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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มีงานทำ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน 15 ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ประจำภาคเรียนที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ประกอบด้ ว ยเอกสาร 8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ 1) ภาษาไทย 2) คณิ ต ศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพ
8) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม 8 เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 22ี่ 2เรื
เรื่อ่อ่องงงธาตุ
ธาตุกกกัมัมัมมัมัมันนนตรั
ตรังงงสีสีสี
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
ธาตุ
ตรั
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
2
เรื
อ
่
ง
ธาตุ
ก
ม
ั
มั
น
ตรั
งหลอมเหลว
สี
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 33ี่ 3เรื
เรื่อ่อ่องงงจุจุจุดดดเดื
เดือออดดดจุจุจุดดดหลอมเหลว
ของสารบริ
ของสารบริสสสุทุทุทธิธิธิ์แ์แ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
เดื
หลอมเหลว
ของสารบริ
ละสารผสม
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
3
เรื
อ
่
ง
จุ
ด
เดื
อ
ด
จุ
ด
หลอมเหลว
ของสารบริ
ส
ท
ุ
ธิ
แ
์
ละสารผสม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 44ี่ 4เรื
เรื่อ่อ่องงงจุจุจุดดดเดื
เดือออดดดจุจุจุดดดหลอมเหลว
หลอมเหลวของสารบริ
ของสารบริสสสุทุทุทธิธิธิ์แ์แ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
เดื
หลอมเหลว
ของสารบริ
ละสารผสม
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
4
เรื
อ
่
ง
จุ
ด
เดื
อ
ด
จุ
ด
หลอมเหลว
ของสารบริ
ส
ท
ุ
ธิ
แ
์
ละสารผสม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 55ี่ 5เรื
เรื่อ่อ่องงงความหนาแน่
ความหนาแน่นนนของสารบริ
ของสารบริสสสุทุทุทธิธิธิ์แ์แ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
ความหนาแน่
ของสารบริ
ละสารผสม
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
5
เรื
อ
่
ง
ความหนาแน่
น
ของสารบริ
ส
ท
ุ
ธิ
แ
์
ละสารผสม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 66ี่ 6เรื
เรื่อ่อ่องงงความหนาแน่
ความหนาแน่นนนของสารบริ
ของสารบริสสสุทุทุทธิธิธิ์แ์แ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
ความหนาแน่
ของสารบริ
ละสารผสม
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
6
เรื
อ
่
ง
ความหนาแน่
น
ของสารบริ
ส
ท
ุ
ธิ
แ
์
ละสารผสม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 77ี่ 7เรื
เรื่อ่อ่องงงมวลและปริ
มวลและปริมมมาตรของสารบริ
าตรของสารบริสสสุทุทุทธิธิธิ์แ์แ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
มวลและปริ
าตรของสารบริ
ละสารผสม
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
7
เรื
อ
่
ง
มวลและปริ
ม
าตรของสารบริ
ส
ท
ุ
ธิ
แ
์
ละสารผสม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 88ี่ 8เรื
เรื่อ่อ่องงงมวลและปริ
มวลและปริมมมาตรของสารบริ
าตรของสารบริสสสุทุทุทธิธิธิ์แ์แ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
มวลและปริ
าตรของสารบริ
ละสารผสม
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
8
เรื
อ
่
ง
มวลและปริ
ม
าตรของสารบริ
ส
ท
ุ
ธิ
แ
์
ละสารผสม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 99ี่ 9เรื
เรื่อ่อ่องงงธาตุ
ธาตุแแและสารประกอบ
ละสารประกอบ
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
ธาตุ
ละสารประกอบ
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
9
เรื
อ
่
ง
ธาตุ
แ
ละสารประกอบ
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 10
ี่ 10เรื
เรื่อ่อ่องงงโครงสร้
โครงสร้าาางอะตอม
งอะตอม
แผนการการจั
การเรี
นรู
10
เรื
โครงสร้
งอะตอม
แผนการการจั
งอะตอม
แผนการการจั
แผนการการจัดดดดการเรี
การเรี
การเรียยยยนรู
นรู
นรู้ท้ท้ท้ที่ี่ี่ 10
11
ี่ 11เรื
เรื
เรื่อ่อ่อ่องงงงโครงสร้
สมบั
สมบัตตติขิขิขาองสารในสถานะของแข็
องสารในสถานะของแข็
งงง ของเหลว
ของเหลวและแก๊
และแก๊สสส
แผนการการจั
การเรี
นรู
11
เรื
สมบั
องสารในสถานะของแข็
ของเหลว
และแก๊
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
11
เรื
อ
่
ง
สมบั
ต
ข
ิ
องสารในสถานะของแข็
ง
ของเหลว
และแก๊
ส
แผนการการจั
แผนการการจัดดดการเรี
การเรียยยนรู
นรู้ท้ท้ที่ี่ 12
ี่ 12เรื
เรื่อ่อ่องงงพลั
พลังงงงานความร้
งานความร้อออนกั
นกับบบการเปลี
การเปลี่ย่ย่ยนแปลงสถานะของสาร
นแปลงสถานะของสาร
แผนการการจั
การเรี
นรู
12
เรื
พลั
งานความร้
นกั
การเปลี
นแปลงสถานะของสาร
แผนการการจั
ด้ทการเรี
ยนรูแ้ทและองค์
ี่ 12
เรื่อปงประกอบของเซลล์
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่
หน่
วววยการเรี
ยการเรียยยนรู
นรู
้ที่ี่ 33ี่ 3เซลล์
เซลล์
ละองค์
ระกอบของเซลล์
หน่
ยการเรี
นรู
ท
้
เซลล์
แ
ละองค์
ป
ระกอบของเซลล์
หน่แผนการการจั
วแผนการการจั
ยการเรียนรูด้ทดการเรี
ี่ การเรี
3 เซลล์
ยยยนรู
นรูแ้ท้ทละองค์
้ที่ี่ 11ี่ 1เรื
เรื่อ่อ่อปงงงระกอบของเซลล์
เซลล์
เซลล์พพพืชืชืชและเซลล์
และเซลล์สสสัตัตัตว์ว์ว์
แผนการการจั
ด
การเรี
นรู
เรื
เซลล์
และเซลล์
แผนการการจั
การเรี
นรูนรู้ท้ท้ที่ี่ 12ี่ 2เรื
พงจุืชลลและเซลล์
แผนการการจั
แผนการการจัดดดดการเรี
การเรียยยยนรู
เรื
เรื่อ่อ่อ่องงงงเซลล์
กล้
กล้ออองจุ
ทรรศน์
ทรรศน์ สัตว์
แผนการการจั
การเรี
นรู
ท
้
่
ี
2
เรื
กล้
งจุ
ล
ทรรศน์
แผนการการจั
เรืเรื่อ่อ่องงงกล้
งจุลทรรศน์ แและหน้
แผนการการจั
แผนการการจัดดดดการเรี
การเรี
การเรียยยยนรู
นรู
นรู้ท้ท้ท้ที่ี่ี่ 332ี่ 3เรื
ลัลัลักกกอษณะของเซลล์
ษณะของเซลล์
ละหน้าาาทีทีที่่ ่
แผนการการจั
การเรี
นรู
เรื
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ษณะของเซลล์
แ
ละหน้
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
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แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการของเซลล์
และออสโมซีส
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง พัการแพร่
ฒนาการของเซลล์
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 4 การสั
ยนรูง้ทเคราะห์
ี่ 5 เรื่อดง ้วการแพร่
ยแสง และออสโมซีส
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 4 การสั
ยนรูง้ทเคราะห์
ี่ 1 เรื่องด้วปัยแสง
จจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ผลิ
ปัจตจัภัยทีณ่พฑ์ืชจใช้
ากการสั
ในการสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสง
ผลิตภัณฑ์ญจากการสั
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง ความสำคั
ของการสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง ความตระหนั
ความสำคัญของการสั
กต่อคุณค่งเคราะห์
าของพืชดที้ว่มยแสงของพื
ีต่อสิ่งมีชีวิตชและสิ
ต่อสิ่ง่งมีแวดล้
ชีวิตและสิ
อม ่งแวดล้อม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 65 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้อม
ยนรู้ที่ 6ยงน้
เรื่อำงและอาหารของพื
ความตระหนักต่ชอคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้อม
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 5 การลำเลี
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 5 การลำเลี
ยนรู้ที่ 1ยงน้
เรื่อำงและอาหารของพื
การลำเลียงน้ำของพื
ช ช
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การลำเลียงอาหารของพื
งน้ำของพืช ช
การลำเลี
ยงอาหารของพื
ช
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ธาตุ
อาหารบางชนิ
ดที่มีความสำคั
ญต่อการเจริญเติบโตของพืช
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 6 การสื
ยนรูบ้ทพัี่ 3นธุเรื์ข่อองพื
ง ธาตุ
ชดอก
อาหารบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 6 การสื
ยนรูบ้ทพัี่ 1นธุเรื์ข่อองพื
ง การสื
ชดอก
บพันธุ์ของพืช
การสืบพัางที
นธุ่ใ์ขช้องพื
ช บพันธุ์ของพืชดอก
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง โครงสร้
ในการสื
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การปฏิ
โครงสร้สานธิ
งทีข่ใช้องพื
ในการสื
ชดอกบพันธุ์ของพืชดอก
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง การเจริ
การปฏิสญนธิ
หลัขงองพื
การปฏิ
ชดอก
สนธิ
การเจริ
การปฏิ
สนธิ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง การสื
บพัญนหลั
ธุ์แงบบไม่
อาศั
ยเพศของพืช
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง การสื
การขยายพั
บพันธุน์แธุบบไม่
์ของพือชาศัยเพศของพืช
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 76 เรื่อง ความสำคั
การขยายพัญนของเทคโนโลยี
ธุ์ของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ความสำคัขญองการขยายพั
ของเทคโนโลยีนกธุารเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื่อ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 87 เรื่อง ประโยชน์
์พืช
บรรณานุ
แผนการการจั
กรม วิทดยาศาสตร์
การเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
รายวิ
บรรณานุ
กรม วิทนยาศาสตร์
1ผล
การวัชดาเทคโนโลยี
และประเมิ
รายวิ้แชจงรายวิ
าเทคโนโลยี
1
คำชี
ชาเทคโนโลยี
1 รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
คำอธิ
คำชี้แบจงรายวิ
ายรายวิชาเทคโนโลยี
ชาเทคโนโลยี1 1 รหัรหัสวิสชวิาชาวิ
ว21103
ชา ว21103
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
1 ภาคเรี
ที่ 1 ยภาคเรี
นที่ 1ยนที่ 1
มาตรฐานการเรี
คำอธิบายรายวิชยาเทคโนโลยี
นรู้/ตัวชี้วัด 1 รหัสวิชาวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรี
นรู้/ตัวชี้วัด 1 รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้
างรายวิชยาเทคโนโลยี
หน่
โครงสร้
วยการเรี
างรายวิ
ยนรูชาเทคโนโลยี
้ที่ 1 เทคโนโลยี
1 รหั
ในชีสวิวชิตาประจำวั
ว21103น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 1 เทคโนโลยี
ยนรู้ที่ 1 ใเรืนชี
่องวิตเทคโนโลยี
ประจำวันในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การจั
ระบบทางเทคโนโลยี
ดการข้อมูลและสารสนเทศ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักออกแบบระบบ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โปรแกรมเมอร์น้อย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้จัก Arduino และ Thinkercad
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คำสั่งวนรอบ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รู้จักทางเลือก
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วิศวกรน้อย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
บรรณานุกรม เทคโนโลยี 1
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะจัดคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 15 ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ
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เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ง

