให้เกิดอันตรายได้   
         ก. ผงถ่าน 
         ข.แท่งคาร์บอน           
         ค.ปลอกสังกะสี        
         ง. อัมโมเนียมคลอไรด์ 
         จ. สารประกอบแมงกานีส 
5.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการเพิ่มกระแสไฟฟ้า ของไดนาโม   
         ก. ใช้แม่เหล็กแรงขึ้น   
         ข. เพิ่มขนาดของขดลวด 
         ค. หมุนขดลวดให้เร็วขึ้น 
         ง. เพิ่มจ านวนรอบของขดลวด          
         จ. เพิ่มขนาดของแปรงถ่านให้ใหญ่ขึ้น 
6.  ข้อใดไม่ใช่ข้อก าหนดในการผลิตกระแสไฟฟ้า   
         ก. เงินลงทุน 
         ข. แหล่งพลังงาน 
         ค. ระยะทางของสายส่ง 
         ง. การขนส่งเช้ือเพลิง  
         จ. ระยะห่างจากเมืองหลวง 
7.  ข้อใดเป็นล าดับการเปล่ียนพลังงาน ในการผลิต ไฟฟ้า ระบบพลังน้ า  



         ก. กล      ไฟฟ้า     ศักย์       จลน์ 
         ข. จลน์       กล       ไฟฟ้า       ศักย์ 
         ค. ศักย์       จลน์       กล       ไฟฟ้า 
         ง. ศักย์       กล       จลน์       ไฟฟ้า 
         จ. ศักย์      จลน์     ไฟฟ้า       จลน์ 
8.  ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสายไฟฟ้า 
     ก.  ยิ่งใหญ่ยิ่งมีความต้านทานมาก 
     ข.  ยิ่งเล็กยิ่งเกิดความร้อนได้ง่าย 
     ค.  ยิ่งใหญ่ไฟฟ้ายิ่งไหลผ่านได้มาก 
     ง.  ยิ่งสายใหญ่ความต้านทานยิ่งลดลง 
     จ.  ยิ่งเล็กลงความต้านทานยิ่งเพิ่มข้ึน 
9.  ตัวต้านทาน 4 ตัวมีความต้านทานตัวละ 4 โอห์มต่อแบบอนุกรม จะมีความต้านทาน รวมเท่าใด 
       ก.      4    โอห์ม 
       ข.      8    โอห์ม 
       ค.    12    โอห์ม 
       ง.    16    โอห์ม 
       จ.    20    โอห์ม 
10.  ฟิวส์ท่ีดีจะมีสมบัติอย่างไร 
       ก.  ความต้านทานต่ า   จุดหลอมเหลวต่ า 
       ข. ความต้านทานต่ า   จุดหลอมเหลวสูง 
       ค. ความต้านทานสูง   จุดหลอมเหลวต่ า 
       ง. ความต้านทานสูง   จุดหลอมเหลวสูง 
       จ.  ข้อ   ก   และ   ง   ถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 อะตอมและตารางธาตุพันธะเคมี 
  2. จ านวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายของอะตอม ธาตุและพันธะเคมี เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ เพื่อให้นักเรียนทราบกาเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. อะตอมและโครงสร้างของอะตอมหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานของอะตอมบอกต าแหน่ง
ธาตุในตารางธาตุจากคุณสมบัติโครงสร้างอะตอมได้ 
  5. เนื้อหา 

๑ อะตอม 
๒ ตารางธาตุ 
๓ พันธะเคมี 

  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  อะตอมและโครงสร้างของอะตอม
หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานของ
อะตอมบอกต าแหน่งธาตุในตารางธาตุจากคุณสมบัติ
โครงสร้างอะตอมได้ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
1อธิบายความหมายของอะตอม ธาตุและพันธะเคมี 
ระบุสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

12-
14/3
4-42 

1.น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวน
ความรู้เดิม เล่าเรื่อง  สร้างสถานการณ์  หรือ
ต้ังค าถามให้นักเรียนตอบ  เกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียน  เช่น รู้หรือไม่ว่า หากเราเอาธาตุมา
ย่อยให้เป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุด เรียกว่าอะไร 
-  2. ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ 
   3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนยกตัวความ
จ าเป็นของธาตุ และเตรียมตัวท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
 

 ส่ือPower  
Point  
โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 

 ใบงานในระบบ 
Google 
Classroom  

 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 

 แบบทดสอบใน
Google form 

ใบงาน เรื่อง
โ ค ร ง ส ร้ า ง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 
Concept  
mapping 
โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  

1.  สังเกตพฤติกรรม เข้า
ช้ันเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ตอบค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการน าเสนอ
ผลงาน  โดยใช้แบบ
ประเมินการท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบบันทึกการ
ท าแบบฝึกหัด  โดยใช้แบบ
ตรวจแบบฝึกหัด 



