
 

 

  

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา วทิยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 20000-1301 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นางสาวรสสคุนธ์  สุนทรโอวาท 
 
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน    อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันอาชวีศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 



 

 

 
 

 
 
 
 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  รหัสวิชา 20000-1301 จำนวน 2 หน่วยกิต 54 ชั่วโมง (1-2-2)  
 
2.คำอธิบายรายวิชา 

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่  ไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน  นาโนเทคโนโลยี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  สารและการเปลี่ยนแปลง  
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 

 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่  ไฟฟ้า  อะตอมและธา ตุ  สารและ
ปฏิกิริยาเคมี  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด  ปริมาณทางฟิสิกส์  การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า  การ
คำนวณค่าไฟฟ้า  การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน   
และงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์  แรง  และการเคลื่อนที่ 
 2.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
 3.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 4.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 5.  แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร  
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หน่วยการเรียน 
 

สมรรถนะรายหน่วย 
 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย รวม 

ลำ
ดับ

ที่ 

คว
าม

จำ
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

นำ
ไป

ใช
้ 

วิเค
รา

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 
แรงและการเคลื่อนที่ 

เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้องใช้หน่วย SI ได้
ถูกต้องคำนวณค่าต่างๆ ในเรื่องการเคลื่อนที่ได้ 5 6 5 3 1 1 2 2 25 1 

หน่วยที่ 3 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมประหยัดพลังงานคำนวณ
ค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 3 5 3 2 1 1 2 2 19 3 

หน่วยที่ 4 อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี 

อะตอมและโครงสร้างของอะตอมหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานของอะตอมบอกตำแหน่งธาตุในตารางธาตุจาก
คุณสมบัติโครงสร้างอะตอมได้เข้าใจการเกิดพันธะเคมีประเภท
ต่างๆ อ่านชื่อชื่อสารประกอบได้ถูกต้อง 3 3 2 1 1 1 2 2 15 5 

หน่วยที่ 5 ดุลยภาพและระบบนิเวศ อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 4 3 2 2 1 1 2 2 17 4 

รวม 21 23 16 10 5 5 10 10 100  
ลำดับที่  2  1  3  4  5  5  4  4    



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำ อธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1.ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

1.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.1  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

2. หน่วยและการวัด 
แรงและการ
เคลื่อนที ่
 

2.1 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ การวัดปริมาณต่างๆ 
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
2.2 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้หน่วย SI 2.3 
เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของปริมาณ
ต่างๆ และอักษรย่อของหน่วย SIและสามารถนำ
ผลการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 
2.4 เขียนแรงในรูปของปริมาณเวกเตอร์แทนการ
กระทำต่างๆ ได้  
2.5 หาผลรวมของแรงหลายๆ แรงได้  อธิบาย
ชนิดของแรงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ 
2.6 ยกตัวอย่างของการนำความรู้เรื่องแรงไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

2.1เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ 
ได้ถูกต้องใช้หน่วย SI ได้ถูกต้อง 
คำนวณค่าต่างๆ ในเรื่องการเคลื่อนที่ได้ 

3. ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 
 

3.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  
3.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงประโยชน์การกำเนิด
พลังงานไฟฟ้า  แหล่งพลังงานไฟฟ้า 3.3 เพ่ือให้
นักเรียนรู้วิธีการคิดค่าไฟฟ้า 

3.1 เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสม
ประหยัดพลังงานคำนวณค่าไฟฟ้าด้วย
ตนเองได ้

4.อะตอมและตาราง
ธาตุพันธะเคมี 

4.1 . เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ
ความหมายของอะตอม ธาตุและพันธะเคมี 4.2 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงสมบัติของธาตุในตาราง
ธาตุ เพื่อให้นักเรียนทราบกาเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

4.1 อะตอมและโครงสร้างของอะตอม
หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานของอะตอมบอกตำแหน่งธาตุ
ในตารางธาตุจากคุณสมบัติโครงสร้าง
อะตอมได้ 
 



 

 

5.ดุลยภาพและ
ระบบนิเวศ 

5.1. เ พ่ื อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ
ความหมายและแบ่งแยกประเภทสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ  
5.2 เพ่ือให้ผู้ เรียนทราบถึงองค์ประกอบของ
ระบบนิ เวศ  เพ่ือให้ นั ก เรียนทราบถึ งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

5.1.  อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
2. จำนวน...........12................ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
5. เนื้อหา 

5.1 ทักษะการสังเกต 
5.2 ทักษะการวัด 
5.3 ทักษะการจำแนกประเภท 
5.4 ทักษะการคำนวณ 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1. อธิบายถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้อง 
2. อธิบายถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง 
3. สามารถนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาได ้
4. สามารถสรุปข้อค้นพบจากการทดลองได้ถูกต้อง 
5. เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร เรี ย น
วิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
6. เ พ่ื อ ให้ ต ร ะห นั ก ถึ ง ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพในเชิงที่มีอิทธิพล
และผลกระทบซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน      

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวดัผล 

๑-4/3-12 
 
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION)  

• ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
• ครูและนักเรียนทำความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล 

• ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• ครูผู้สอนเปิดวิดีโอที่เกี่ยวกับมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้
นักเรียนดู 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
  หลังจากท่ีนักเรียนได้ดูวิดีโอที่
เกี่ยวกับการมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
แล้ว 

• ครูผู้สอนสุ่มโดยการสอบถาม
นักเรียนจากสิ่งที่ได้ดูจาก
นักเรียนประมาณ ๑-๒ คน 

• ครูผู้สอนทำการสอนเนื้อหาโดย
การใช้สื่อ Power point เป็น
การสรุปในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจมากที่สุด 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION 

) 

  ครูผู้สอนทำการทดสอบความรู้ใน
เรื่องท่ีได้ทำการสอน 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 

ครูผู้สอนทำการเฉลยแบบทดสอบ
รวมกันกับนักเรียนเพ่ือให้ทราบผล
ของคะแนนของแต่ละคน 

• คำอธิบาย
รายวิชา 

• สื่อวิดีโอ 

• Powerpoint 
/Projector 

• ใบความรู้ 

• Google 
form 

• Google 
Classroom 

• Google 
meet 

• สื่อออนไลน์ 
 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 



 

 

 
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 
แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป             ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดบัผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการทำงานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................................. .....................  



 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   

๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 
พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

สัปดาห์ที่......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปน็ผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่…. ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที…่…. ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมสีื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจดัเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไ์ม่เพยีงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มคีวามรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไมม่ีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 



 

 

 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมปรึกษาแตไ่ม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมไมม่ีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มคีวาม 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

   ลงชื่อ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  

 คำสั่ง. ให้กากบาททับคำตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษคำตอบ  

1. วิทยาศาสตร์หมายถึง 

     ก. ความรู ้

     ข. ความจำ 

     ค. ความเขา้ใจ 

     ง. การสื่อสาร 

     จ. การนำไปใช้ 

2. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 

     ก. ความรู้-ความจำ 

     ข. ความจำ-ความเข้าใจ 

     ค. ความเข้าใจ-การนำไปใช้ 

     ง. ความรู้-การนำไปใช้ 

     จ. ความรู้-การแสวงหาความรู้ 

3. ข้อใดเป็นวิทยาศาสตร์ 

     ก. จามทัง้วันแสดงว่ามีคนคิดถึง 

     ข. ถูกไฟฟ้าดูดแน่ถ้าตัวเปียก 

     ค. โชคไม่ดีเพราะออกบ้านไม่ถูกเวลา 

     ง. วันนี้หกล้มเพราะถูกจิ้งจกทัก 

     จ. เคราะห์ไม่ดีเพราะอายุครบ  25  ปี 

     5. เกลือนำไฟฟ้าได้ เพราะแตกตัวเป็น
ไอออนบวกและลบได้  เป็นความรู้ประเภทใด 

     ก. กฎ 

    ข. หลักการ 

     ค. ทฤษฎี 

     ง. ความคิดรวบยอด 

     จ. ข้อเท็จจริง 

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

      ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

     ก. กำหนดปัญหา  

     ข. ตั้งสมมติฐาน 

     ค. ทดลอง 

     ง. รวบรวมข้อมูล 

     จ. สรุปผล 

7. “ถ้า  A = 1,  B = 2,  ดังนั้น  C = 3”  
      จัดเป็นทักษะใด 
     ก. การตั้งสมมติฐาน     
     ข. การพยากรณ์ 
     ค. การลงความเห็น 
     ง. การแปลความหมาย  



 

 

4. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหาร  เป็นความรู้ 

    ประเภทใด 

     ก. กฎ                             

     ข. หลักการ                    

     ค. ทฤษฎี     

     ง.  ความคิดรวบยอด 

     จ. ข้อเท็จจริง 

     จ. การสรุปผล 
8.“เกลือ หมายถึงสารที่เป็นของแข็ง มีรูปร่าง
เป็นเม็ดเล็กๆ รสเค็ม ละลายน้ำได้ดี”  จัดว่า
เป็นทักษะใด 