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร 0 2282 6734
โทรสาร 0 2282 6735
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน 35 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032 515457 - 8
โทรสาร 032 515951
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
3. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร 032 522 347 , 032 520 478 โทรสาร 032 520 478
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คำ�ชี้แจง

1

คำชี้แจงสำหรับครู

ประกอบการใช้
แผนการจั
ดการเรี
ลุ่มสาระการเ
ยนรู้วิทยาศาสตร์
ประกอบกำรใช้
แผนกำรเรี
ยนรูย้กนรู
ลุ่ม้กสำระกำรเรี
ยนรู้วิทรียำศำสตร์
1. ควรเตรี ย มศึ ก ษาเนื้ อ หาเพิ่ มเติ ม ในแต่ ล ะบทเรี ย นก่ อ นการสอน เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
สถานการณ์ตัว อย่ างในแต่ล ะบทเรี ย น ให้เป็นสถานการณ์จริงในบริบทของนักเรียนและท้องถิ่นที่มีความ
สอดคล้องกับ เนื้ อหาในบทเรีย น เพื่อให้ นั กเรียนเกิดองค์ความรู้และประเมินได้ว่า นักเรียนใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2. คาถามท้ายกิจกรรมของแต่ละแผนการสอน เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ครูสามารถประเมินได้ว่า นักเรียน
เกิดองค์ความรู้ ตามจุดประสงค์ของแผน และตามตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือยัง ดังนั้นในการสอนครูควรให้
ความสาคัญ ไม่ควรข้าม ควรถามตามลาดับที่ออกแบบไว้
3. การเข้าถึงสื่อการสอนทางอินเทอร์เนต ควรตรวจสอบการเข้าถึงข้อมู ล หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ ให้ใช้รูปภาพหรือสื่อการสอนที่มีความใกล้เคียงแทนได้ หากในบทเรียนมีการใช้วีดีทัศน์ ผู้สอนควรดาวน์
โหลดวีโหลดวี
ดีทัศน์ดทิที่จัศัดน์เตรี
ะบทเรี
ยนมาสยนมาส�
ารองไว้
ในเครืใ่อนเครื
งคอมพิ
วเตอร์วใเตอร์
ห้เรียใบร้
ดาวน์
ที่จยัดมให้
เตรียในแต่
มให้ใลนแต่
ละบทเรี
ำรองไว้
่องคอมพิ
ห้เรีอยยก่
บร้ออนท
ยก่าการสอน
อนท�ำการสอน
4. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการสอนแต่ละบทเรียน สามารถดัดแปลงใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น เช่น ใช้แก้วน้าแทนบีกเกอร์ ใช้ไม้หนีบผ้าแทนที่หนีบหลอดทดลอง เป็นต้น
5. ควรทาการทดลองล่วงหน้า (Try out) เพื่อให้สามารถกาหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมได้อย่างแม่นยา
ยิ่งขึ้น
6. ควรเตรียมจัดทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนในชั้นเรียน
สาหรับบทเรียนที่มีการทดสอบดังกล่าว
7. แบบประเมินจัดทาไว้ท้ายแผนการเรียนรู้สุดท้าย ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ใช้วัดผลที่เกิดแก่ผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านแล้ว ผู้สอนสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบประเมินที่สอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการวัดในแต่ละแผนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็นต้องใช้ทุกแบบประเมินกับทุกแผน
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ ว21101 รายวิ
รำยวิชำพื
ทยำศำสตร์ 1
าวิ้นทฐำนวิ
ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์
เวลำ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