 Google meet 
 ส่ือออนไลน์ 
 

 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  
พุทธพิสัย       

- สอบประมวลผลปลายภาค 5 คะแนน  
ทักษะพิสัย   

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

 2.  ขั้นให้ความรู้ 
1. ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หน่วยที ่4  เรื่อง โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ในระบบ LMS หรือ 
Google Classroom พร้อมกับจด
บันทึกเนื้อท่ีได้เรียน 

2.ผู้เรียนฟัง ผู้สอนอธิบาย 
เรื่องโครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ และช่วยผู้สอนอภิปราย 

 3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย
ท่ีเกิดขึ้น 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือ
ท าแบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ในระบบ LMS หรือ 
Google Classroom  

2. ครู ผู้สอนคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
       3. เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย
แบบทดสอบผู้สอนประเมินการเข้า
ช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกาย
ถูกระเบียบ 
4. ขั้นวัดประเมินผล  

  1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ LMS  

       2. เฉลยแบบทดสอบ  
 3. บันทึกผลการประเมิน 

 จ านวน 20  
ข้อ 

4.  ตรวจรายงานผลการ
ท ากิจกรรม  โดยใช้แบบ
ตรวจบันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 



- แบบทดสอบ   3   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน  3 คะแนน  

จิตพิสัย           4 คะแนน 
รวม         15 คะแนน 

 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป             ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการท างานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... .......................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 



 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายช่ือสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขท่ี……. ๒……………………………………เลขท่ี……. 
 ๓……………………………………เลขท่ี……. ๔……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     
๓ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           ส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ท่ัวถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาท่ีก าหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาแต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ข้อใดเป็นสสาร  
     ก. แสงแดด   
     ข. อากาศ 
     ค. ไฟฟ้า 
     ง. ความร้อน 
     จ. แรงโน้มถ่วง 
2. ข้อใดเป็นสมบัติทางเคมีของสสาร 
     ก. สี  
     ข. กล่ิน 
     ค. ความแข็ง 
     ง. จุดเดือด 
     จ. การเกิดสนิม 
3. สารในกลุ่มใดบริสุทธิ์ที่สุด 
     ก. สารบริสุทธิ์ 
     ข. สารเนื้อเดียว 
     ค. สารประกอบ 
     ง. ธาตุ 
     จ. มีความบริสุทธิ์เท่ากัน 
4. น้ า  เป็นสารประเภทใด 
     ก. สารเนื้อเดียว 
     ข. สารบริสุทธิ์ 
     ค. สารประกอบ 
     ง. สารละลาย 
     จ. ข้อ  ก  ถึง  ค  ถูก 
5. นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของธาตุเป็นคนแรกคือ 
     ก. จอห์น  ดอลตัน       
     ข. จาคอบ  เบอร์ซีเลียส 
     ค. เดโมคริตุส 
     ง. เออเกน  โกลสไตน์ 
     จ. เจมส์  แชดวิก 
6. โครงสร้างของอะตอมท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
     เป็นแนวคิดของใคร 
     ก. จอห์น  ดอลตัน  
     ข. นีล  บอหร์  
     ค. รัทเทอร์ฟอร์ด  
     ง. เจ  เจ  ทอมสัน 



     จ. กาลิเลโอ 
7. เลขอะตอมบอกอะไรให้ทราบ 
     ก. จ านวน  e- 
     ข. จ านวน  p 
     ค. จ านวน  n 
     ง. จ านวน  p + n 
     จ. ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 
8. เลขมวลบอกอะไรให้ทราบ 
    (ใช้ค าตอบในข้อ 24)  
9. การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ  ท่ีบอกจ านวน 
     อนุภาคในอะตอมด้วยเรียกว่าสัญลักษณ์ 
     ก. กายภาพ 
     ข. เคมี 
     ค. นิวเคลียร์ 
     ง. ชีวภาพ 
     จ. กัมมันตภาพรังสี 
10. ไอโซโทปคือ 
     ก. ธาตุท่ีมี   e-  p   n  เท่ากัน 
     ข. ธาตุท่ีมี   e-  p  เท่ากัน   n   ต่างกัน 
     ค. ธาตุท่ีมี   e-  เท่ากัน   p   n  ต่างกัน 
     ง. ธาตุท่ีมี   p   เท่ากัน   e-   n  ต่างกัน 
     จ. ธาตุท่ีมี   e-   p   n   ไม่เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน สารและสมบัติของสาร คร้ังที่ 7 

 
1.  การจ าแนกประเภทของสาร   
 ■  จงจ าแนกประเภทของสารต่อไปนี้ 
     น้ ากล่ัน   แกงจืด  น้ าปลา   น้ าตาลทราย   เกลือ   เงิน   ทองค า  ทองนาก   อากาศ       
       ทองส าริด   น้ าอัดลม   น้ าเช่ือม   คาร์บอน  ออกซิเจน   กรดอะซิติก   เกลือปนพริก 