     ก. การสังเกต 

     ข. การแยกประเภท 

     ค. การสื่อความหมาย 

     ง. การตั้งสมมติฐาน 

     จ. การให้คำนิยาม 

จากข้อมูล  จงตอบคำถามข้อ 9-11 

     นายแดงอ่านหนังสือพบว่า ฮอร์โมน A ทำให้
ปลาทองมีสีสันสวยงาม  และพบว่าฮอร์โมน  A  มี
อยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิด  จึงทดลองนำยาเม็ด
คุมกำเนิด  ไปบดผสมกับอาหารให้ปลาทองกิน 
พบว่าปลาทองที่กินอาหารผสมมีสีสันสวยงามกว่า
กลุ่มท่ีไม่ได้กิน 

9. ตัวแปรต้นคืออะไร 

     ก. ชนิดของปลา      

     ข. ขนาดของตู้ปลา 

     ค. ชนิดของอาหารปลา 

     ง. สีสันของปลา 

     จ. ปริมาณของน้ำในตู้ปลา 

10. ตัวแปรตามคืออะไร      

     ก. ชนิดของปลา      

     ข. ขนาดของตู้ปลา 

     ค. ชนิดของอาหารปลา 

     ง. สีสันของปลา 

     จ. ปริมาณของน้ำในตู้ปลา         

13. ข้อใด ไม่ใช่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

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

14. ระบบอังกฤษ มีหน่วยวัดความยาว 
น้ำหนักและเวลาเป็น 

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

จ. เมตร  กิโลกรัม  วินาที 

15. ระบบเมตริก มีหน่วยวัดความยาวน้ำหนัก 

     และเวลาเป็น 

     ก. เมตร  กิโลกรัม  ชั่วโมง 

     ข. ฟุต  ปอนด์  วินาที 

         ค. เมตร  กรัม  วินาที 
         ง. เซนติเมตร  กรัม  วนิาที 

     จ. เมตร  กิโลกรัม  วินาที 

16. แสงมีความเร็ว 300,000,000 เมตร/ 



 

 

11. ข้อใดคือตัวแปรควบคุม      

      ก. ชนิดของปลา    
     ข. ขนาดของตู้ปลา 
     ค. ปริมาณของน้ำในตู้ปลา 
     ง. ปริมาณของอาหารปลา 
     จ. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

     วินาที  เขียนเป็นเลขยกกำลังได้เท่าใด 

     ก. 3 X 108 

     ข. 3 X 109 

     ค. 3 X 1010 

     ง. 3 X 10-9 

     จ. 3 X 10-8 

 

ใบงานทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1  
1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ 
 

        ■ ทำไมเสาไฟฟ้าที่เป็นโลหะ  จึงต้องมีแถบโลหะแบนๆ ต่อจากโคนเสาลงไปที่พ้ืนดิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................................................................................................................  

        ■  สายล่อฟ้าต้องมีสมบัติเป็นตัวนำหรือฉนวนไฟฟ้า ……………………………………………. 
  มีขนาดเล็กหรือใหญ่ .....................เพราะอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 

        ■  สายล่อฟ้ากับสายดินทำหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกัน......................................................อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 

        ■  ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า  จะเกิดมากในช่วงใดของฤดูฝน............................................................. 
  เพราะเหตุใด    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................................................................................................................  
2. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

■  จงบอกว่าข้อใดเป็นวิทยาศาสตร์และไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
-  หมาหอนเพราะเห็นผี.............................................................................................................. 
-  น้ำแข็งลอยน้ำได้เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ   ............................................................ 
-  ถ้ามดขนไข่แสดงว่าฝนจะตก.................................................................................................. 
-  อากาศร้อนจะขยายตัวลอยขึ้นสู่ที่สูง.......................................................................................  
-  ถ้าเอามือชี้รุ้งกินน้ำแล้วมือจะกุด............................................................................................. 



 

 

-  ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก........................................................................................................  
-  ถ้าบรรจุน้ำอัดลมเต็มขวดแล้วนำไปแช่แข็งขวดจะแตก..........................................................  
-  น้ำแข็งละลายเพราะได้รับความร้อน........................................................... ............................ 

 
5. ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

■  ความรู้ต่อไปนี้ จัดเป็นความรู้ประเภทใด 
-   เครือ่งบินจะมีปีกใหญ่  2  ปีก  ปีกเล็ก  2  ปีก  มีกระโดงอยู่ด้านท้ายของลำตัว มีเครื่อง   
    ยนต์อยู่ที่ปีกใหญ่ข้างละ 2 เครื่อง ..............................................................................................  
-   เราสามารแยกเกลือออกจากน้ำทะเลได้โดยการนำไปต้ม........................................................... 
-   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหาร.................................................. .............................................. 
-   วิญญาณเป็นพลังงานที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง   ถ้าเราสามารถผลิตเครื่องมือที่ 

           สามารถจูนความถ่ีให้ตรงกันได้  เราก็อาจจะสามารถติดต่อกับวิญญาณได้.............................. 
-   อัตราเร็วหาได้จากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้  หารด้วยเวลาที่ใช้ในการวิ่ง.................................... 

 
6. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 ■  นักเรียนคิดว่าการที่เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ไม่ทำงาน เกิดจากสาเหตุใดบ้าง      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................................................................... 

 ■  นักเรียนคดิว่าข้อใดเป็นสาเหตุและไม่ใช่สาเหตุ ที่ทำให้เครื่องยนต์ของรถจักยานยนต์     
                    ไม่ทำงาน 
      -  น้ำมันไม่มี………………………………………………………………………………...  
      -  ยางแบน ……………………………………………………………………………….  
      -  ลืมเปิดสวิตซ์กุญแจ………………………………………………………………….……. 

     -  แบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้า……………………………………………………………………….  
     -  หัวเทียนไม่มีประกายไฟฟ้า……………………………………………………………….  
     -  โซ่ขาด…………………………………………………………………………………….   
     -  สายไฟฟ้าแบตเตอรี่หลุด……………………………………………………………….….  
     -  ท่อน้ำมันอุดตัน……………………………………………………………………………   
     -  น้ำเข้าเครื่องยนต์………………………………….………………………………………  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงานทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1.  การสังเกต 

 ■  ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของเทียนไขอย่างละเอียด และบันทึกลักษณะที่สังเกตได้    
                    ให้ได้มากที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 2.  การวัด 

 ■  ให้นักเรียนวัด  ขนาด  มวล  และปริมาตร ของเหรียญ  1  บาท  5 บาท  และ  10 บาทว่ามีขนาด  
มวล  และปริมาตรเท่าใด  พร้อมทั้งบอกด้วยว่า  ในการวัดแต่ละอย่างนั้นใช้เครื่องมืออะไรในการวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
การแยกประเภท 

 

 ■  ให้นักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกออกเป็นหมวดหมู่ โดยการเขียนแผนภาพ    
                     แสดงการจำแนก จากกลุ่มใหญ่ลงไปจนถึงกลุ่มย่อย และบอกด้วยว่าในการแบ่งแต่ละ       
                     ครั้ง ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 



 

 

 
 
 
 

                                                                     

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

 
7. การลงความเห็นจากข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

■  จากหลักฐานฟอสซิลของรอยเท้า  จงลงความเห็นว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นเช่นใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8.  การพยากรณ์ 

■    จากข้อมูลการละลายน้ำของสาร  A  จงทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
 

 



 

 

อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส) ปริมาณของสารที่ละลายในน้ำ (กรัม) 
 

50 
60 
70 
80 

 
20 
25 
30 
35 

 

 ■    ถ้าอุณหภูมิ    40 ◦C  นักเรียนคิดว่าสาร  A  จะละลายน้ำได้ก่ีกรัม............................................. 

 ■   ถ้าอุณหภูมิ  100 ◦C  นักเรียนคิดว่าสาร  A  จะละลายน้ำได้ก่ีกรัม............................................. 

 ■   ถ้าอุณหภูมิ    65 ◦C  นักเรียนคิดว่าสาร  A  จะละลายน้ำได้ก่ีกรัม............................................. 