อธิบาย สมบัติทางกายภาพรวมทั้งจัดกลุ่มธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม โครงสร้างอะตอมและส่วนประกอบ การจัดเรียงอนุภาค ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม
ธาตุ และสารประกอบ แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภ าคและการเคลื่ อนที่ข องอนุ ภ าคของสารชนิ ด เดีย วกั น
ในสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละแบบจ าลอง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป ร่ า งกั บ การท าหน้ า ที่ ข องเซลล์
การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต ลักษณะและหน้าที่ของไซเลมและโฟลเอม การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิ ดผลและ
เมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด กระบวนการแพร่ และออสโมซิส รวมทั้งยกตัวอย่างที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของการสั งเคราะห์ ด้ว ยแสงของพืช ต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม การสื บพัน ธุ์
แบบอาศั ย เพศและไม่ อ าศัย เพศของพื ช ดอก ลั ก ษณะโครงสร้ า งของดอกที่ มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด การถ่ า ยเรณู
ความสาคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผ ลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช ความสาคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาสซึ
ไซโทพลาสซึ
ว เคลี
ส แวคิ
ไมโทคอนเดรี
ย และคลอโรพลาสต์
บเที
ด เดือ ดจุ ด
เซลล์
ม มนิวนิเคลี
ยส ยแวคิ
วโอลว โอล
ไมโทคอนเดรี
ย และคลอโรพลาสต์
เปรียบเทียเปรี
บจุดยเดื
อดยจุบจุ
ดหลอมเหลว
หลอมเหลวของสารบริ
สุทธิความหนาแน่
์และสารผสมนของสารบริ
ความหนาแน่
ุทธิ์แดละสารผสม
การจัดดเหนี
เรีย่ งอนุ
ภาค
ของสารบริ
สทุ ธิแ์ ละสารผสม
สทุ ธินแ์ ของสารบริ
ละสารผสมสการจั
เรียอนุภาคแรงยึ
วระหว่
าง
แรงยึ
ดเหนี่ยวระหว่าอ่ งอนุ
าคและการเคลื
นที่ของอนุ
สสารชนิดเดียวกั
นในสถานะของแข็
อนุ
ภาคและการเคลื
นทีข่ภองอนุ
ภาคของ ่อสสารชนิ
ดเดีภยาคของ
วกันในสถานะของแข็
งของ
เหลวและแก๊ส งรูปของเหลว
ร่างและ
และแก๊าสงของเซลล์
รูปร่างและโครงสร้
างของเซลล์
ืชและเซลล์
สัตว์ รบ่ วมทั
้งเขียศนแผนภาพที
ศทางการลาเลียง
โครงสร้
พชื และเซลล์
สตั ว์รวมทัพง้ เขี
ยนแผนภาพที
รรยายทิ
ทางการล�ำเลี่บยรรยายทิ
งสารในไซเลมและโฟลเอม
สารในไซเลมและโฟลเอมของพื
ชและระบุ
ปัจจัยดทีว้ ่จยแสงและผลผลิ
าเป็นในการสังตเคราะห์
ยแสงและผลผลิ
กิดขึ้นจากการ
ของพื
ชและระบุปจั จัยทีจ่ ำ� เป็นในการสั
งเคราะห์
ทีเ่ กิดขึดน้ ้วจากการสั
งเคราะห์ตดทีว้ ่เยแสงวิ
เคราะห์
สังเคราะห์ด้วธยแสง
วิเคราะห์
ธาตุกโมัลหะ
มันตรังสีทจี่มและสั
ีต่อสิง่ งคม
มีชีวใช้ิต
ผลจากการใช้
าตุโลหะ
อโลหะกึผลจากการใช้
ง่ โลหะ และธาตุ
มันตรัอโลหะกึ
งสีทมี่ ตี ่งอโลหะ
สิง่ มีชวี และธาตุ
ติ สิง่ แวดล้กัมอมเศรษฐกิ
เครื
่องมืออเพืมเศรษฐกิ
่อวัดมวลและปริ
สุทอธิเพื
์และสารผสม
กล้องจุมลาตรของสารบริ
ทรรศน์แบบใช้แสสงศึ
และ
สิ่ ง แวดล้
จ และสัมาตรของสารบริ
ง คม ใช้ เ ครื่ อ งมื
่ อ วั ด มวลและปริ
ุ ท ธิ์ แกษาเซลล์
ละสารผสม
โครงสร้
งต่าง ๆแภายในเซลล์
อกใช้ปแยุ๋ ละโครงสร้
ทีม่ ธี าตุอาหารเหมาะสมกั
บพืชใน เลืสถานการณ์
ำ� หนด
วิธกี ารขยาย
กล้องจุลาทรรศน์
บบใช้แสงศึกเลื
ษาเซลล์
างต่าง ๆ ภายในเซลล์
อกใช้ปุ๋ยทีท่มกีธ่ าตุ
อาหารเหมาะสม
พักับนพืธุ์พชในสถานการณ์
ืชให้เหมาะสมกัทบี่กความต้
าหนด วิอธงการของมนุ
ีการขยายพันษธุย์์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี คุณค่าของ
พืช ที่มีต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม ความสาคัญของสัตว์ที่ช่ว ยในการถ่ายเรณูของพืช ดอก ประโยชน์ ของ
การขยายพันธุ์พืช มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

2

ช
3
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/1-1/18
ว 2.1 ม.1/1-1/10
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รายวิชาา วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 1

รหัสวิชา ว21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รวมเวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระที่ 1 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
ว 2.1 ม.1/1 อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต และการทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจัดกลุ่ม
ธาตุเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะ
ว 2.1 ม.1/2 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมี ชีวิต
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว 2.1 ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโ ลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใช้ธาตุ อย่างปลอดภัย คุ้มค่า
ว 2.1 ม.1/4 เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุ ณหภูมิ
เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือสารสนเทศ
ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ว 2.1 ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ว 2.1 ม.1/7 อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจาลอง
และสารสนเทศ
ว 2.1 ม.1/8 อธิ บ ายโครงสร้ า งอะตอมที่ ป ระกอบด้ ว ยโปรตอนนิ ว ตรอนและอิ เ ล็ ก ตรอนโดยใช้
แบบจาลอง
ว 2.1 ม.1/9 อธิ บ ายและเปรี ย บเที ย บการจั ด เรี ย งอนุ ภ าค แรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าคและ
การเคลื่อนที่ของอนุภาคของ สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊สโดยใช้แบบจาลอง
ว 2.1 ม.1/10 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจาลอง
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สาระที่ 2 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การล าเลี ยงสารผ่ านเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของ
ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
ว 1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์
ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง กับการทาหน้าที่ของเซลล์
ว 1.2 ม.1/4 อธิบ ายการจัดระบบของสิ่ ง มีชีวิต โดยเริ่ มจากเซลล์ เนื้ อเยื่ อ อวัย วะ ระบบอวัย วะ
จนเป็นสิ่งมีชีวิต
ว 1.2 ม.1/5 อธิบ ายกระบวนการแพร่ และออสโมซิส จากหลั กฐานเชิงประจั กษ์ และยกตัว อย่ า ง
การแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจาวัน
สาระที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง
มาตรฐานการเรียนรู้
ํ ยงสารผ่ านเซลล์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลาเลี
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํ างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทํ างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู
้ไปใช้ประโยชน์
ํ
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/6 ระบุปัจจัยที่จาเป็นในการสังเคราะห์ ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 1.2 ม.1/7 อธิบายความสาคัญของการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุคุณค่าาของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน
สาระที่ 4 การลาเลียงน้า แร่ธาตุและอาหารของพืช
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน
่งมี่งชมีีวชิตีวหน่
วยพืวยพื
้นฐานของสิ
่งมีช่งีวมีิตชการลาเลี
านเซลล์
ํ ยงสารผ่
มาตรฐานวว1.2
1.2เข้เข้าใจสมบั
าใจสมบัติขตองสิ
ิของสิ
ิต หน่
้นฐานของสิ
ีวิต การลำ�เลี
ยงสารผ่
านเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้
องโครงสร้าางง และหน้
และหน้าาทีที่ข่ของระบบต่
องระบบต่าางๆงๆของสั
ของสัตตว์ว์แและมนุ
ละมนุษษย์ย์ทที่ที่ทํ างานสั
างานสัมมพัพันนธ์กธ์ันกันความสั
ความสัมมพัพันธ์นธ์
ของโครงสร้าง และหน้าาทีที่ข่ของอวั
องอวัยยวะต่
วะต่าางๆงๆของพื
ของพืชชทีที่ท่ทํ างานสั
างานสัมมพัพันนธ์กธ์กันันรวมทั
รวมทั้งนาความรู
้งํ นำ�ความรู้ไปใช้
้ไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์
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ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/9 บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
ว 1.2 ม.1/10 เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทาง การลาเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช
ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความสาคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิต
ของพืช
ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กาหนด