    ขยะ   น้ าตาลปนเกลือ   ทองเหลือง   น้ ากระเจ๊ียบ    น้ ามะพร้าว   น้ าคลอง   ส้มต า          
    น้ าแกง   เพชร   ของหวาน น้ าส้มสายชู   ดินประสิว   แป้งฝุ่น 

 
สารเนื้อผสม  :  ได้แก่      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สารเนื้อเดียว  :  ได้แก่      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สารละลาย  :  ได้แก่     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สารบริสุทธิ์  :  ได้แก่       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สารประกอบ  :  ได้แก่       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ธาตุ    :   ได้แก่       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
■  สารในกลุ่มใดมีความบริสุทธิ์มากท่ีสุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. โครงสร้างของอะตอม 



 2.3  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป 
       ■  จงบอกเลขอะตอมและเลขมวลของธาตุในตาราง 
 

ธาตุ อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน เลขอะตอม เลขมวล 
     ไอโดรเจน        1       1       0   
     ฮีเลียม        2        2       2   
     คาร์บอน        6       6       6   
     ออกซิเจน        8       8       8   
     ทองค า      79      79    118   
     ตะกั่ว      82      82    125   
     ยูเรเนียม-238      92      92    146   
     พลูโตเนียม-242      94      94    148   
 

■ อะตอมของธาตุท่ีมีน้ าหนักโมเลกุลน้อยๆจะมีจ านวนของอิเล็กตรอนและโปรตอน 
    เท่ากันหรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จ านวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันหรือไม่.……………………………………………………………. 

■อะตอมของธาตุท่ีมีน้ าหนักโมเลกุลมากๆจ านวนอิเล็กตรอนและโปรตอนเท่ากันหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จ านวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันหรือไม่.……………………………………………………………. 

■  จงบอกจ านวนอนุภาคในอะตอมของธาตุต่อไปนี้ 
 

ธาตุ เลขอะตอม เลขมวล อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน 
A         1         1    
B         1         2    
C         1         3    
D       12       26    
E       20       42    
F       40       86    
G       60     125    
H       80     180    
I       96     200    
J     105     220    

 ■  จากตาราง  ธาตุใดบ้างท่ีเป็นธาตุเดียวกัน.......................................................................... 
 
 
 



 
ใบงาน การจัดเรียงอิเล็กตรอน คร้ังที่ 8 

การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
      ■   จงเขียนโครงสร้างแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุท่ีมีเลขอะตอมดังต่อไปนี้ 

A   เลขอะตอม   =   1     B  เลขอะตอม   =   3 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
C  เลขอะตอม   =   7     D  เลขอะตอม   =   11 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E  เลขอะตอม   =  13     F  เลขอะตอม   =  15 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
G  เลขอะตอม   =  19     H  เลขอะตอม   =   21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ตารางธาตุ 
 3.2  สมบัติของธาตุในตาราง 
  ■   จงเรียงล าดับความเป็นโลหะของธาตุต่อไปนี้  โดยให้ธาตุท่ีเป็นโลหะมากท่ีสุดอยู่ซ้าย  
                     สุด   ธาตุท่ีเป็นอโลหะมากท่ีสุดอยู่ขวาสุด  Mg  Ar  P  C   Na  O  B   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ■   ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอนช้ันนอก   1   คือธาตุหมู่      ……………………………………………. 

ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอนช้ันนอก   3   คือธาตุหมู่   …………………………………………..…. 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอนช้ันนอก   5   คือธาตุหมู่   ……………………………………………... 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอนช้ันนอก   7   คือธาตุหมู่   ……………………………………………... 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอนช้ันนอก   8   คือธาตุหมู่    . …………………………………………… 

 ■   ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน    1    ช้ัน   คือธาตุในคาบท่ี    ………………………………………… 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน    2    ช้ัน   คือธาตุในคาบท่ี     ……………………………………….. 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน    4    ช้ัน   คือธาตุในคาบท่ี     ……………………………………….. 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน    5    ช้ัน   คือธาตุในคาบท่ี      ……………………………………….. 
ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน    7    ช้ัน   คือธาตุในคาบท่ี     ………………………………………….. 

■   ธาตุท่ีจัดเรียง  e-  เป็น  2,1  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ท่ี............คือธาตุ  ............................. 
            ธาตุท่ีจัดเรียง  e-  เป็น  2,3  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ท่ี............คือธาตุ  .............................  
            ธาตุท่ีจัดเรียง  e-  เป็น  2,7  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ท่ี............คือธาตุ  .............................    
            ธาตุท่ีจัดเรียง  e-  เป็น  2,8,8  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ท่ี............คือธาตุ  ..........................    
            ธาตุท่ีจัดเรียง  e-  เป็น  2,8,8,2  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ท่ี............คือธาตุ  .........................    
            ธาตุท่ีจัดเรียง  e-  เป็น  2,8,18,18,7 จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ท่ี............คือธาตุ  ........................    
           (กรุณาดูตารางธาตุประกอบ) 

พลังงานไอออไนเซชัน 
 
 ■  IE2      มีค่ามากหรือน้อยกว่า    IE1…………………………………………………………... 