 ■   การละลายน้ำที่อุณหภูมิสูงและต่ำของสาร  A  จะเป็นอย่างไร.................................................    
แบบทดสอบหลังเรียน 

1.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
      ก.  การพยากรณ ์
 ข.  การระบุปัญหา 
 ค.  การสรุปผลการทดลอง 
 ง.  การทดลอง 
2.  ข้อใดเป็นข้อมูลจากการสังเกตแท่งลิปสติก 
   ก.   ลิปสติกสีสวย ราคาแพง 
   ข.   ลิปสติกเป็นแท่งยาวประมาณ 5 cm  
   ค.   ลิปสติกนี้ทำในเมืองไทย 

ง.   ลิปสติกนี้ควรเก็บไว้ในที่เย็นจะได้ไม่เละ 
3.  เครื่องมือชุดใดเหมาะสำหรับการวัดความยาวรอบของใบไม้  
   ก.   ไม้บรรทัด   ลวด   เทปใส 
   ข.   เชือก  ไม้บรรทัด  เทปใส 
   ค.  ไม้บรรทัด  ดินสอ  กรรไกร 
  ง.   ไม้บรรทัด  ดินสอ  แผ่นกระดาษ 
4. การสอบวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน 10 คน มีนักเรียนทำข้อสอบได้ดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้ 
จำนวนนักเรียน

(คน) 

12 2 
14 4 

16 3 



 

 

18 1 
 
คะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาทยาศาสตร์พ้ืนฐาน มีค่าเท่าไร 
 ก.  13.8 
 ข.  14.6 
 ค.  15.2 
 ง.  15.8 
5. จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของบานชื่นกับระยะเวลาที่ทำการปลูก 
 
 
 
 
ในสัปดาห์ที่ 12 ต้นบานชื่นจะมีความสูงเท่าไร 
 ก.  28.5 cm          ข. 29.5 cm 
 ค.  32.5 cm           ง.33.5 cm 
6. ในการทดลองเพาะเห็ดฟาง 2 แปลง ในพื้นที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน อาหารเสริมและปริมาณน้ำที่ใช้
เหมือนกัน และใช้เวลาในการเพาะเท่ากัน ดังนี้ 
แปลงที่ 1 วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ฟางข้าว 
แปลงที่ 2 วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ต้นถั่วผสมเปลือกฝักถ่ัว 
 การทดลองนี้มีสมมตฐิานว่าอย่างไร 
 ก.  แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 
 ข.  อาหารเสริมมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 
 ค.  ความชื้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 
 ง.  วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดต่างกันการเจริญ เติบโตของเห็ดฟางจะต่างกัน 
7. การทดสอบสมมติฐานที่ว่า “เลนส์ช่วยให้มองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจน” ข้อใดเป็นการกำหนดนิยาม เชิง
ปฏิบัติการของคำว่า การมองเห็นอย่างชัดเจน ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การมองเห็นวัตถุในระยะที่กำหนด 
 ข. การมองเห็นวัตถุท่ีในระยะที่กำหนดและสามารถบรรยายรายละเอียดได้ถูกต้อง 
 ค. การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจนในเวลาอันสั้น 
      ง. การมองเห็นสิ่งที่กำหนดแล้วบอกได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร 
8. กล้วยไม้กาเรการ่อนเกาะบนต้นตาลจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด 
 ก. ภาวะแก่งแย่ง 
 ข. ภาวะพ่ึงพา 
 ค. ภาวะการเก้ือกูล 



 

 

 ง. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
9. ข้อใดไม่ใช่โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ก. เครื่องให้อาหารสุนัข  
 ข. ตู้ไปรษณีย์เสียงเพลง 
 ค. เครื่องวัดความหวานของสับปะรด  
 ง.  กระเบื้องโมเสกจากเปลือกไข่ 
10.  ถ้าต้องการศึกษาผลของโปรตีนต่อการออกไข่ของนกกระทา จะต้องทำการทดลองตามข้อใด 
 ก.  เลี้ยงนกกระทา 2 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเหมือนกัน 
 ข.  เลี้ยงนกกระทา 3 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเหมือนกัน 
 ค.  เลี้ยงนกกระทา 1 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่างกัน 
 ง.  เลี้ยงนกกระทา 2 กลุ่ม ด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่างกัน 
 

 
 
   ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรยีนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหนว่ยการเรียนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ 
  ๒. จำนวน 12 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ การวัดปริมาณต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ การ
ใช้หน่วย SI 

2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของปริมาณต่างๆ และอักษรย่อของหน่วย SIและสามารถนำผลการ
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

3.เขียนแรงในรูปของปริมาณเวกเตอร์แทนการกระทำต่างๆ ได้ 
4. หาผลรวมของแรงหลายๆ แรงได้ 

อธิบายชนิดของแรงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ 
  ๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
 เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้องใช้หน่วย SI ได้ถูกต้อง 
คำนวณค่าต่างๆ ในเรื่องการเคลื่อนที่ได้ 
 ๕. เนื้อหา 

1. ปริมาณและหน่วย 
2. การวัด 
3. ปริมาณความแม่นยำและความคลาดเคลื่อน 
4.การปัดเศษ 



 

 

5. กฎของนิวตัน 
6. แรงเสียดทาน 
7. การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

 ๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  เลือกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้องใช้
หน่วย SI ได้ถูกต้อง คำนวณค่าต่างๆ ในเรื่องการ
เคลื่อนที่ได้ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของหน่วยและการวัด 
ยกตัวอย่างการวัด การปัดเศษ 
อธิบายความสำคัญของปริมาณความแม่นยำและความ
คลาดเคลื่อน 

 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวดัผล 

5-8/13-24 
 
หน่วยและการ
วัด แรงและการ
เคลื่อนที่ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO)  

• ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
• ครูและนักเรียนทำความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล 

• ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
  หลังจากท่ีนักเรียนได้ดูวิดีโอที่
เกี่ยวกับการมีหน่วยและการวัด 
แรงและการเคลื่อนที่แล้ว 

• ครูผู้สอนสุ่มโดยการสอบถาม
นักเรียนจากสิ่งที่ได้ดูจาก
นักเรียนประมาณ ๑-๒ คน 

• ครูผู้สอนทำการสอนเนื้อหาโดย

• สื่อPower  
Point  
โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 

• ใบงานในระบบ 
Google 
Classroom  

• เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

• แบบทดสอบใน

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 



 

 

การใช้สื่อ Power point เป็น
การสรุปในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจมาก
ที่สุด 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

  ครูผู้สอนทำการทดสอบความรู้ใน
เรื่องท่ีได้ทำการสอน 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS ) 

ครูผู้สอนทำการเฉลยแบบทดสอบ
รวมกันกับนักเรียนเพ่ือให้ทราบผล
ของคะแนนของแต่ละคน 

Google form 

• Google meet 
สื่อออนไลน์ 
 

 
 
 
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 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรยีนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ข้ึนไป    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 



 

 

๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการทำงานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
.................................................................................................................................................. ....................................
................................................................... .............................................................................................. ..................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................................. .....................  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................... .................................................................................
................................................................................................................................................................. ..................... 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 
พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 



 

 

  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัปดาห์ที่......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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

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

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่…. ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที…่…. ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 

              
              

              
              



 

 

 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 
๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 

๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 
๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมสีื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจดัเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไ์ม่เพยีงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาทีก่ำหนด ไม่มคีวามรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไมม่ีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมปรึกษาแตไ่ม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมไมม่ีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มคีวาม 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
   ลงชื่อ.................................................ผู้สังเกต 

(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบมีคาบ 
 ก. แบบวงกลม 
 ข. แบบหมุน 
 ค. แบบแกว่ง 
 ง. แบบสั่น 
 จ. ถูกทุกข้อ 
2. ปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนตำแหน่งทั้ง ขนาดและทิศทางเรียกว่าอะไร 
 ก. ระยะทาง 
 ข. ความเร็ว 
 ค. การกระจัด 
 ง. เวลา 
 จ. มวล 
3. การเขียนเวกเตอร์ทำได้อย่างไร 



 

 

 ก. ใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาด หัวลูกศร แทนทิศทาง 
 ข. ใช้เส้นตรงแทนทิศทาง หัวลูกศรแทนขนาด 
 ค. ใช้เส้นโค้งแทนเส้นรอบวง ใช้องศาแทน ทิศทาง 
 ง. ใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาดหางลูกศรแทนทิศทาง 
 จ. ถูกทุกข้อ 
4. การรวมปริมาณเวกเตอร์ข้อใดถูกต้อง 
 ก. รวมขนาดอย่างเดียว 
 ข. รวมทิศทางอย่างเดียว 
 ค. รวมทั้งขนาดและทิศทาง 
 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. ค่าความเร็วเพ่ิมขึ้น 
 ค. ไม่มีความเร่ง  

ง. ไม่มีความเร็ว 
 จ. ไม่มีข้อถูก 
8. คำว่าแรง 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. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ผิวสัมผัส 
 จ. แรงเสียดทานสามารถลดให้เป็นศูนย์ได้ 
10. ข้อใดเป็นข้อสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของ นิวตัน 
 ก. กฎความเฉื่อย 
 ข. Action = Reaction 
 ค. กฎแห่งความเสียดทาน 
 ง. F = ma 
 จ. W = F.S 
 
 
 
 
 
 

ใบงานครั้งที่ 3 
เรื่อง อัตราเร็ว ความเร่ง 

อัตราเร็ว 
1.  รถยนต์คันหนึ่งวิ่งได้ระยะทาง  85  กิโลเมตร ในเวลา  2 ชั่วโมง   รถยนต์คันนี้วิ่งด้วยอัตราเร็ว 
     เท่าใด   

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



 

 