สาระที
องพืชช
สาระที่ ่ 55 การสืบพัพันนธุธุ์ข์ของพื
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลาเลี
ํ ยงสารผ่ านเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ํ
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทํ างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู
้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก
ว 1.2
บายลั
กษณะโครงสร้
างของดอกที
่มีส่ว่มนท
เกิดการถ่
ายเรณู
รวมทัรวมทั
้งบรรยาย
การ
1.2ม.1/12
ม.1/12อธิอธิ
บายลั
กษณะโครงสร้
างของดอกที
ีส่วาให้
นทำ�ให้
เกิดการถ่
ายเรณู
้งบรรยาย
การปฏิ
ดผลและเมล็
ด การกระจายเมล็
ด และการงอกของเมล็
ปฏิ
สนธิสขนธิ
องพืของพื
ชดอกชดอก
การเกิการเกิ
ดผลและเมล็
ด การกระจายเมล็
ด และการงอกของเมล็
ด ด
ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึงความสาคัญของสัตว์ที่ช่วย ในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทาลาย
ชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู
ว 1.2
ธีการขยายพั
นธุ์พนืชธุให้
บความต้
องการของมนุ
ษย์ โดยใช้
วามรู้ ความรู้
1.2ม.1/16
ม.1/16เลือเลืกวิอกวิ
ธีการขยายพั
์พืชเหมาะสมกั
ให้เหมาะสมกั
บความต้
องการของมนุ
ษย์ คโดยใช้
การสืบบพัพันนธุธุ์ข์ของพื
องพืชช
เกี่ยวกับการสื
ว 1.2 ม.1/17 อธิบ ายความส าคัญ ของเทคโนโลยี การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช ในการใช้ป ระโยชน์
ด้านต่างๆ
ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว21101 รายวิ
รายวิชชาพื
ทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
า วิ้นทฐานวิ
ยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 รวมเวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
1
เราจะเรียนรู้
ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็น
6
0
วิทยาศาสตร์อย่างไร
การเรียนรู้ส่วนที่เป็นองค์ความรู้และ
วิธีการหรือขั้นตอนในการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งต้องมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสาคัญ
ของนักวิทยาศาสตร์ คือเป็นผู้ที่
ทางานเป็นกระบวนการอย่างเป็น
ระบบ สามารถคิดค้นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อโลกอย่างมากมาย
สร้างความสะดวก สบายให้มนุษย์
นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ ช่างสังเกต อยากรู้
อยากเห็น มีความเป็นเหตุเป็นผล
มีความคิดริเริ่ม มีความมานะ
พยายามและอดทน กระบวนการหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัย
การสังเกต การเก็บข้อมูล การแปล
ความหมายข้อมูลและอื่นๆ การใช้
และรับรู้โดยประสาทสัมผัสของ
มนุษย์ไม่ละเอียดและไม่แม่นยา
เพียงพอ จึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่วยในการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง การพัฒนา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทาให้ขยาย
ขอบเขตการรับรู้ของมนุษย์ได้อย่าง
มาก จึงมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ทาให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติม
2
สารและสมบัติของ ว 2.1 ม.1/1
ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว
20
37
สาร
ว 2.1 ม.1/2
และมีสมบัติทางกายภาพบาง
ว 2.1 ม.1/3
ประการเหมือนกันและบางประการ
ว 2.1 ม.1/4
ต่างกันซึ่งสามารถนามาจัดกลุ่มธาตุ
ว 2.1 ม.1/5
เป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะธาตุ
ว 2.1 ม.1/6
โลหะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมีผิว
ว 2.1 ม.1/7
มันวาวนาความร้อนนาไฟฟ้าดึงเป็น
ว 2.1 ม.1/8
เส้นหรือตีเป็นแผ่นบางๆได้และมี
ว 2.1 ม.1/9
ความหนาแน่นทั้งสูงและต่าธาตุ
ว 2.1 ม.1/10
อโลหะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ามี
ผิวไม่มันวาวไม่นาความร้อนไม่นา
ไฟฟ้าเปราะแตกหักง่ายและมีความ
หนาแน่นต่าธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนโลหะและสมบัติบาง
ประการเหมือนอโลหะ
ธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะที่
สามารถแผ่รังสีได้จัดเป็นธาตุ
กัมมันตรังสี ธาตุมีทั้งประโยชน์และ
โทษการใช้ธาตุโลหะอโลหะกึ่งโลหะ
ธาตุกัมมันตรังสีควรคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม
สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสาร
เพียงชนิดเดียวส่วนสารผสม
ประกอบด้วยสารตัง้ แต่2๒2ชนิชนิดดขึขึ้นน้ ไปไป
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการที่เป็นค่าเฉพาะตัวเช่นจุด
เดือดและจุดหลอมเหลวคงที่แต่สาร
ผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของ
สารที่ผสมอยู่ด้วยกัน
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่นหรือมวลต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรคงที่เป็นค่าเฉพาะของสาร
นั้น สถานะและอุณหภูมิหนึ่งแต่สาร
ผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่
กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสม
อยู่ด้วยกัน
สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุ
และสารประกอบ ธาตุประกอบด้วย
อนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติ
ของธาตุนั้นเรียกว่าอะตอมธาตุแต่ละ
ชนิดประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิด
เดียวและไม่สามารถแยกสลายเป็น
สารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมีธาตุเขียน
แทนด้วยสัญลักษณ์ธาตุสารประกอบ
เกิดจากอะตอมของธาตุตงั้ แต่ ๒22ชนิ
ชนิดด
ขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วน
คงที่มีสมบัติแตกต่างจากธาตุที่เป็น
องค์ประกอบสามารถแยกเป็นธาตุได้
ด้วยวิธีทางเคมีธาตุและสารประกอบ
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี
อะตอมประกอบด้วยโปรตอน
นิวตรอนและอิเล็กตรอนโปรตอนมี
ประจุไฟฟ้าบวกธาตุชนิดเดียวกันมี
จานวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่า
เฉพาะของธาตุนั้นนิวตรอนเป็นกลาง
ทางไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนมีประจุ
ไฟฟ้าลบเมื่ออะตอมมีจานวน
โปรตอนเท่ากับจานวนอิเล็กตรอนจะ
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนและ
นิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอม
เรียกว่านิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียส
สสารทุกชนิดประกอบด้วย
อนุภาคโดยสารชนิดเดียวกันที่มี
สถานะของแข็งของเหลวแก๊สจะมี
การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อรูปร่าง
และปริมาตรของสสาร
อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกันมี
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก
ที่สุดอนุภาคสั่นอยู่กับที่ทาให้มี
รูปร่างและปริมาตรคงที่
อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน
มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อย
กว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊สอนุภาค
เคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส
ทาให้มีรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่
อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากมี
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อย
ที่สุดอนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
ทุกทิศทางทาให้มีรูปร่างและ
ปริมาตรไม่คงที่
ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยน
สถานะของสสารเมื่อให้ความร้อนแก่
ของแข็งอนุภาคของของแข็งจะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง
ระดับหนึ่งซึ่งของแข็งจะใช้ความร้อน
ในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่า
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะ
คงที่เรียกอุณหภูมินี้ว่าจุดหลอมเหลว
เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว
อนุภาคของของเหลวจะมีพลังงาน
และอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง
ซึ่งของเหลวจะใช้ความร้อนในการ
เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเรียกความ
ร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊สว่าความร้อนแฝง
ของการกลายเป็นไอและอุณหภูมิ
ขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่เรียก
อุณหภูมินี้ว่าจุดเดือด
เมื่อทาให้อุณหภูมิของแก๊สลดลง
จนถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลวเรียกอุณหภูมินี้
ว่าจุดควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ
จุดเดือดของของเหลวนั้น
เมื่อทาให้อุณหภูมิของของเหลว
ลดลงจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียก
อุณหภูมินี้ว่าจุดเยือกแข็งซึ่งมี
อุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของ
ของแข็งนั้น
3
เซลล์และ
ว 1.2 ม.1/1
เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของ
9
18
องค์ประกอบของ ว 1.2 ม.1/2
สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต บางชนิดมีเซลล์
เซลล์
ว 1.2 ม.1/3
เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามี
ว 1.2 ม.1/4
เซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์
ว 1.2 ม.1/5
เช่น พืช สัตว์
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งใน
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์และสามารถ
สังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม
และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบใน
เซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่
ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
โครงสร้างต่างๆ ของเซลล์มี
หน้าที่แตกต่างกัน ผนังเซลล์ ทา
หน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ เยื่อ
หุ้มเซลล์ ทาหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และ
ควบคุมการลาเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์นิวเคลียส ทาหน้าที่ควบคุม
การทางานของเซลล์ ไซโทพลาซึม มี
ออร์แกแนลล์ที่ทาหน้าที่แตกต่างกัน
แวคิวโอล ทาหน้าที่เก็บน้าและสาร
ต่างๆ ไมโทคอนเดรีย ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้
ได้พลังงานแก่เซลล์ คลอโรพลาสต์
เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วย
แสง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง
ลักษณะที่หลากหลาย และมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีเส้นใย
ประสาทเป็นแขนงยาว นากระแส
ประสาทไปยังเซลล์อื่นๆ ที่อยู่ไกล
ออกไป เซลล์ขนรากเป็นเซลล์ผิวของ
รากที่มีผนังเซลล์และ เยื่อหุ้มเซลล์
ยื่นยาวออกมา ลักษณะคล้ายขนเส้น
เล็กๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้า
และธาตุอาหาร
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่มจาก
เซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต ตามลาดับ
เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็น
เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกัน
และทางานร่วมกันเป็นอวัยวะ
อวัยวะต่างๆ ทางานร่วมกัน เป็น
ระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบ
ทางานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต
เซลล์มีการนาสารเข้าสู่เซลล์เพื่อ
ใช้ในกระบวนการต่างๆ ของเซลล์
และมีการขจัดสารบางอย่างที่เซลล์
ไม่ต้องการออกนอกเซลล์ การนาสาร
เข้าและออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น
การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสาร
จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสาร
สูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของ
สารต่า ส่วนออสโมซิส เป็นการแพร่
ของน้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากด้านที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายต่าไปยัง
ด้านที่มี ความเข้มข้นของสารละลาย
สูงกว่า
4
การสังเคราะห์ด้วย ว 1.2 ม.1/6
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
9
10
แสง
ว 1.2 ม.1/7
ของพืชที่เกิดขึ้น ใน คลอโรพลาสต์
ว 1.2 ม.1/8
จาเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนได
ออกไซด์ คลอโรฟิลล์ และน้า
ผลผลิตที่ได้จาก การสังเคราะห์ด้วย
แสง ได้แก่ น้าตาลและแก๊ส
ออกซิเจน
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็น
กระบวนการที่สาคัญต่อสิ่งมีชีวิต
เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่
สามารถนาพลังงานแสงมา
เปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบ
อินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบ
ต่างๆ ในโครงสร้างของพืช พืชจึง
เป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่
สาคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยัง
เป็นกระบวนการหลักในการสร้าง
แก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศ
เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นใช้ในกระบวนการ
หายใจ
5
การลาเลียงน้าและ ว 1.2 ม.1/9
พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็น
5
15
อาหารของพืช
ว 1.2 ม.1/10
เนื้อเยื่อมีลักษณะคล้ายท่อเรียงตัว
ว 1.2 ม.1/14
กันเป็นกลุ่มเฉพาะที่ โดยไซเล็ม ทา
ว 1.2 ม.1/15
หน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหาร มี
ทิศทางลาเลียงจากรากไปสู่ลาต้น ใบ
และส่วนต่างๆ ของพืช เพื่อใช้ในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ส่วนโฟลเอ็มทา
หน้าที่ลาเลียงอาหารที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง มีทิศทางลาเลียง
จากบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วย
แสงไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช
พืชต้องการธาตุอาหารที่จาเป็น
หลายชนิดในการเจริญเติบโตและ
การดารงชีวิต พืชต้องการธาตุอาหาร
บางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
แคลเซียม แมกนีเซียม และกามะถัน
ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสาหรับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้
ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่าง
เหมาะสม
6
การสืบพันธุ์ของพืช ว 1.2 ม.1/11
พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์
11
20
ว 1.2 ม.1/12
แบบอาศัยเพศได้ และบางชนิด
ว 1.2 ม.1/13
สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้
ว 1.2 ม.1/16
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็น
ว 1.2 ม.1/17
การสืบพันธุ์ที่มี การผสมกันของ
ว 1.2 ม.1/18
สเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์ แบบ
อาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก
โดยภายในอับเรณูของส่วนเกสรเพศ
ํ าที่ สร้างสเปิร์ม
ผู้มีเรณู ซึ่งทาหน้
ภายในออวุลของส่วนเกสร เพศเมีย
มีถุงเอ็มบริโอ ทาหน้าที่สร้างเซลล์ไข่
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้
เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม
กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่างๆ
ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา เป็น
ต้นใหม่ได้
การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้าย
ของเรณูจาก อับเรณูไปยังยอดเกสร
เพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของดอก เช่น สีของกลีบ
ดอก ตาแหน่งของเกสรเพศผู้และ
เกสรเพศเมีย โดยมีสิ่งที่ช่วยในการ
ถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
การถ่ายเรณูจะนาไปสู่การ
ปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอ็มบริโอ
ภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้
ไซโกต และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะ
พัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุล
พัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนา
ไปเป็นผล
ผลและเมล็ดมีการกระจายออก
จากต้นเดิม โดยวิธีการต่างๆ เมื่อ
เมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อม ที่
เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด
โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญ
ออกมา โดยระยะแรกจะอาศัย
อาหารที่สะสมภายในเมล็ด
จนกระทั่งใบแท้พัฒนา จนสามารถ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่และสร้าง
อาหารได้เองตามปกติ
มนุษย์สามารถนาความรู้เรื่อง
การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์เพื่อ
เพิ่มจานวนพืช เช่น การใช้เมล็ดที่ได้
จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมา
เพาะเลี้ยง วิธีการนี้จะได้พืชใน
ปริมาณมาก แต่อาจมีลักษณะที่
แตกต่างไปจากพ่อแม่ ส่วนการตอนกิ
นการตอน ่ง
กิการปั
่ง การปั
ชา การต่
่ง การติ
กกิ่งกการปั
กช�ำอกิการติ
ดตาดตา
การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เป็นการนาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้ในการ
ขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้พืชที่มี
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งการ
ขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีขั้นตอน
แตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ โดยต้อง
คานึงถึงชนิด ของพืชและลักษณะ
การสืบพันธุ์ของพืช
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช เป็นการนาความรู้เกี่ยวกับปัจจัย
ทีจ่ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
มาใช้ในการเพิ่มจานวนพืชและทาให้
พืชสามารถเจริญเติบโตได้ในหลอด
ทดลอง ซึ่งจะได้พืชจานวนมากใน
ระยะเวลาสั้น และสามารถนา
เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมา
ประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและ
สารสาคัญในพืช และอื่นๆ
รวม
60
100
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รหัสวิชา ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 6 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ส่วนที่เป็นองค์ความรู้และวิธีการหรือขั้นตอนในการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์ คือเป็นผู้ที่ทางาน
เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ สามารถคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างมากมาย สร้างความสะดวก
สบายให้มนุษย์ นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีความเป็นเหตุ
เป็นผล มีความคิดริเริ่ม มีความมานะพยายามและอดทน กระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัย
การสังเกต การเก็บข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลและอื่นๆ การใช้และรับรู้โดยประสาทสัมผัสของมนุษย์
ไม่ละเอียดและไม่แม่นยาเพียงพอ จึงจาเป็น ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ถูกต้อง การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทาให้ขยายขอบเขตการรับรู้ของมนุษย์ได้อย่างมาก จึงมีการค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ทาให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ความหมายของวิทยาศาสตร์
2. ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้
4. ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อโลก
ทักษะ/กระบวนการ
1. การตั้งประเด็นคาถามหรือตัวแปร
2. การสร้างสมมติฐาน
3. การเลือกเทคนิควิธีในการสารวจตรวจสอบ
4. การรวบรวมข้อมูลและจัดกระทาข้อมูล
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5. การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยาน
6. การสร้างแบบจาลองหรือรูปแบบการอธิบายหรือแสดงผลการสารวจตรวจสอบ
7. การสร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบในสถานการณ์ใหม่
8. การบันทึก อธิบาย และยอมรับผลการสารวจตรวจสอบ
9. การแสดงผลงาน เขียน หรือนาเสนอผลงาน
เจตคติ
1. ความสนใจใฝ่รู้
2. ความมุ่งมั่น
3. ความอดทน
4. ความรอบคอบ
5. ความรับผิดชอบ
6. ความชื่อสัตย์
7. ความประหยัด
8. การร่วมแสดงความคิดเห็น
9. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
10. ความมีเหตุผล
11. การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. วินัย รับผิดชอบ
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
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ขอบเขตเนื้อหา
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. อธิบายและยกตัวอย่าง
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติโลก
ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. บอกความแตกต่างสิ่งที่เป็น
วิทยาศาสตร์และไม่ใช่วิทยาศาสตร์
2. จาแนกและยกตัวอย่างสิ่งที่เป็น
วิทยาศาสตร์และไม่ใช่วิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.1.1 วิวัฒนาการของโทรทัศน์
1) จากภาพชุดที่ 1 นักเรียนสังเกตเห็นเป็นภาพอะไร (ทีวี ,วิวัฒนาการของการสร้างทีวี)
2) ในปี 1930 ถึงปี 2010 ลักษณะของทีวีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง (รูปทรง, การใช้งาน,
ความสะดวก)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสังเกตภาพ 3 ชุด
ได้แก่ ชุดที่ 1 ภาพวิวัฒนาการของโทรทัศน์ ชุดที่ 2 ภาพพัฒนาการเกี่ยวกับการซักผ้า
ชุดที่ 3 ภาพตัวแทนการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามลาดับ แล้วให้นักเรียนตอบ
คาถามเกี่ยวกับภาพแต่ละชุด ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1) บัตรภาพเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ เทคโนโลยีในการ
เดินทาง ฝนตกฟ้าร้อง ฝนดาวตก
ปราคา
จัตก
นทรุจันปทรุ
ราคา
เป็นเป็ต้นต้น
2) บัตรคาศัพท์วิทยาศาสตร์
และไม่ใช่วิทยาศาสตร์
3) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) กิจกรรมสารวจลายนิ้วมือ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครื่องซักผ้า 1
เครื่องซักผ้า 2
ภาพที่ 1.1.3 พัฒนาการเกี่ยวกับการซักผ้า
5) นักเรียนคิดว่าผู้ชายที่อยู่ในภาพกาลังทาอะไร (นั่งซักผ้า , ทุบผ้า)