อธิบายได้ว่าอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ■  นักเรียนคิดว่า   IE3   จะมีค่ามากหรือน้อยกว่า   IE2       
เพราะเหตุใด 
…………………………………………………...………………………………………………………...…...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. การรับและจ่ายอิเล็กตรอนของธาตุ 

■   ธาตุท่ีมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าใดท่ีมีความอยู่ตัว ( Stable ) มากท่ีสุด.................................... 
■  เมื่อธาตุท าปฏิกิริยากัน  จะปรับตัวให้มีอิเล็กตรอนช้ันนอกเป็นเท่าใด................................... 
     เพราะเหตุใด   ................................. ................................. .......................................... 
■  ธาตุต่อไปนี้  จะรับหรือจ่าย   e-   เกิดเป็นไอออนบวกหรือลบและมีประจุอย่างไร 
       ธาตุหมู่  1  จะรับ/จ่าย.............  e- ...........ตัว   เกิดเป็นไอออน ............. มีประจุ ..................... 
       ธาตุหมู่  2  จะรับ/จ่าย.............  e- ...........ตัว   เกิดเป็นไอออน ............. มีประจุ ..................... 
       ธาตุหมู่  3  จะรับ/จ่าย.............  e- ...........ตัว   เกิดเป็นไอออน ............. มีประจุ ..................... 
       ธาตุหมู่  6  จะรับ/จ่าย.............  e- ...........ตัว   เกิดเป็นไอออน ............. มีประจุ ..................... 
       ธาตุหมู่  7  จะรับ/จ่าย.............  e- ...........ตัว   เกิดเป็นไอออน ............. มีประจุ ..................... 
       ธาตุหมู่  8  จะรับ/จ่าย.............  e- ...........ตัว   เกิดเป็นไอออน ............. มีประจุ ..................... 
  
■  จงเขียนแสดงการรับและจ่าย   e-    ของธาตุต่อไปนี ้

 Li       ……………………………………………………………………………..... 
 Na     …………………………………………………………………………….....   
 K     …………………………………………………………………………….....   

Mg     …………………………………………………………………………….....   
Ca    …………………………………………………………………………….....   
Ba    …………………………………………………………………………….....    
Al    …………………………………………………………………………….....    
B     …………………………………………………………………………….... 
F    +   e-  ………………………………………………………………………..    
Cl   +  e-   ………………………………………………………………………..      
Br   +   e-  ………………………………………………………………………..       
O    +   2e-  ………………………………………………………………………..       
S    +   2e-  ………………………………………………………………………..       

 
 ■  จงบอกสูตรโมเลกุลท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยา  ระหว่างไอออนของธาตุต่อไปนี้     

       Na  (หมู่ 1)   +   Br  (หมู่ 7)   อัตราส่วน .....................สูตร ..................... 
                     Na  (หมู่ 1)   +   O   (หมู่ 6)   อัตราส่วน......................สูตร ..................... 
                     K   (หมู่ 1)   +   Cl  (หมู่ 7)   อัตราส่วน.......................สูตร ..................... 
                     Ca  (หมู่ 2)   +   Cl  (หมู่ 7)   อัตราส่วน .....................สูตร ..................... 



                     Ca  (หมู่ 2)   +   Br  (หมู่ 7)   อัตราส่วน .....................สูตร ..................... 
                     Mg (หมู่ 2)   +   Cl  (หมู่ 7)   อัตราส่วน .....................สูตร ..................... 
                     Ba  (หมู่ 2)   +   O   (หมู่ 6)   อัตราส่วน .....................สูตร ..................... 
                     Al  (หมู่ 3)   +   Cl  (หมู่ 7)   อัตราส่วน  .....................สูตร ..................... 
                     Al  (หมู่ 3)   +   O   (หมู่ 6)   อัตราส่วน ......................สูตร ..................... 
         H   (หมู่ 1)   +   N   (หมู่ 5)  อัตราส่วน ..................สูตร ................... 
         H   (หมู่ 1)   +   S   (หมู่ 6)   อัตราส่วน ..................สูตร .................. 