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

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

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

ความเร่ง 

 ■  จงเรียงลำดับความเร่งของวัตถุต่อไปนี้  จากมากไปหาน้อย 
 -  วัตถุ  A  วินาทีที่  1  ได้ระยะทาง  5  เมตร  วินาทีที่  10  ได้ระยะทาง 10  เมตร     
-  วัตถุ  B  วินาทีที ่ 2  ได้ระยะทาง  3  เมตร  วินาทีที่   5   ได้ระยะทาง   8  เมตร      
-  วัตถุ  C  วินาทีที่  3  ได้ระยะทาง  5  เมตร  วินาทีที่   8   ได้ระยะทาง   6  เมตร      
-  วัตถุ  D  วินาทีที่  4  ได้ระยะทาง  8  เมตร  วินาทีที่  10  ได้ระยะทาง 12  เมตร 
-  วัตถุ  E  วินาทีที่  5  ได้ระยะทาง  2  เมตร  วินาทีที่  10  ได้ระยะทาง   4  เมตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  นาย ก ขับรถยนต์ในวินาทีที่ 1 ได้ระยะทาง   5  เมตร   วินาทีที่  10  ได้ระยะทาง   50  เมตร 
      นาย  ก  ขับรถยนต์ด้วยความเร่งเท่าใด  

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



 

 

2.  นาย   ข   ขี่รถจักรยานยนต์ในนาทีที่  5  ได้ระยะทาง   2   กิโลเมตร นาทีที่   10  ได้ระยะทาง    
     0.5   กิโลเมตร  นาย  ข  ขี่รถจักรยานยนต์  ด้วยความเร่งเท่าใด   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย  ค  ขี่จักรยานในนาทีที่  1  ได้ระยะทาง  1  กิโลเมตร  นาทีที่  10  ได้ระยะทาง  1  กิโลเมตร 
     นาย  ค  ขี่จักรยาน   ด้วยความเร่งเท่าใด  

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

4. จากกราฟต่อไปนี้ จงตอบคำถาม                 
 
 
 
 
     ก.                                      
                       เวลา 

 
 
 
 
ข.                                            
                       เวลา 

 
 
 
 
ค.                                             
                        เวลา 

 
 
 
 
ง. 
                         เวลา 
 

 
 
 
 
จ.                          
                       เวลา 
 

 

 4.1  กราฟในข้อใดที่แสดงว่า  การเคลื่อนที่ไม่มีความเร่ง  ……………………………   
          4.2  กราฟในข้อใดบ้าง  ที่แสดงว่าการเคลื่อนที่มีความเร่ง  ........................................       
          4.3  กราฟในข้อใดที่แสดงว่า  ความเร่งมีค่าเป็น   + …………………………………  
 4.4  กราฟในข้อใดที่แสดงว่า  ความเร่งมีค่าเป็น   - …………………………………  



 

 

4.5  กราฟในข้อใดที่บอกให้ทราบว่าในการเคลื่อนที่นั้นมีความเร็วคงท่ี………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานครั้งที่ 4 
เรื่อง แรงดันและแรงดันในของเหลว 

 
1. หินก้อนหนึ่ง วางอยู่บนพ้ืน ด้วยแรงกด 800 นิวตัน/ตารางเมตร ถ้าก้อนหินมีมวล 25 กิโลกรัม  จงหาพ้ืนที่ที่หิน
ก้อนนี้วางสัมผัสพ้ืนดิน(แสดงวิธีทำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
.ถังข้าวถังหนึ่งวางอยู่บนพื้น มีพ้ืนที่หน้าตัด 0.45 ตารางเมตร  หนัก 50 กิโลกรัม จงหาแรงกดของถังข้าวถังนี้ที่
กระทำต่อพ้ืน(แสดงวิธีทำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
.ไม้ท่อนหนึ่ง วางอยู่บนพ้ืนดิน ด้วยแรงกด 1,250 นิวตัน/ตารางเมตร มีมวล 40 กิโลกรัม จงหาพื้นที่ท่ีไม้ท่อนนี้วาง
สัมผัสพื้นดิน(แสดงวิธีทำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
.อิฐหนึ่งก้อนวางอยู่บนพื้นด้วยแรงกด 450 นิวตัน/ตารางเมตร มีพ้ืนที่หน้าตัด 0.125 ตารางเมตร จงหาน้ำหนักของ
อิฐก้อนนี้ (แสดงวิธีทำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จงหาแรงดันของน้ำ  ที่ระดับความลึก  5  เมตร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
. ที่ก้นบ่อน้ำแห่งหนึ่ง มีความดัน  14,700  นิวตัน / ตารางเมตร   จงหาความลึกของบ่อน้ำ     แห่งนี้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ของเหลวชนิดหนึ่ง วัดที่ความลึก  4   เมตร  มีแรงดัน  37,240  นิวตัน / ตารางเมตร   จงหาค่า 
     ความหนาแน่น  ของของเหลวนี้         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
1. ข้อใด ไม่มี การใช้แรง 
    ก. เตะฟุตบอล 
    ข. ยกน้ำหนัก 
    ค. ลากวัตถ ุ
    ง. ผลไม้หล่นลงพ้ืน 
    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 มีอัตราเร็วในการขับเคลื่อน  มากท่ีสุด                                  
     ก. 5 เมตร/วินาที                          
     ข. 10 เมตร/3 วินาที  
     ค. 500 เมตร/นาท ี

     ง. 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

     จ. 30,000 เมตร/ชั่วโมง  

4. แรงดึงดูด  ที่โลกกระทำต่อรถ 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 วินาทีที่ 20  มีความเร็ว 196 เมตร/วินาทีแรงดึงดูด ที่โลกกระทำ

ต่อวัตถุชิ้นนี้ มีค่าเท่าใด  

     ก. 175  นิวตัน                           

     ข. 225  นิวตัน                           

     ค. 245  นิวตัน                             

     ง. 275  นิวตัน       

 จ. 315  นิวตัน 

6. กล่องกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ  50 เซนติเมตร มวล  80 กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นดิน  แรงกดท่ีกล่อง

ใบนี้ กระทำต่อพ้ืนดินจะมีค่าเท่าใด   

     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. ที่ระดับความลึก 12 เมตร น้ำจะมีแรงดันเท่าใด  



 

 

     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. ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบย้ายตำแหน่ง 

      ก. นาฬิกาเดิน  

      ข. ชิงช้าแกว่ง 

      ค. ผลไม้หล่น 

      ง. สายกีตาร์สั่น 

      จ. ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่ง 

9. ข้อใดถูกต้อง 

    ก. โพรเจกไทล์จะมีการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง  

    ข. วัตถุแนวดิ่งจะตกถึงพ้ืนก่อนวัตถุโพรเจกไทล์ 

    ค. วัตถุแนวดิ่งและวัตถุโพรเจกไทล์  จะตกถึงพ้ืน พร้อมกัน 
    ง. วัตถุโพรเจกไทล์จะมีแรงกระทำ  2  แรง 
    จ. ข้อ  ก  ค  และ  ง  ถูก 
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวเทียม 
     ก. แรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อดาวเทียมคือแรงสู่ ศูนย์กลาง 
     ข. แรงที่ทำให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ออกไปจากโลกเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลาง 
     ค. แรงหนีศูนย์กลางจะเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง  
     ง. ยิ่งเคลื่อนท่ีเร็วแรงหนีศูนย์กลางยิ่งมาก 
     จ. ถูกทุกข้อ 
 
 
ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
  2. จำนวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงประโยชน์การกำเนิดพลังงานไฟฟ้า  แหล่งพลังงานไฟฟ้า   



 

 

3. เพ่ือให้นักเรยีนรู้วิธีการคิดค่าไฟฟ้า 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมประหยัดพลังงานคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 
  5. เนื้อหา 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
2. การกำเนิดไฟฟ้า 
3. แหล่งพลังงานไฟฟ้า 
4. การคิดค่าไฟฟ้า 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมประหยัด

พลังงานคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 
ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1.  อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 

 ยกตัวอย่างการกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานไฟฟ้าได้ 
อธิบายวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/25-33 
 
ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO)  

• ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
• ครูและนักเรียนทำความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล 

• ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 

• ครูผู้สอนสุ่มโดยการสอบถาม
นักเรียนจากสิ่งที่ได้ดูจาก
นักเรียนประมาณ ๑-๒ คน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
  ครูผู้สอนทำการทดสอบความรู้ใน
เรื่องท่ีได้ทำการสอน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS ) 
ครูผู้สอนทำการเฉลยแบบทดสอบ
รวมกันกับนักเรียนเพ่ือให้ทราบผล
ของคะแนนของแต่ละคน 

• สื่อPower  
Point  
โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 

• ใบงานในระบบ 
Google 
Classroom  

• เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

• แบบทดสอบใน
Google form 

• Google meet 
สื่อออนไลน์ 
 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 

 
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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตดัสินผลการเรียนรู้ 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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการทำงานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
....................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................. ........................................................................
................................................................................................................................................................. .....................  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................................................................................... ................................................. 

 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   



 

 

๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

 

สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม
......................... 