ภาพที่ 1.1.2 การซักผ้าด้วยการตี

3) นักเรียนคิดว่าเพราะสาเหตุใดที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงของการสร้าง ทีวี (ตอบสนอง
ความต้องการต่อการใช้งาน, อานวยความสะดวก, มนุษย์มีวิวัฒนาการความรู้ เพิ่มขึ้น)
4) จากนั้นให้นักเรียนสังเกตภาพชุดที่ 2 ดังภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพ A
ภาพ B
ภาพ ่ A1.1.4 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ภาพ B
ภาพที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
6) ใครเคยซักผ้าบ้าง ถ้าเราซักผ้าแบบผู้ชายคนนั้นจานวนผ้ามากๆ นักเรียนจะรู้สึก
6) ใครเคยซักผ้าบ้าง ถ้าเราซักผ้าแบบผู้ชายคนนั้นจานวนผ้ามากๆ นักเรียนจะรู้สึก
อย่างไร (ปวดมือ , เหนื่อย, ผ้าไม่สะอาด)
อย่างไร (ปวดมือ , เหนื่อย, ผ้าไม่สะอาด)
7) จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องซักผ้า ทั้งสองภาพ แล้วถามว่า เพราะเหตุใดคนเรา
7) จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องซักผ้า ทั้งสองภาพ แล้วถามว่า เพราะเหตุใดคนเรา
จึงต้องมีการสร้างเครื่องซักผ้าหรืออาศัยเครื่องซักผ้ามากขึ้น (เผื่ออานวยความสะดวก ลดเวลา
จึงต้องมีการสร้างเครื่องซักผ้าหรืออาศัยเครื่องซักผ้ามากขึ้น (เผื่ออานวยความสะดวก ลดเวลา
ในการซักผ้า ถนอมมือ)
ในการซักผ้า ถนอมมือ)
8) เครื่องซักผ้า1 กับเครื่องซักผ้า 2 แตกต่างกันอย่างไร (รูปร่าง ลักษณะการใช้งานด้วย
8) เครื่องซักผ้า1 กับเครื่องซักผ้า 2 แตกต่างกันอย่างไร (รูปร่าง ลักษณะการใช้งานด้วย
แรงมือ ใช้ไฟฟ้า ปริมาณผ้าที่ซัก )
แรงมือ ใช้ไฟฟ้า ปริมาณผ้าที่ซัก )
9) นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า เพราะเหตุ ใ ด ในปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งเป็ น เครื่ อ งซั ก ผ้ า ที่ 2 (มนุ ษ ย์ มี
9) นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า เพราะเหตุ ใ ด ในปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งเป็ น เครื่ อ งซั ก ผ้ า ที่ 2 (มนุ ษ ย์ มี
วิวัฒนาการของความรู้มากขึ้น มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามา
วิวัฒนาการของความรู้มากขึ้น มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามา
ควบการทางานมากขึ้น)
ควบการทางานมากขึ้น)
10) ให้นักเรียนสังเกตภาพชุดที่ 3 แล้วถาม
10) ให้นักเรียนสังเกตภาพชุดที่ 3 แล้วถาม
เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 1้วิทยาศาสตร์
กลุ่มวสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาพที
1.1.4ภาพ
การเกิ
ทางธรรมชาติ
1) นักเรียนคิดว่า ภาพ
A ่และ
B ดเกิปรากฏการณ์
ดปรากฏการณ์
อะไร (ภาพ A ฝ้าร้องฝ้าผ่ า
นักเรียนคิ
า ภาพ) A และ ภาพ B เกิดปรากฏการณ์อะไร (ภาพ A ฝ้าร้องฝ้าผ่ า
ภาพ B1)พระอาทิ
ตย์ทดว่รงกลด
ภาพ B2)พระอาทิ
ตย์ทรงกลด
ปรากฏการณ์
ที่เกิด)ขึ้นในภาพ A และ ภาพ B เกิดจากการกระทาของมนุษย์หรือ
2) ปรากฏการณ์
ขึ้นในภาพ Aธรรมชาติ
และ ภาพ
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ(ทเป็ี่เกินดปรากฏการณ์
) B เกิดจากการกระทาของมนุษย์หรือ
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติท(เป็ี่เกินดปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
)
3) ปรากฏการณ์
ขึ้นเกิดจากสาเหตุ
ใด เพราะเหตุ
ใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น (คาตอบ
ตามที3)
่นักปรากฏการณ์
เรียนเข้าใจ) ที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น (คาตอบ
ตามที4)
่นักเรีนักยเรี
นเข้ย นจะรู
าใจ) ้ ได้อย่ างไรว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด (จะต้องอาศัย
นักเรียกนจะรู
ความรู4)้ในการศึ
ษา ้ ได้อย่ างไรว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด (จะต้องอาศัย
ความรู
2. ครู้ในการศึ
ถามนักกเรีษายนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยครูถามคาถามต่อไปนี้ จากตัวอย่างที่ครูนาเสนอ
2. ครูถนามนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยครูถามคาถามต่อไปนี้ จากตัวอย่างที่ครูนาเสนอ
ในตอนต้
ในตอนต้
น
- จากการสั
งเกตภาพทั้ง 3 ชุด นักเรียนพูดถึงพัฒนาการของความรู้ของมนุษย์ ว่า มนุษย์
- จากการสั
งเกตภาพทั
นักเรีไยด้นพู
ดถึ้นงพัจากอดี
ฒนาการของความรู
ว่า มนุษย์ง
มีความรู
้มากขึ้น สร้
างเครื่องมื้ง อ3 ชุอุดปกรณ์
มากขึ
ต ความรู้ที่ว่า้ขนัองมนุ
้นนักเรีษยย์นหมายถึ
มีสิ่งคใดวามรู
้น สร้
างเครื
่องมือ อุป) กรณ์ได้มากขึ้นจากอดีต ความรู้ที่ว่านั้นนักเรียนหมายถึง
(เป็้มนากขึ
ความรู
้ทางวิ
ทยาศาสตร์
สิ่งใด -(เป็ความรู
นความรู
างวิทยาศาสตร์
้วิท้ทยาศาสตร์
มีผลต่)อ การดาเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร (เพื่ออานวยความ
้วิทยาศาสตร์
ลต่อ การดาเนิ
นชีวิตของนั
นอย่ดีขาึ้นงไรใช้(เพื
สะดวก- ความรู
ตอบสนองต่
อความต้มอีผงการการใช้
งานของอุ
ปกรณ์กตเรี่ายงได้
ป้อ่องกัอนานวยความ
ภัยในการ
สะดวก
ตอบสนองต่
อความต้อ)งการการใช้งานของอุปกรณ์ต่างได้ดีขึ้น ใช้ป้องกันภัยในการ
เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ
เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
แผนการจัดเรืการเรี
ยนรู
้ที่ ้ว1ิทยาศาสตร์
เรื่อง วิทอยาศาสตร์
่อง เรี
ยนรู
ย่างไร คืออะไร
เรื่องชาเรียวินรู
้วิทยาศาสตร์
อย่างไร
รายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ช่ 1.1.4
า ชวิทาการเกิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน ทางธรรมชาติ
ภาพที
ดปรากฏการณ์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