 สูตรโมเลกุล 
 ■  สารประกอบต่อไปนี้   ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง    อย่างละกี่อะตอม 
        H2O  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        H2SO4       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        HNO3  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                CuSO4   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        CH3COOH   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        C6H12O6      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     KMnO4  

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



 
 

ใบงาน โครงสร้างอะตอม คร้ังที่ 9 
1.   สสาร  หมายถึง          

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

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

      สสารต่างจากพลังงาน
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

2. สมบัติทางกายภาพของสารได้แก่       

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

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

      สมบัติทางเคมีของสารได้แก่         
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

3.   อะตอมคืออะไร  

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

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

      ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานอะไรบ้าง        
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

4.   การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุใช้หลักการอย่างไร      

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

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

      เหตุใดโซเดียม (Sodium) จึงมีสัญลักษณ์เป็น   
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

5.   เวเลนซ์อิเล็กตรอน คือ       

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

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

มีจ านวนเท่าใด.......................................................................... 
6.เลขอะตอมคือ.........................................................................เลขมวลคือ........................................................
ไอโซโทป.......................................................................... 
7.   จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  X  
      ซึ่งมี    e-  =  6,    p  =  6,    n =  6  
 



 
      จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  Y  
      ซึ่งมี    e-  =  8,    p  =  8,    n =  8 
 
 
      จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  Z  
      ซึ่งมี  e-  =  92,  p  =  92,  n =  146 
 
 
8.   ในการท าปฏิกิริยากัน อะตอมจะใช้อิเล็กตรอน  ในระดับพลังงานใดในการท าปฏิกิริยา 
9.   จงบอกจ านวนของอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานต่างๆ  

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

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

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

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

10. ตารางธาตุท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลงานการจัดของ        

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

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

      เลขหมู่บอกอะไรให้ทราบ   
........................................................................................................................................................................ 

      เลขคาบบอกอะไรให้ทราบ           
....................................................................................................................................................................... 

11. ธาตุท่ีมีสมบัติเป็นโลหะ  จะอยู่ด้านใดของตารางธาตุ   ……………………….. 
      ธาตุท่ีมีสมบัติเป็นอโลหะ  จะอยู่ด้านใดของตารางธาตุ ……………………….. 
12. กฎออกเตต  มีใจความว่าอย่างไร        

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

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

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

      ไอออน บวก  คือ.................................................................................................................... 
      ไอออน ลบ  คือ.................................................................................................................... 
13. สูตรโมเลกุลคือ.......................................................................................................................... 
      สูตรโมเลกุลบอกอะไรให้ทราบบ้าง  

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

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

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

 

14. พันธะเคมีคืออะไร          

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



      อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ หมายถึง           

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

15. พันธะโคเวเลนต์ มี  .............ชนิด ได้แก่ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

16. พันธะไฮโดรเจน  คือ   

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

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

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

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

17. โลหะมีสมบัติ  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

      โลหะน าไฟฟ้าได้เพราะ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 

      โลหะตีเป็นแผ่นบางๆ ได้โดยไม่ขาดเพราะ      
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

18. แรง วัน เดอร์ วาลส์  คือ     
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

      ค้นพบโดย      
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  

19. สารประกอบ  คือ     

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

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

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

      ยกตัวอย่างมา  5  ชนิด      



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

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

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

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

20. มวลโมเลกุล  หมายถึง        

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

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

หาได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 

21. โมล หมายถึง     

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

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

      สาร  1  โมลจะมี.............................................อนุภาค 
22. จงบอกวิธีเตรียมสารละลายกลูโคส (C6H12O6 )  1  โมล  ปริมาตร  5  ลิตร  

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

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

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
1. ตารางธาตุท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เป็นผลงาน  
    การจัดของใคร 
     ก. จอห์น  ดอลตัน 
     ข. ดิมิทรี  เมนเดลเลฟ 
     ค. เจ  เจ  ทอมสัน 
     ง. คาโรลัส  ลินเนียส   
     จ. เดโมคริตุส 
2. ข้อใดเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
      ก.  การเปล่ียนขนาดของก้อนหิน 
      ข.  การเปล่ียนสถานะของน้ า 
      ค.  การสังเคราะห์แสงของพืช  
      ง.  ธาตุพอโลเนียมกลายเป็นตะกั่ว 
      จ.  ถูกทุกข้อ 
3. X  เป็นธาตุหมู่  2  Y  เป็นธาตุหมู่  7 เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ  จะมีสูตรโมเลกุลอย่างไร 
     ก.  XY                      
     ข.  X2Y 
     ค.  XY2                     
     ง.  X2Y7 
     จ.  X7Y2 
4. คาร์บอนจะรวมตัวกับออกซิเจนและ ไฮโดรเจนได้อย่างละกี่อะตอม   
        ก.  1  และ  1  อะตอม 
        ข. 1  และ  2  อะตอม 
        ค.  2  และ  1  อะตอม 
        ง.  2  และ  4  อะตอม 
        จ.  4  และ  3  อะตอม 
5. นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของธาตุเป็นคนแรกคือ 
     ก. จอห์น  ดอลตัน       
     ข. จาคอบ  เบอร์ซีเลียส 
     ค. เดโมคริตุส 
     ง. เออเกน  โกลสไตน์ 
     จ. เจมส์  แชดวิก 
6. โครงสร้างของอะตอมท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
     เป็นแนวคิดของใคร 
     ก. จอห์น  ดอลตัน  
     ข. นีล  บอหร์  
     ค. รัทเทอร์ฟอร์ด  
     ง. เจ  เจ  ทอมสัน 