 

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได ้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่…. ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที…่…. ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมสีื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจดัเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไ์ม่เพยีงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มคีวามรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไมม่ีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมปรึกษาแตไ่ม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมไมม่ีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มคีวาม 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
   ลงชื่อ.................................................ผู้สังเกต 

(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ข้อใดคือสมบัติ ของสายล่อฟ้าที่ดี  
         ก. เป็นฉนวนไฟฟ้า 
         ข. เป็นโลหะก่ึงตัวนำไฟฟ้า 
         ค. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ดี 
         ง. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ 
         จ. ไม่นำไฟฟ้า  ทนความร้อนได้สูง 
2. ข้อใดเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทย  
         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. ขนาดเล็กน้ำหนักเบา 
          ค. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
          ง. ใช้ได้ไม่มีวันหมด 
          จ. ใช้เทคโนโลยีชั้นสงู 
4.  ส่วนประกอบใดของถ่านไฟฉาย หรือเซลล์ไฟฟ้า ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้   
         ก. ผงถ่าน 
         ข.แท่งคาร์บอน           
         ค.ปลอกสังกะสี        
         ง. อัมโมเนียมคลอไรด์ 
         จ. สารประกอบแมงกานีส 
5.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการเพ่ิมกระแสไฟฟ้า ของไดนาโม   
         ก. ใช้แม่เหล็กแรงขึ้น   
         ข. เพ่ิมขนาดของขดลวด 
         ค. หมุนขดลวดให้เร็วข้ึน 
         ง. เพ่ิมจำนวนรอบของขดลวด          
         จ. เพ่ิมขนาดของแปรงถ่านให้ใหญ่ขึ้น 
6.  ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดในการผลิตกระแส   ไฟฟ้า   
         ก. เงินลงทุน 



 

 

         ข. แหล่งพลังงาน 
         ค. ระยะทางของสายส่ง 
         ง. การขนส่งเชื้อเพลิง  
         จ. ระยะห่างจากเมืองหลวง 
7.  ข้อใดเป็นลำดับการเปลี่ยนพลังงาน ในการผลิต ไฟฟ้า ระบบพลังน้ำ  
         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  ทำให้ไฟฟ้าไหลได้มากขึ้น 
      ข.  การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม  จะทำ ให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากข้ึน 
      ค.  การต่อตัวต้านทานแบบขนาน  ทำให้ ไฟฟ้าไหลผ่านได้มากข้ึน 
      ง.  การต่อตัวต้านทานแบบขนานถ้าหลอด หนึ่งขาดหลอดอ่ืนจะดับหมด 
      จ.  การตอ่ตัวต้านทานแบบขนาน  จะทำให้  ความต้านทานเพิ่มขึ้น 
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   ชัว่โมง 
        ข.   10   ชั่วโมง 
        ค.   15   ชั่วโมง 
        ง.   20   ชั่วโมง 
        จ.   25   ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ใบงาน เรื่องการผลิตไฟฟ้าในชุมชน ครั้งท่ี 5 
 

การผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ำ 

■  การผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ำ มีข้อดีและมีข้อเสียอย่างไรบ้าง     
....................................................................................................................................................... ...............................
......................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
ไกลชุมชน ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า  เพราะเหตุใด   
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ......................................
......................................................................................................................................................................................  

■  พ้ืนที่ที่จะสร้างเข่ือน ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง     
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... ............................................................
......................................................................................................................................................................................  

■  จงเขียนขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ของการผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ำ 
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ........................................................................
......................................................................................................................................................................................  

■  บอกชื่อเขื่อนที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า 10 แห่ง       
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ ..........
......................................................................................................................... .............................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
การผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อน 

■  การผลิตไฟฟ้าระบบพลังความร้อน มีข้อดีและมีข้อเสียอย่างไร 



 

 

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

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

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

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

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

■  การประหยัดไฟฟ้าจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างไร    
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...........
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

■  เครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่น  จะมีลักษณะการทำงานคล้ายการผลิตไฟฟ้าระบบใด 
........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. ....................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................................  

■  โรงไฟฟ้าพลังดีเซล  มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................  
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 

■  การถอดหรือเสียบปลั๊กควรปฏิบัติอย่างไร    
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ............................
......................................................................................................................................................................................  

■  อันตรายที่เกิดจากการใช้ปลั๊กและเต้าเสียบ  ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด      
........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ............................



 

 

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

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

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

■  ตัวเลขและตัวอักษรที่กำกับบนปลั๊กไฟฟ้า  มีความสำคัญอย่างไร     
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 

■  เมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว  ควรถอดปลั๊กออกหรือไม่  เพราะเหตุใด     
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... .............................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ......
......................................................................................................................................................................................  

■  เหตุใดจึงต้องต่อวงจรไฟฟ้านอกบ้านเข้ากับมิเตอร์หรือมาตรไฟฟ้าเป็นอันดับแรก  
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

■  บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ 
  -  หลอดไฟฟ้า   40   วัตต์   6   หลอด -  หลอดไฟฟ้า   100   วัตต์   6  หลอด 
  -  หม้อหุงข้าว   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 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 6 

 
1. บ้านนายเล็ก เป็นที่อยู่อาศัยประเภทท่ี 1.1 ถ้าบ้านนายเล็ก ใช้ไฟฟ้า 320 หน่วย นายเล็กต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

เท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าแปรผัน 0.75 บาทต่อหน่วย (แสดงวิธีทำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บ้านนายใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยประเภทท่ี 1.2 ถ้าบ้านนายใหญ่ใช้ไฟฟ้า 450 หน่วย นายใหญ่ต้องเสียค่าไฟฟ้า
เท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าแปรผัน 0.45 บาทต่อหน่วย (แสดงวิธีทำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน  

ช่วงที่ หน่วยที่  จำนวนหน่วย 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 ตามจำนวนที่ใช้ 2.9780 

ค่าบริการเดือนละ 8.19 บาท 
1.2  ที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน   

ช่วงที่ หน่วยที่  จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
1 0-150 150 1.8047 

2 151-400 250 2.7781 

3 400 ขึ้นไป ตามจำนวนที่ใช้ 2.9780 
     ค่าบริการเดือนละ 40.90 บาท 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. ข้อใดคือสมบัติ ของสายล่อฟ้าที่ดี  
         ก. เป็นฉนวนไฟฟ้า 
         ข. เป็นโลหะก่ึงตัวนำไฟฟ้า 
         ค. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ดี 
         ง. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ 
         จ. ไม่นำไฟฟ้า  ทนความร้อนได้สูง 
2. การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะช่วยเหมือนคนที่ได้รับอันตรายจากอะไร 
        ก.  รถชน                     
        ข.  จมน้ำ                      
        ค.  งูกัด 
        ง.  เป็นลม       
        จ. หมดสต ิ
3.  ข้อใดถือว่าเป็นจุดเด่นของเซลล์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  
          ก. ผลิตไฟฟ้าได้มาก 
          ข. ขนาดเล็กน้ำหนักเบา 
          ค. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
          ง. ใช้ได้ไม่มีวันหมด 
          จ. ใช้เทคโนโลยีชั้นสงู 
4.  ส่วนประกอบใดของถ่านไฟฉาย หรือเซลล์ไฟฟ้า ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้   
         ก. ผงถ่าน 
         ข.แท่งคาร์บอน           
         ค.ปลอกสังกะสี        
         ง. อัมโมเนียมคลอไรด์ 
         จ. สารประกอบแมงกานีส 
5.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการเพ่ิมกระแสไฟฟ้า ของไดนาโม   



 

 

         ก. ใช้แม่เหล็กแรงขึ้น   
         ข. เพ่ิมขนาดของขดลวด 
         ค. หมุนขดลวดให้เร็วข้ึน 
         ง. เพ่ิมจำนวนรอบของขดลวด          
         จ. เพ่ิมขนาดของแปรงถ่านให้ใหญ่ขึ้น 
6.  ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดในการผลิตกระแสไฟฟ้า   
         ก. เงินลงทุน 
         ข. แหล่งพลังงาน 
         ค. ระยะทางของสายส่ง 
         ง. การขนส่งเชื้อเพลิง  
         จ. ระยะห่างจากเมืองหลวง 
7.  ข้อใดเป็นลำดับการเปลี่ยนพลังงาน ในการผลิต ไฟฟ้า ระบบพลังน้ำ  
         ก. กล      ไฟฟ้า     ศักย์       จลน ์
         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.  ยิ่งเล็กลงความต้านทานยิ่งเพิ่มขึ้น 
9.  ตัวต้านทาน 4 ตัวมีความต้านทานตัวละ 4 โอห์มต่อแบบอนุกรม จะมีความต้านทาน รวมเท่าใด 
       ก.      4    โอห์ม 
       ข.      8    โอห์ม 
       ค.    12    โอห์ม 
       ง.    16    โอห์ม 
       จ.    20    โอห์ม 
10.  ฟิวส์ที่ดีจะมีสมบัติอย่างไร 
       ก.  ความต้านทานต่ำ   จุดหลอมเหลวต่ำ 
       ข. ความต้านทานต่ำ   จุดหลอมเหลวสูง 
       ค. ความต้านทานสูง   จุดหลอมเหลวต่ำ 
       ง. ความต้านทานสูง   จุดหลอมเหลวสูง 