23
23
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- นั กเรี ย นใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อเครื่ องมือ อานวยความสะดวกอะไรบ้า งในชี วิต ประจ าวั น
อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งไร (เครื่ อ งซั ก ผ้ า โทรศั พ ท์ ที วี
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาออกแบบ ควบคุมการทางานของ
อุปกรณ์เหล่านั้น)
- นักเรียนเข้าใจคาว่าเทคโนโลยีอย่างไร (คาตอบตามที่นักเรียนเข้าใจ อาจจะหมายถึง
การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้)
- ถ้าปัจจุบันไม่มีการนาความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ การดาเนินชีวิตของมนุษย์ จะเหมือน
หรือแตกต่างจากอดีต อย่างไร (การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้นจะทาให้การดารงชีวิตของ
มนุ ษ ย์ ส ะดวก หรื อ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น วิ ท ยาศาสตร์ มี ผ ลต่ อ โลกและตั ว เราอย่ า ง
มากมายเพราะวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการดารงชีวิต เช่น
แสงสว่ า งจากไฟฟ้ า เสื้ อ ผ้ า ที่ เ ราสวมใส่ อาหารที่ เ รากิ น ยารั ก ษาโรค โทรทั ศ น์ พั ด ลม
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารประเภทต่ างๆ เป็นต้น และเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในธรรมชาติ ดั ง นั้ น ครู ค วรน านั ก เรี ย นอภิ ป รายเพื่ อ ให้ ส รุ ป ได้ ว่ า
วิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ วิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ และการนาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเกี่ยวกับในการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์
ขั้นสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.1.5 Time line ของการสื่อสารของมนุษย์ 1

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 - 7 คน โดยคละเพศและความสามารถทางการเรียน
ขั้นสอน
2. ให้1.นักเรีนักยเรีนจัยบนแบ่
คู่บัตงกลุ
รคา่ม “อะไรที
ช่ และไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ” พร้อมให้เหตุผยลประกอบ
6-7 คน ่ใโดยคละเพศและความสามารถทางการเรี
น
2. ให้นักเรียนจัด บจากคิ
คู่บัตรค�
โดยใช้การระดมความคิ
ดเดีำ ่ย“อะไรที
วก่อนแล้่ใวช่คิดและไม่
คู่และร่ใช่ววมกัิทยาศาสตร์
นคิดทั้งกลุ”่ม พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ
ด จากคิline
ดเดีของการใช้
่ยวก่อนแล้คววามรู
คิดคู่แ้ทละร่
นคิดทั้งกลุ
่ม านการ
3. ครูโดยใช้
ให้นักเรีการระดมความคิ
ยนสังเกตภาพ Time
างวิวทมกั
ยาศาสตร์
ทางด้
3. ครูใษห้ย์นจักากอดี
เรียนสั
งเกตภาพ
สื่อสารของมนุ
ตจนถึ
งปัจจุบTime
ัน Line ของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน
การสื่อสารของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.1.6 Time line ของการสื่อสารของมนุษย์ 2
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์จาก
นกพิรราบ
าบ จนมาถึงปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ (โลกมีการ
การใช้สัตว์เช่เช่นนนกพิ
เปลี่ ย นไป มนุ ษ ย์ ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ประกอบกั บ มนุ ษ ย์ มี ค วามรู้
วิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถนาความรู้มาปรับปรุงดัดแปลงอุปกรณ์ให้ตอบสนอง อานวย
ความสะดวกของมนุษย์มากขึ้น)
- นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออานวยความสะดวก
ให้มีประสิทธิภาพต่อมนุษย์ได้มากขึ้น (ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิทายาศาสตร์
พื้นฐาน
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

26
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.1.7 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- จากภาพนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไร เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในภาพ (เป็นภาพดวง
จันทร์ ซึ่งเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา)
- นักเรียนคิดว่าความเชื่อเดิมเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างไร (เป็นปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า พระราหูอมจันทร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นลางร้าย เป็นสิ่งที่ไม่ดี)
- ในทางวิทยาศาสตร์ นั กเรี ย นคิ ดว่า เหตุ การณ์นี้ เ กิดขึ้ น ได้อ ย่างไร (ปรากฏการณ์
จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบ
เดียวกัน โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้า

- นักเรียนคิดว่าการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้สิ่งนั้น/อุปกรณ์/เหตุการณ์นั้น
ดี ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร (น าความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ม ากขึ้ น ท าให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถที่ จ ะเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการสร้าง พัฒนาหรือใช้งานอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านั้นได้ )
4. ครูยกตัวอย่าง ภาพที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แล้วถามคาถามให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไปในเงามืดของโลก ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปทีละน้อยจนดวงจันทร์
เข้าไปอยู่เงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่
ออกจากเงามืดของโลก ช่วงที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกบางส่วนจะเรียกว่า
“จันทรุปราคาบางส่วน” และช่วงที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวง เรียกว่า
“จันทรุปราคาเต็มดวง” จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากได้รั บแสงสีแดง
ซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด หักเหผ่านบรรยากาศโลกไปกระทบกับดวงจันทร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้)
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดย นักเรียนทากิจกรรมสารวจลายนิ้วมือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 และศึกษาใบความรู้เรื่อง ประเภท
ของความรู้วิทยาศาสตร์
- จากการท ากิจ กรรมครู และนั กเรี ย นร่ ว มกัน อภิ ปราย โดยใช้คาถามเพื่ อให้ นั กเรีย น
วิเคราะห์ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าจัดอยู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทใดใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. มนุษย์ทุกคนมีลายนิ้วมือ ......(ข้อเท็จจริง)
2. ลักษณะลายนิ้วมือที่พบมีความแตกต่างกัน ..........(ข้อเท็จจริง)
3. ลายนิ้วมือสามารถจาแนกได้ 7 รูปแบบตามแบบมาตรฐาน ......(หลักการ)
4. จานวนรูปแบบลายนิ้วมือที่สารวจได้ภายในกลุ่ม .............(ข้อสรุป)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. ระบุความแตกต่างของลักษณะลายนิ้วมือของนักเรียนแต่ละคน .......(ความคิด
รวบยอด)
6. การระบุลักษณะเด่นของรูปแบบลายนิ้วมือที่ได้จากการสารวจของลายนิ้วมือที่พบ
ในแต่ละกลุ่ม......(หลักการ) (ลักษณะเด่นหาได้จากสัดส่วนที่พบได้มากที่สุดที่พบภายในกลุ่ม
หรือห้อง)
7. ลายนิ้วมือสามารถนาไปใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของบุคคลได้..........(ทฤษฏี)
8. ลักษณะเด่นของลายนิ้วมือของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน.....(สมมติฐาน)
9. การระบุความแตกต่างของลายนิ้วมือที่พบ ระบุโดยการเทียบกับแบบมาตรฐาน
....(หลักการ)
ขั้นสรุป
1. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น อภิ ป รายสรุ ป ได้ ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันทาให้ มีความสะดวกสบายและเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการดาเนิน ชีวิตมากขึ้น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกจากจะใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และยังเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภ าพสูง ในโลกเรายังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่สร้างสรรค์
ขึ้ น มาด้ ว ยความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ เราทุ ก คน ดั ง นั้ น ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้เป็นผู้มีความรู้วิท ยาศาสตร์อย่างเชี่ยวชาญในอนาคต แต่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิทายาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ต้องมีความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมของตนเองในโลกยุคปัจจุบัน)
2. วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ต้องอาศัยหลักฐานที่เพียงพอ ผ่านการวิเคราะห์หลักฐานอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล สามารถแบ่งประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ 6 ประเภท คือ
1) ข้อเท็จจริง 2) ความคิดรวบยอดหรือมโนมติ 3) หลักการ 4) สมมุติฐาน 5) ทฤษฎี 6) กฏ
ขึ้นอยู่กับการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการนาไปใช้ประโยชน์ แต่จากการทา
กิจกรรมเรายังไม่สามารถพบความรู้ประเภท กฏ ซึ่ง กฏ คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์
ได้
3. นักเรียนถามคาถามที่สงสัยเพิ่มเติม ครูสังเกตการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อ
ตรวจสอบแนวความคิดของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิทายาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
2. อธิบายและ
ยกตัวอย่างปรากฏการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติโลกด้วย
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. บอกความแตกต่างสิ่งที่
เป็นวิทยาศาสตร์และไม่ใช่
วิทยาศาสตร์
2. จาแนกและ
ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็น
วิทยาศาสตร์และไม่ใช่
วิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
1. ตระหนักถึงความสาคัญ
ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิธีการ
ประเมินจากการทา
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ประเมินทักษะ
กระบวนการ