     จ. กาลิเลโอ 
7. เลขอะตอมบอกอะไรให้ทราบ 
     ก. จ านวน  e- 
     ข. จ านวน  p 
     ค. จ านวน  n 
     ง. จ านวน  p + n 
     จ. ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 
8. เลขมวลบอกอะไรให้ทราบ 
    (ใช้ค าตอบในข้อ 24)  
9. ธาตุในข้อ  16  จะอยู่ในหมู่ใดและคาบใด 
     ก. หมู่ท่ี  2  คาบท่ี  3 
     ข. หมู่ท่ี  3  คาบท่ี  8 
     ค. หมู่ท่ี  8  คาบท่ี  5 
     ง. หมู่ท่ี  2  คาบท่ี  3 
     จ. หมู่ท่ี  3  คาบท่ี  3 
10. ธาตุท่ีมีการจัดอิเล็กตรอนเป็น  2, 8, 3 จะมีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าใด 
     ก. เลขอะตอม  2  เลขมวล  8 
     ข. เลขอะตอม  2  เลขมวล  3 
     ค. เลขอะตอม  10  เลขมวล  13 
     ง. เลขอะตอม  13  เลขมวล  21 
     จ. เลขอะตอม  13  เลขมวล  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องดุลยภาพและระบบนิเวศ 
  2. จ านวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

5.1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายและแบ่งแยกประเภทส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศเพื่อให้นักเรียนทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

  5. เนื้อหา 
1. ส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
5. ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 
6.ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม   

  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
อธิบายความหมายและแบ่งแยกประเภท

ส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 
๙.๒ ระบุองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
๙.๓ อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

15-
17/ 
43-
51 

1.น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวน
ความรู้เดิม เล่าเรื่อง  สร้างสถานการณ์  
หรือตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ  เกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียน  เช่น ส่ิงแวดล้อม
หมายถึงอะไร ยกตัวอย่างระบบนิเวศ 
-  2. ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  การรักษา
ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
   3. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนยกตัวความ 

1.ส่ือPower  Point   
 การรักษาดุลยภาพ
ของส่ิงมีชีวิตและ
ระบบนิเวศ 
2. ใบงานในระบบ 
LMS หรือ Google 
Classroom 
3. เครื่อง 

ใบงาน เรื่องการ
รักษาดุลยภาพของ
ส่ิงมีชีวิตและระบบ
นิเวศ 
Concept  
mapping 
การรักษาดุลยภาพ
ของส่ิงมีชีวิตและ
ระบบนิเวศ
แบบทดสอบหลัง 

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  
แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และตอบค าถาม
และซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม 



คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 จ าเป็นของการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต
และระบบนิเวศ และเตรียมตัวท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
2.  ขั้นให้ความรู้  
      1. ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหน่วยท่ี 
5  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต
และระบบนิเวศ ในระบบ LMSหรือ 
Google Classroom พร้อมกับจดบันทึก
เนื้อที่ได้เรียน 
      2.ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบาย เรื่อง การ
รักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
และช่วยผู้สอนอภิปราย 
      3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้น 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
      1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือท า
แบบฝึกหัดการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต
และระบบนิเวศ ในระบบ LMS  หรือ 
Google Classroom 
      2. ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้
       3. เฉลยและอธิบายแบบทดสอบ
ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายถูกระเบียบ 
4. ขั้นวัดประเมินผล  
  1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
       2. เฉลยแบบทดสอบ  
       3. บันทึกผลการประเมิน 

คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 

เรียน จ านวน 20  
ข้อ 

2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบประเมิน
การท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงาน
ผลการท ากิจกรรม  
โดยใช้แบบตรวจ
บันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมิน
พฤติกรรมตาม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย       
- สอบประมวลผลปลายภาค 6 คะแนน  

ทักษะพิสัย   
- แบบทดสอบ   4   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน  3 คะแนน  

จิตพิสัย           4 คะแนน 
รวม         17 คะแนน 



 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป             ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการท างานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม......................... 
 