 

 

       จ.  ข้อ   ก   และ   ง   ถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อะตอมและตารางธาตุพันธะเคมี 
  2. จำนวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายของอะตอม ธาตุและพันธะเคมี เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงสมบัติ
ของธาตุในตารางธาตุ เพื่อให้นักเรียนทราบกาเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1. อะตอมและโครงสร้างของอะตอมหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานของอะตอมบอกตำแหน่ง
ธาตุในตารางธาตุจากคุณสมบัติโครงสร้างอะตอมได้ 
  5. เนื้อหา 

๑ อะตอม 
๒ ตารางธาตุ 
๓ พันธะเคมี 

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  อะตอมและโครงสร้างของอะตอม
หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานของ
อะตอมบอกตำแหน่งธาตุในตารางธาตุจากคุณสมบัติ
โครงสร้างอะตอมได้ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1อธิบายความหมายของอะตอม ธาตุและพันธะเคมี 
ระบุสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 



 

 

12-
14/34
-42 

1.นำเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวน
ความรู้เดิม เล่าเรื่อง  สร้างสถานการณ์  หรือ
ต้ังคำถามให้นักเรียนตอบ  เกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียน  เช่น รู้หรือไม่ว่า หากเราเอาธาตุมา
ย่อยให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่าอะไร 
-  2. ผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ 
   3. ผู้เรียนรว่มมือกับผู้สอนยกตัวความ
จำเป็นของธาตุ และเตรียมตัวทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
 

• สื่อPower  
Point  
โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ..
พันธะเคมี.. 

• ใบงานในระบบ 
Google 
Classroom  

• เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 

• แบบทดสอบใน
Google form 

• Google meet 

• สื่อออนไลน์ 
 

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

1.  สังเกตพฤติกรรม เข้า
ชั้นเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ตอบคำถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการนำเสนอ
ผลงาน  โดยใช้แบบ
ประเมินการทำงานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบบันทึกการ
ทำแบบฝึกหัด  โดยใช้แบบ
ตรวจแบบฝึกหัด 

 



 

 

๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย       
- สอบประมวลผลปลายภาค 5 คะแนน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

 2.  ขั้นให้ความรู้ 
1. ผู้เรียนเปิดสื่อการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
หน่วยที่ 4  เรื่อง โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ในระบบ LMS หรือ 
Google Classroom พร้อมกับจด
บันทึกเนื้อที่ได้เรียน 

2.ผู้ เรียนฟังผู้สอนอธิบาย 
เรื่องโครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ และช่วยผู้สอนอภิปราย 

 3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดข้ึน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือ
ทำแบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ในระบบ LMS หรือ 
Google Classroom  

2. ค รู ผู้ ส อ น ค อ ย สั ง เก ต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
       3. เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย
แบบทดสอบผู้สอนประเมินการเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกาย
ถูกระเบียบ 
4. ข้ันวัดประเมินผล  

  1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ LMS  

       2. เฉลยแบบทดสอบ  
 3. บันทึกผลการประเมิน 

 จำนวน 20  
ข้อ 

4.  ตรวจรายงานผลการ
ทำกิจกรรม  โดยใช้แบบ
ตรวจบันทึกกิจกรรม   
5.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 



 

 

ทักษะพิสัย   
- แบบทดสอบ   3   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน  3 คะแนน  

จิตพิสัย           4 คะแนน 
รวม         15 คะแนน 

 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการทำงานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................  .......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
........................................................................................................................................................... ...........................
................................................................................... .............................................................................. .....................  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ....................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 



 

 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 
พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
สัปดาห์ที่......... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม
......................... 

 

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่…. ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที…่…. ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมสีื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจดัเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไ์ม่เพยีงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มคีวามรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไมม่ีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 



 

 

 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมปรึกษาแตไ่ม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมไมม่ีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มคีวาม 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
   ลงชื่อ.................................................ผู้สังเกต 

(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ข้อใดเป็นสสาร  
     ก. แสงแดด   

     ข. อากาศ 
     ค. ไฟฟ้า 
     ง. ความร้อน 
     จ. แรงโน้มถ่วง 
2. ข้อใดเป็นสมบัติทางเคมีของสสาร 
     ก. ส ี 
     ข. กลิน่ 
     ค. ความแข็ง 
     ง. จุดเดือด 
     จ. การเกิดสนิม 
3. สารในกลุ่มใดบริสุทธิ์ที่สุด 
     ก. สารบริสุทธิ ์
     ข. สารเนื้อเดียว 
     ค. สารประกอบ 
     ง. ธาตุ 
     จ. มีความบริสุทธิ์เท่ากัน 
4. น้ำ  เป็นสารประเภทใด 
     ก. สารเนื้อเดียว 
     ข. สารบรสิุทธิ ์
     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. โครงสร้างของอะตอมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
     เป็นแนวคิดของใคร 
     ก. จอห์น  ดอลตัน  
     ข. นีล  บอหร์  
     ค. รัทเทอร์ฟอร์ด  
     ง. เจ  เจ  ทอมสัน 
     จ. กาลิเลโอ 
7. เลขอะตอมบอกอะไรให้ทราบ 
     ก. จำนวน  e- 
     ข. จำนวน  p 
     ค. จำนวน  n 
     ง. จำนวน  p + n 
     จ. ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 
8. เลขมวลบอกอะไรให้ทราบ 
    (ใช้คำตอบในข้อ 24)  
9. การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ  ที่บอกจำนวน 
     อนุภาคในอะตอมด้วยเรียกว่าสัญลักษณ์ 
     ก. กายภาพ 
     ข. เคมี 
     ค. นวิเคลียร์ 
     ง. ชีวภาพ 
     จ. กัมมันตภาพรังสี 
10. ไอโซโทปคือ 
     ก. ธาตุที่มี   e-  p   n  เท่ากัน 
     ข. ธาตุที่มี   e-  p  เทา่กัน   n   ต่างกัน 
     ค. ธาตุที่มี   e-  เท่ากัน   p   n  ต่างกัน 
     ง. ธาตุที่มี   p   เท่ากัน   e-   n  ต่างกัน 
     จ. ธาตุที่มี   e-   p   n   ไม่เท่ากัน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน สารและสมบัติของสาร ครั้งที่ 7 
 

1.  การจำแนกประเภทของสาร   

 ■  จงจำแนกประเภทของสารต่อไปนี้ 
     น้ำกลั่น   แกงจืด  น้ำปลา   น้ำตาลทราย   เกลือ   เงิน   ทองคำ  ทองนาก   อากาศ       
       ทองสำริด   น้ำอัดลม   น้ำเชื่อม   คาร์บอน  ออกซิเจน   กรดอะซิติก   เกลือปนพริก 

    ขยะ   น้ำตาลปนเกลือ   ทองเหลือง   น้ำกระเจี๊ยบ    น้ำมะพร้าว   น้ำคลอง   ส้มตำ          
    น้ำแกง   เพชร   ของหวาน น้ำส้มสายชู   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   
     ทองคำ      79      79    118   

     ตะกั่ว      82      82    125   
     ยูเรเนียม-238      92      92    146   

     พลูโตเนียม-242      94      94    148   

 

■ อะตอมของธาตุที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยๆจะมีจำนวนของอิเล็กตรอนและโปรตอน 
    เท่ากันหรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันหรือไม่.……………………………………………………………. 



 

 

■อะตอมของธาตุที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากๆจำนวนอิเล็กตรอนและโปรตอนเท่ากันหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันหรือไม่.……………………………………………………………. 

■  จงบอกจำนวนอนุภาคในอะตอมของธาตุต่อไปนี้ 
 

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  ธาตุใดบ้างที่เป็นธาตุเดียวกัน.......................................................................... 
 
 
 
 

ใบงาน การจัดเรียงอิเล็กตรอน ครั้งที่ 8 
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

      ■   จงเขียนโครงสร้างแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุที่มีเลขอะตอมดังต่อไปนี้ 
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. ตารางธาต ุ
 3.2  สมบัติของธาตุในตาราง 

  ■   จงเรียงลำดับความเป็นโลหะของธาตุต่อไปนี้  โดยให้ธาตุที่เป็นโลหะมากท่ีสุดอยู่ซ้าย  
                     สุด   ธาตุที่เป็นอโลหะมากท่ีสุดอยู่ขวาสุด  Mg  Ar  P  C   Na  O  B   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ■   ธาตุที่มีอิเล็กตรอนชั้นนอก   1   คือธาตุหมู่      ……………………………………………. 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอนชั้นนอก   3   คือธาตุหมู่   …………………………………………..…. 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอนชั้นนอก   5   คือธาตุหมู่   ……………………………………………... 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอนชั้นนอก   7   คือธาตุหมู่   ……………………………………………... 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอนชั้นนอก   8   คือธาตุหมู่    . …………………………………………… 

 ■   ธาตุที่มีอิเล็กตรอน    1    ชั้น   คือธาตุในคาบท่ี    ………………………………………… 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอน    2    ชั้น   คือธาตุในคาบที่     ……………………………………….. 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอน    4    ชั้น   คือธาตุในคาบที่     ……………………………………….. 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอน    5    ชั้น   คือธาตุในคาบที่      ……………………………………….. 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอน    7    ชั้น   คือธาตุในคาบที่     ………………………………………….. 

■   ธาตุที่จัดเรียง  e-  เป็น  2,1  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ที่............คือธาตุ  ............................. 
            ธาตุที่จัดเรียง  e-  เป็น  2,3  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ที่............คือธาตุ  .............................  
            ธาตุที่จัดเรียง  e-  เป็น  2,7  จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ที่............คือธาตุ  .............................    
            ธาตุที่จัดเรียง  e-  เป็น  2,8,8  จะอยู่ในคาบที่ ........  หมู่ที่............คือธาตุ  ..........................    
            ธาตุที่จัดเรียง  e-  เป็น  2,8,8,2  จะอยู่ในคาบที่ ........  หมู่ที่............คือธาตุ  .........................    
            ธาตุที่จัดเรียง  e-  เป็น  2,8,18,18,7 จะอยู่ในคาบท่ี ........  หมู่ที่............คือธาตุ  ........................    
           (กรุณาดูตารางธาตุประกอบ) 

พลังงานไอออไนเซชัน 

 

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



 

 

อธิบายได้ว่าอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

■   ธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าใดท่ีมีความอยู่ตัว ( Stable ) มากที่สุด.................................... 

■  เมื่อธาตุทำปฏิกิริยากัน  จะปรับตัวให้มีอิเล็กตรอนชั้นนอกเป็นเท่าใด................................... 
     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-    ของธาตุต่อไปนี้ 
 Li       ……………………………………………………………………………..... 
 Na     …………………………………………………………………………….....   
 K     …………………………………………………………………………….....   

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



 

 

 

 ■  จงบอกสูตรโมเลกุลที่เกิดจากการทำปฏิกิริยา  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    อย่างละก่ีอะตอม 
        H2O  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        H2SO4       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        HNO3  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                CuSO4   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        CH3COOH   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        C6H12O6      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

                     KMnO4  

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

ใบงาน โครงสร้างอะตอม ครั้งท่ี 9 
1.   สสาร  หมายถึง          

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

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

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

2. สมบัติทางกายภาพของสารได้แก่       

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

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

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

3.   อะตอมคืออะไร  

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

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



 

 

      ประกอบด้วยอนุภาคพ้ืนฐานอะไรบ้าง        
............................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................. .......................................................................... 

4.   การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุใช้หลักการอย่างไร      

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

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

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

5.   เวเลนซ์อิเล็กตรอน คือ       

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

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

มีจำนวนเท่าใด.......................................................................... 
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.   ในการทำปฏิกิริยากัน อะตอมจะใช้อิเล็กตรอน  ในระดับพลังงานใดในการทำปฏิกิริยา 
9.   จงบอกจำนวนของอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานต่างๆ  

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

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

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

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



 

 

10. ตารางธาตุที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลงานการจัดของ        

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

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

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

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

11. ธาตุทีม่ีสมบัติเป็นโลหะ  จะอยู่ด้านใดของตารางธาตุ   ……………………….. 
      ธาตุที่มีสมบัติเป็นอโลหะ  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  
........................................................................................... ...................................................................................... 
.......................................................................................... ............................................................................... ........
............................................................................................................................. ........................................... 

      โลหะนำไฟฟ้าได้เพราะ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 

      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. ตารางธาตุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  เป็นผลงาน  
    การจัดของใคร 
     ก. จอห์น  ดอลตัน 
     ข. ดิมิทร ี เมนเดลเลฟ 
     ค. เจ  เจ  ทอมสัน 
     ง. คาโรลัส  ลินเนียส   
     จ. เดโมคริตุส 
2. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
      ก.  การเปลี่ยนขนาดของก้อนหิน 
      ข.  การเปลี่ยนสถานะของน้ำ 
      ค.  การสังเคราะห์แสงของพืช  



 

 

      ง.  ธาตุพอโลเนียมกลายเป็นตะก่ัว 
      จ.  ถูกทุกข้อ 
3. X  เป็นธาตุหมู่  2  Y  เป็นธาตุหมู่  7 เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ  จะมีสูตรโมเลกุลอย่างไร 
     ก.  XY                      
     ข.  X2Y 
     ค.  XY2                     
     ง.  X2Y7 
     จ.  X7Y2 
4. คาร์บอนจะรวมตัวกับออกซิเจนและ ไฮโดรเจนได้อย่างละก่ีอะตอม   
        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. โครงสร้างของอะตอมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
     เป็นแนวคิดของใคร 
     ก. จอห์น  ดอลตัน  
     ข. นีล  บอหร์  
     ค. รัทเทอร์ฟอร์ด  
     ง. เจ  เจ  ทอมสัน 
     จ. กาลิเลโอ 
7. เลขอะตอมบอกอะไรให้ทราบ 
     ก. จำนวน  e- 
     ข. จำนวน  p 
     ค. จำนวน  n 
     ง. จำนวน  p + n 
     จ. ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 
8. เลขมวลบอกอะไรให้ทราบ 



 

 

    (ใช้คำตอบในข้อ 24)  
9. ธาตุในข้อ  16  จะอยู่ในหมู่ใดและคาบใด 
     ก. หมู่ที่  2  คาบท่ี  3 
     ข. หมู่ที่  3  คาบท่ี  8 
     ค. หมู่ที่  8  คาบท่ี  5 
     ง. หมู่ที่  2  คาบท่ี  3 
     จ. หมู่ที่  3  คาบท่ี  3 
10. ธาตุที่มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น  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 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องดุลยภาพและระบบนิเวศ 
  2. จำนวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

5.1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายและแบ่งแยกประเภทสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศเพ่ือให้นักเรียนทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

  4. สมรรถนะประจำหน่วย 
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 



 

 

  5. เนื้อหา 
1. สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ 
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
5. ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 
6.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม   

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายและแบ่งแยกประเภท
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ 

๙.๒ ระบุองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
๙.๓ อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15-
17/ 
43-51 

1.นำเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวน
ความรู้เดิม เล่าเรื่อง  สร้างสถานการณ์  
หรือตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ  เกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียน  เช่น สิ่งแวดล้อม
หมายถึงอะไร ยกตัวอย่างระบบนิเวศ 
-  2. ผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง  การรักษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
   3. ผู้เรียนรว่มมือกับผู้สอนยกตัวความ 

1.สื่อPower  Point   
 การรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิตและ
ระบบนิเวศ 
2. ใบงานในระบบ 
LMS หรือ Google 
Classroom 
3. เครื่อง 

ใบงาน  เรื่ องการ
รักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิตและระบบ
นิเวศ 
Concept  
mapping 
การรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิตและ
ระบบนิเวศ
แบบทดสอบหลัง 

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าชั้น
เรียนตรงเวลา  
แตง่กายถูก
ระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และตอบคำถาม
และซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 จำเป็นของการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศ และเตรียมตัวทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
2.  ข้ันให้ความรู้  

คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 

เรียน จำนวน 20  
ข้อ 

2.  สังเกตการ
นำเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบประเมิน
การทำงานกลุ่ม 



 

 

      1. ผู้เรียนเปิดสื่อการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหน่วยที่ 
5  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศ ในระบบ LMSหรือ 
Google Classroom พร้อมกับจดบันทึก
เนื้อท่ีได้เรียน 
      2.ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบาย เรื่อง การ
รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
และช่วยผู้สอนอภิปราย 
      3.  ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
      1.  ผู้เรียนศึกษาและลงมือทำ
แบบฝึกหัดการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศ ในระบบ LMS  หรือ 
Google Classroom 
      2. ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
       3. เฉลยและอธิบายแบบทดสอบ
ผู้สอนประเมินการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายถูกระเบียบ 
4. ข้ันวัดประเมินผล  
  1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
       2. เฉลยแบบทดสอบ  
       3. บันทึกผลการประเมิน 

 3.  ตรวจแบบ
บันทึกการทำ
แบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงาน
ผลการทำกิจกรรม  
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 แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.5 แบบประเมินการทำงานรายกลุ่ม 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................... ........................................................................................ ..................... 
.......................................................................... ........................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ................................................................. ..................... 
................................................................................................. ........................................................................ .............
............................................................................................................................. ......................................................... 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
.......................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .......................................................... ..................... 
........................................................................................................ ........................................................................ ...... 
............................................................................................................................. ......................................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   



 

 

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 
พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัปดาห์ที่......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับช้ัน.............................กลุ่ม......................... 