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายช่ือสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขท่ี……. ๒……………………………………เลขท่ี……. 
 ๓……………………………………เลขท่ี……. ๔……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     
๓ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           ส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ท่ัวถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ท่ัวถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาท่ีก าหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาแต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
1.  ระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
      ก. ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
      ข. ส่ิงแวดล้อมกับส่ิงไม่มีชีวิต 
      ค. ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
      ง. ส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
      จ. ส่ิงแวดล้อมกับส่ิงแวดล้อม 
2.  ท าไมจึงเรียกพืชว่าเป็นผู้ผลิต 
       ก. สร้างอาหารได้เอง 
       ข. เป็นอาหารของมนุษย์ 
       ค. ให้ส่ิงท่ีสัตว์ต้องการ 
       ง. เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์      
       จ. มีใบสีเขียว 
3.  A      B      C     D      E  จากแผนภาพห่วง โซ่อาหาร  C  น่าจะเป็นอะไร 
        ก. หญ้า 
        ข. เสือโคร่ง  
        ค. หนอน 
        ง. ไก ่
        จ. หมาป่า 
4. ปัญหาโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด 
      ก.  อุณหภูมิภายในของโลกสูงขึ้น 
      ข.  น้ าแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้น 
      ค.  บรรยากาศของโลกไม่ระบายความร้อน 
      ง.  ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกมากข้ึน 
      จ.  แมกมาใต้ผิวโลกเคล่ือนตัวขึ้นมาใกล้ผิวโลก 
5. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากสาเหตุส าคัญในข้อใด 
      ก.  การหุงต้มในครัวเรือน 
      ข.  การใช้น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง     
      ค.  การใช้เช้ือเพลิงถ่านหิน 
      ง.  การตัดไม้ท าลายป่า  
      จ.  การเพิ่มขึ้นของระบบสาธารณูปโภค 
6. ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มจะเป็นอย่างไร 
      ก.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนร้อนจัด 
      ข.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด 
      ค.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนหนาวจัด         
      ง.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนร้อนจัด   
      จ.  ตอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด 
6. พืชช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร 



     ก.  เพิ่มออกซิเจนในอากาศ 
     ข.  ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ค.  เพิ่มความช้ืนในอากาศ  
     ง.  ปล่อยความเย็นสู่อากาศ 
     จ.  สกัดกั้นรังสีคล่ืนส้ันจากดวงอาทิตย์ 
7. ประเทศใดอยู่ในเขตฝ่ังตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
     ก. ชิลี  เปรู  เอกวาดอร์  
     ข. ไทย  พม่า  มาเลเซีย   
     ค. อินเดีย  บังคลาเทศ  ศรีลังกา 
     ง.  เคนยา  แทนซาเนีย  ไอวอรีโคสต์ 
     จ.  อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี 
8.  ข้อใดถูกต้อง 
     ก.  อากาศร้อนจะมีความหนาแน่นสูง 
     ข.  อากาศเย็นจะมีความกดอากาศต่ า 
     ค.  ลมจะพัดจากบริเวณอุณหภูมิสูงไปต่ า 
     ง. ลมจะพัดจากความกดอากาศต่ าไปสูง 
     จ.  ความกดอากาศต่ าจะมีอุณหภูมิสูง 
9. ข้อใด ไม่ใช่ ปรากฏการณ์ เอล  นิโน 
       ก. อุณหภูมิน้ าทะเลฝ่ังตะวันออกเพิ่มสูงขึ้น 
       ข. ลมสินค้าพัดจากฝ่ังตะวันตกไป ตะวันออก    
       ค. กระแสน้ าอุ่นไหลจากฝ่ังตะวันตกไปตะวันออก 
       ง. ฝ่ังตะวันออกมีความกดอากาศต่ ากว่าฝ่ัง ตะวันตก 
       จ. ฝ่ังตะวันออกเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก 
10.  ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไร  เมื่อเกิดปรากฏการณ์ เอล  นิโน 
        ก.  เกิดความแห้งแล้ง 
        ข.  ความช้ืนในอากาศสูง 
        ค.  ฝนตกหนัก  น้ าท่วม  
        ง.  ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
        จ.  ปริมาณฝนมากกว่าปกติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน เร่ือง ดุลยภาพสิ่งมีชีวิต  คร้ังที่ 10 

 
การรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
  
 ■  ท าไมเม่ือแยกกล้าไม้ไปปลูกใหม่ๆ จึงควรตัดใบท้ิงบ้าง   
 
   
 ■  ถ้าไม่ตัดใบท้ิงไปบ้างจะมีผลอย่างไร     
 
 
การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย 
 ■ สารที่มีสมบัติเป็นกรด  จะมีค่า  pH  เท่าใด    
    
 
 ■ สารที่มีสมบัติเป็นเบส  จะมีค่า  pH  เท่าใด       
 
 
 ■ น้ าบริสุทธิ์จะมีสมบัติเป็นกรดหรือเบส มีค่า  pH เท่าใด   
   
 
การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิร่างกาย 
 

■  ท าไมเวลาเล่นกีฬาหรืออกก าลังกายจึงหน้าแดง   
 
 

            ■ ท าไมเวลาสัมผัสกับอากาศเย็นจึงหน้าซีด     
 
 
 
 
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
 ■  ถ้าถูกงูพิษกัดนักเรียนจะท าอย่างไร       
 
 
 ■  การฉีดเซรุ่มมีหลักการอย่างไร       
      ถ้าฉีดเซรุ่มผิดจะมีผลอย่างไร       
      ถ้าไม่ทราบว่าถูกงูชนิดใดกัดจะฉีดเซรุ่มชนิดใด     
 