 

 

 

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่…. ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที…่…. ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 

๑ คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมสี่วนร่วมในการกำหนดเปา้หมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานท่ี 
           สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้มเพรียงยึดหลักความประหยัด 

 ๒ คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมสีื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
                            พร้อมเพรียง แต่ขาดการจดัเตรียมสถานท่ี และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑ คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไ์ม่เพยีงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดมีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง 
๒ คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มคีวามรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง 
 ๑ คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไมม่ีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓ คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
                            มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมปรึกษาแตไ่ม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ๑ คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมสีว่นร่วมไมม่ีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มคีวาม 
                            รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
   ลงชื่อ.................................................ผู้สังเกต 

(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 



 

 

1.  ระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
      ก. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
      ข. สิ่งแวดล้อมกับสิ่งไม่มีชีวิต 
      ค. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
      ง. สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
      จ. สิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม 
2.  ทำไมจึงเรียกพืชว่าเป็นผู้ผลิต 
       ก. สร้างอาหารได้เอง 
       ข. เป็นอาหารของมนุษย์ 
       ค. ให้สิ่งที่สัตว์ต้องการ 
       ง. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์      
       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.  น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากข้ึน 
      ค.  บรรยากาศของโลกไม่ระบายความร้อน 
      ง.  ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกมากขึ้น 
      จ.  แมกมาใต้ผิวโลกเคลื่อนตัวขึ้นมาใกล้ผิวโลก 
5. การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากสาเหตุสำคัญในข้อใด 
      ก.  การหุงต้มในครัวเรือน 
      ข.  การใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง     
      ค.  การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 
      ง.  การตัดไม้ทำลายป่า  
      จ.  การเพ่ิมข้ึนของระบบสาธารณูปโภค 
6. ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มจะเป็นอย่างไร 
      ก.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนร้อนจัด 
      ข.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด 
      ค.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนหนาวจัด         



 

 

      ง.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนร้อนจัด   
      จ.  ตอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด 
6. พืชช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร 
     ก.  เพ่ิมออกซิเจนในอากาศ 
     ข.  ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ค.  เพ่ิมความชื้นในอากาศ  
     ง.  ปล่อยความเย็นสู่อากาศ 
     จ.  สกัดกั้นรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ 
7. ประเทศใดอยู่ในเขตฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
     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.  อากาศเย็นจะมีความกดอากาศต่ำ 
     ค.  ลมจะพัดจากบริเวณอุณหภูมิสูงไปต่ำ 
     ง. ลมจะพัดจากความกดอากาศต่ำไปสูง 
     จ.  ความกดอากาศต่ำจะมีอุณหภูมิสูง 

9. ข้อใด ไม่ใช่ ปรากฏการณ์ เอล  นิโน 
       ก. อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งตะวันออกเพ่ิมสูงขึ้น 
       ข. ลมสินค้าพัดจากฝั่งตะวันตกไป ตะวันออก    
       ค. กระแสน้ำอุ่นไหลจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออก 
       ง. ฝั่งตะวันออกมีความกดอากาศต่ำกว่าฝั่ง ตะวันตก 
       จ. ฝั่งตะวันออกเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก 
10.  ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไร  เมื่อเกิดปรากฏการณ์ เอล  นิโน 
        ก.  เกิดความแห้งแล้ง 
        ข.  ความชื้นในอากาศสูง 
        ค.  ฝนตกหนัก  น้ำท่วม  
        ง.  ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
        จ.  ปริมาณฝนมากกว่าปกติ   

ใบงาน เรื่อง ดุลยภาพสิ่งมีชีวิต  ครั้งที่ 10 
 
การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช 



 

 

  

 ■  ทำไมเม่ือแยกกล้าไม้ไปปลูกใหม่ๆ จึงควรตัดใบทิ้งบ้าง   
 
   

 ■  ถ้าไม่ตัดใบท้ิงไปบ้างจะมีผลอย่างไร     
 
 
การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย 

 ■ สารที่มีสมบัติเป็นกรด  จะมีค่า  pH  เท่าใด    
    
 

 ■ สารที่มีสมบัติเป็นเบส  จะมีค่า  pH  เท่าใด       
 
 

 ■ น้ำบริสุทธิ์จะมีสมบัติเป็นกรดหรือเบส มีค่า  pH เท่าใด   
   
 
การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิร่างกาย 
 

■  ทำไมเวลาเล่นกีฬาหรืออกกำลังกายจึงหน้าแดง   
 
 

            ■ ทำไมเวลาสัมผัสกับอากาศเย็นจึงหน้าซีด     
 
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

 ■  ถ้าถูกงูพิษกัดนักเรียนจะทำอย่างไร       
 
 

 ■  การฉีดเซรุ่มมีหลักการอย่างไร       
      ถ้าฉีดเซรุ่มผิดจะมีผลอย่างไร       
      ถ้าไม่ทราบว่าถูกงูชนิดใดกัดจะฉีดเซรุ่มชนิดใด     
 
 

ใบงาน เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 



 

 

 
1. สิ่งแวดล้อมหมายถึง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
ตัวอย่างเช่น....................................................................................................................................... ............................ 
2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง 
...................................................................... ................................................................................................................  
ได้แก่......................................................................................................................................... .................................... 
3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึง 
............................................................................................................. ......................................................................... 
ได้แก่........................................................................................................................... ................................................... 
4. ภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด 
.............................................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ........................................................... 
5. ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ 
........................................................................... .............................................................................. ............................. 
6. ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
................................................................................................. .............................................................................. ....... 
9. ปัญหาสำคัญท่ีทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ 
.................................................................................................. .............................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
10. ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ได้แก่ 
....................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... .................................................................. ................. 
11. จงยกตัวอย่างวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
.................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. ........................................................................................ ................. 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

 
1.  ระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
      ก. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
      ข. สิ่งแวดล้อมกับสิ่งไม่มีชีวิต 
      ค. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
      ง. สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
      จ. สิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม 
2.  ข้อใดเป็นการปรับตัวด้านพฤติกรรม 
      ก. กบจำศีลในฤดูแล้ง  
      ข. ต้นไม้ทิ้งใบในฤดูแล้ง  
      ค. กล้วยไม้มีรากอากาศ  
      ง. ลูกอ๊อดกบมีเหงือกหายใจในน้ำ 
     จ. กระบองเพชรเปลี่ยนใบให้เป็นหนาม  
3.  ข้อใด ไม่ใช่ การปรับตัวของปลาน้ำจืด 
      ก. ผิวหนังป้องกันน้ำซึมเข้า 
      ข. เกล็ดป้องกันน้ำซึมเข้า 
      ค. ปสัสาวะมากและบ่อย 
      ง. ปัสสาวะน้อยและเข้มข้น 
      จ. เซลล์ที่เหงือกดูดแร่ธาตุกลับคืน 
4. ปัญหาโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด 
      ก.  อุณหภูมิภายในของโลกสูงขึ้น 
      ข.  น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากข้ึน 
      ค.  บรรยากาศของโลกไม่ระบายความร้อน 
      ง.  ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกมากข้ึน 
      จ.  แมกมาใต้ผิวโลกเคลื่อนตัวขึ้นมาใกล้ผิวโลก 
5. การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากสาเหตุสำคัญในข้อใด 
      ก.  การหุงต้มในครัวเรือน 
      ข.  การใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง     
      ค.  การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 
      ง.  การตัดไม้ทำลายป่า  
      จ.  การเพ่ิมข้ึนของระบบสาธารณูปโภค 
6. ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มจะเป็นอย่างไร 
      ก.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนร้อนจัด 
      ข.  กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด 



 

 

      ค.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนหนาวจัด         
      ง.  กลางวันหนาวจัด กลางคืนร้อนจัด   
      จ.  ตอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด 
6. พืชช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร 
     ก.  เพ่ิมออกซิเจนในอากาศ 
     ข.  ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ค.  เพ่ิมความชื้นในอากาศ  
     ง.  ปล่อยความเย็นสู่อากาศ 
     จ.  สกัดกั้นรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ 
7. ประเทศใดอยู่ในเขตฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
     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.  เป็นหมูเ่กาะ 
       ข.  ตั้งอยู่ในทะเล 
       ค.  อุณหภูมิรอบนอกต่ำกว่าบนเกาะ 
       ง.  ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก 
       จ.  เป็นแผ่นดินต้องคำสาปตามตำนาน 
9. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ 
     ก.  จากความเข้มข้นมากไปเข้มข้นน้อย 
     ข. ความเข้มข้นเพ่ิมข้ึนการแพร่จะช้าลง 
     ค. เมื่อความเข้มข้นเท่ากันจะไม่มีการแพร่ 
     ง. ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นการแพร่จะเพ่ิมข้ึน 
     จ. ถ้าความดันลดลงการแพร่จะช้าลง 
10.  สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวเพ่ืออะไร 
      ก. ให้มีชีวิตอยู่รอด  
      ข. พักผ่อนร่างกาย 
      ค. เลือกคู่ผสมพันธุ์    
      ง. ทำให้หาอาหารได้มากขึ้น 
      จ. ให้มีรูปร่างเหมาะสม สวยงาม 
 