 



ใบงาน เร่ือง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 11 
 

1. ส่ิงแวดล้อมหมายถึง 
...................................................................................................................................................................................... 
ตัวอย่างเช่น................................................................................................................................................................... 
2. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง 
...................................................................................................................................................................................... 
ได้แก่............................................................................................................................................................................. 
3. ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึง 
...................................................................................................................................................................................... 
ได้แก่.............................................................................................................................................................................. 
4. ภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
5. ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ 
...................................................................................................................................................................................... 
6. ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
...................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาส าคัญท่ีท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว คือ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
10. ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อน ได้แก่ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
11. จงยกตัวอย่างวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน 
 
1.  ระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
      ก. ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
      ข. ส่ิงแวดล้อมกับส่ิงไม่มีชีวิต 
      ค. ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
      ง. ส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
      จ. ส่ิงแวดล้อมกับส่ิงแวดล้อม 
2.  ข้อใดเป็นการปรับตัวด้านพฤติกรรม 
      ก. กบจ าศีลในฤดูแล้ง  
      ข. ต้นไม้ท้ิงใบในฤดูแล้ง  
      ค. กล้วยไม้มีรากอากาศ  
      ง. ลูกอ๊อดกบมีเหงือกหายใจในน้ า 
     จ. กระบองเพชรเปล่ียนใบให้เป็นหนาม  
3.  ข้อใด ไม่ใช่ การปรับตัวของปลาน้ าจืด 
      ก. ผิวหนังป้องกันน้ าซึมเข้า 
      ข. เกล็ดป้องกันน้ าซึมเข้า 
      ค. ปัสสาวะมากและบ่อย 
      ง. ปัสสาวะน้อยและเข้มข้น 
      จ. เซลล์ท่ีเหงือกดูดแร่ธาตุกลับคืน 
4. ปัญหาโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด 
      ก.  อุณหภูมิภายในของโลกสูงขึ้น 
      ข.  น้ าแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้น 
      ค.  บรรยากาศของโลกไม่ระบายความร้อน 
      ง.  ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกมากขึ้น 
      จ.  แมกมาใต้ผิวโลกเคล่ือนตัวขึ้นมาใกล้ผิวโลก 
5. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากสาเหตุส าคัญในข้อใด 
      ก.  การหุงต้มในครัวเรือน 
      ข.  การใช้น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง     
      ค.  การใช้เช้ือเพลิงถ่านหิน 
      ง.  การตัดไม้ท าลายป่า  
      จ.  การเพิ่มขึ้นของระบบสาธารณูปโภค 
6. ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มจะเป็นอย่างไร 
      ก.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนร้อนจัด 
      ข.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด 
      ค.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนหนาวจัด         
      ง.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนร้อนจัด   
      จ.  ตอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด 
6. พืชช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร 
     ก.  เพิ่มออกซิเจนในอากาศ 



     ข.  ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ค.  เพิ่มความช้ืนในอากาศ  
     ง.  ปล่อยความเย็นสู่อากาศ 
     จ.  สกัดกั้นรังสีคล่ืนส้ันจากดวงอาทิตย์ 
7. ประเทศใดอยู่ในเขตฝ่ังตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
     ก. ชิลี  เปรู  เอกวาดอร์  
     ข. ไทย  พม่า  มาเลเซีย   
     ค. อินเดีย  บังคลาเทศ  ศรีลังกา 
     ง.  เคนยา  แทนซาเนีย  ไอวอรีโคสต์ 
     จ.  อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี 
8.  ประเทศญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย เกิด แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยๆ  เพราะ เหตุใด  
       ก.  เป็นหมู่เกาะ 
       ข.  ต้ังอยู่ในทะเล 
       ค.  อุณหภูมิรอบนอกต่ ากว่าบนเกาะ 
       ง.  ต้ังอยู่บนรอยเล่ือนของแผ่นเปลือกโลก 
       จ.  เป็นแผ่นดินต้องค าสาปตามต านาน 
9. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ 
     ก.  จากความเข้มข้นมากไปเข้มข้นน้อย 
     ข. ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นการแพร่จะช้าลง 
     ค. เมื่อความเข้มข้นเท่ากันจะไม่มีการแพร่ 
     ง. ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นการแพร่จะเพิ่มข้ึน 
     จ. ถ้าความดันลดลงการแพร่จะช้าลง 
10.  ส่ิงมีชีวิตมีการปรับตัวเพื่ออะไร 
      ก. ให้มีชีวิตอยู่รอด  
      ข. พักผ่อนร่างกาย 
      ค. เลือกคู่ผสมพันธุ์    
      ง. ท าให้หาอาหารได้มากขึ้น 
      จ. ให้มีรูปร่างเหมาะสม สวยงาม 
 