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ/
เจตคติ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................. ..........
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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บัตรคำความรู้ทางวิทยาศาสตร์

น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ที่ระดับน้ำทะเล

น้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ

นกแสกบินผ่านหลังคาบ้านจะเป็น
ลางร้ายคนที่ป่วยอยู่จะตาย

ตากระตุกด้านขวาจะประสบ
เหตุร้าย

พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกและ
ตกทางทิศตะวันตก

จิ้งจกทักก่อนออกจากบ้าน
เป็นลางไม่ดี

ถ้าผ่าผลแอบเปิ้ลแล้วโดนเมล็ด
จะมีปัญหาในครอบครัว

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
น้ำจะระเหยได้ช้า

สุริยุปราคา/จันทรุปราคา

ผีพุ่งใต้/ราหูอมจันทร์

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เรื่อง การจาแนกลายนิ้วมือของฉัน
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
รายวิ ชา วิ ทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปรับ เนื้ อหา ให้
วิธีดาเนินกิจกรรม
ถูกต้อง
1. ใช้ดินสอ 2B ขีดบนกระดาษให้เป็นแถบสีดา
2. กดลายนิ้วมือของตนเองลงบนแถบสีดา
3. นาเทปใสมาปิดบนลายนิ้วมือ จากนั้นดึงเทปใสออกแล้วนาเทปใสที่มีลายนิ้วมือมาติดลงในแผนภาพแสดง
ลายนิ้วมือของฉัน จนครบทั้งหมด 10 นิ้ว
แผนภาพแสดงลายพิมพ์นิ้วมือของฉัน

ภาพที่ 1.1.8 ลายพิมพ์นิ้วมือของฉัน
ที่มา: เอกสารประกอบการอบรมครูของ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เรื่อง การกาหนดอัตราส่วนรูปแบบของลายนิ้วมือ
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร
รายวิ ชา วิ ทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปรับ
วิธีดาเนินกิจกรรม
เนื้ อหา ให้ถกู ต้อง
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ลายนิ้วมือของนักเรียนทั้ง 10 นิ้ว ตามแบบมาตรฐานดังนี้
The 7 features used to identify fingerprints

ภาพที่ 1.1.9 แบบมาตรฐานลายนิ้วมือ
ที่มา : สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงอัตราส่วนของการเกิดรูปแบบของลายนิ้วมือลงในใบตารางบันทึกผล
เรื่องการกาหนดอัตราส่วนรูปแบบของลายนิ้วมือ แล้วสรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม
รูปแบบลายนิ้วมือ
จานวน
จานวนทั้งหมด
ร้อยละของรูปแบบายนิ้วมือ
วง (loop)

วงก้นหอยกระเป๋ากลาง
(central pocket loop)

มัดหวายคู่ (double
loop)

โค้งราบ (plain arch)

ก้นหอย (plain whorl)

ซับซ้อน (accidental)

ํ กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ที่มา : สถาบันวิทยาศาสตร์ สานั
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
1 เรื่องยนรู
ความรู
หน่วยที่ 1ใบความรู
แผนการจั้ที่ ดการเรี
้ที่ 1 ้ทเรืางวิ
่องทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์คืออะไร
วยที่ 1 แผนการจั
การเรี
ยนรู้ที่ 1 ภาคเรี
เรื่อง วิยทนที
ยาศาสตร์
รายวิ ชา วิ ทหน่
ยาศาสตร์
พื้นฐาน ดรหั
ส ว21101
่ 1 ชัน้ มัคือธอะไร
ยมศึกษาปี ที่ 1
วิรายวิ
ทยาศาสตร์
(science)
หมายถึ
ง
ความรู
้
เ
กี
่
ย
วกั
บ
สิ
่
ง
ต่
า
งๆ
ในธรรมชาติ
และปรากฏการณ์
ชา วิ ทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ มัธยมศึ
กษาปี ที่ 1 ทาง
ง ความรู้เกี่ยนวกัคว้บสิาหาความรู
่งต่างๆ ในธรรมชาติ
และปรากฏการณ์
ทาง
ธรรมชาติ วิทัท้ งยาศาสตร์
มี ชี วิ ตและไม่(science)
มี ชี วิ ต ได้ มหมายถึ
าจากกระบวนการค้
้ ที่ มี ขั้ นตอนมี
ระเบี ยบแบบแผน
ธรรมชาติ
ทั้ งแมีบ่ชงี ออกเป็
วิ ตและไม่
ชี วิ ต ได้ มคืาจากกระบวนการค้
าหาความรู
้ ที่ มี ขั้ นปตอนมี
วิทยาศาสตร์
น 2มีประเภท
อ วิทยาศาสตร์บริสนุทคว้
ธิ์ และวิ
ทยาศาสตร์
ระยุกต์ระเบี
(1) ยวิบแบบแผน
ทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แบ่งscience)
ออกเป็น 2เป็ประเภท
วิททยาศาสตร์
และวิท่ได้ยาศาสตร์
กต์ (1) วิทยาศาสตร์
บริ
สุ ทธิ์ (pure
นความรูคื้ทอางวิ
ยาศาสตร์บขริสั้นุทพืธิ้น์ ฐานที
จ ากการค้ประยุ
น พบในธรรมชาติ
ได้แก่
สุ ทจธิจริ์ (pure
science)
เป็นความรู
างวิท ยาศาสตร์
ากการค้
พบในธรรมชาติ
ได้แก่ร์
ข้บริอเท็
ง หลักการ
กฎ ทฤษฎี
ได้แก่ว้ทิชาการต่
างๆ เช่น ขชีั้นววิพืท้นยาฐานที
ฟิสิก่ได้ส์จเคมี
ฯลฯ นเราเรี
ยกนักวิทยาศาสต
ข้ด้อานนี
เท็จ้วจริ
การ กฎ ทฤษฎี
าางๆ
ฟิสิกส์ เคมี
ฯลฯ เราเรี
กวิทยาศาสต
ก่ ววิิชวิชาการต่
งๆ เช่ปนระยุชีวกวิต์ทยา
่า งนักหลัวิทกยาศาสตร์
บริสุทได้
ธิ์ แ(2)
ทาการต่
ยาศาสตร์
(applied
science)
หรือยวิกนั
ทยาศาสตร์
และร์
ด้เทคโนโลยี
านนี้ว่า นักเป็วิทนยาศาสตร์
บริส้พุทื้นธิฐานทางวิ
์ (2) วิทยาศาสตร์
กต์ (applied
science)
หรือวิแทละอ
ยาศาสตร์
และ
การนาความรู
ทยาศาสตร์ประยุ
มาประยุ
กต์ใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์
านวยความ
ความสะดวกในการด�
วิตของมนุ
ย์ความรู
างวิ
ทยาศาสตร์
นเพื
�ำมาใช้
ในชีวแิตวละอ
ิตประจ
ประจ�
เทคโนโลยี
เป็นารงชี
การนำวรงชี
าความรู
้พษื้นย์ฐานทางวิ
ท้ทยาศาสตร์
มาประยุ
่อให้
เปกิระโยชน์
ดประโยชน์
านวยความ
สะดวกในการด
ิตของมนุ
คษวามรู
้ทางวิ
ทยาศาสตร์
ที่มทนุี่มษกนุย์ต์ษนใย์ช้ามาใช้
ประโยชน์
ในชี
าวัำวันนได้ได้แแก่ก่
สะดวกในการด
ารงชี
วิตของมนุ
ษย์ความรู้ทางวิ
ทยาศาสตร์
ที่มนุเป็ษนย์ต้นนามาใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจาวันได้แก่
แพทย์ศาสตร์ เภสั
ชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
และคอมพิ
วเตอร์
แพทย์ศาสตร์
ชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ความรูเภสั
้ทางวิ
ทยาศาสตร์
ความรู้ททางวิ
างวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์มี 6 ประเภท คือ
ความรู
มี 6 (Scientific
ประเภท คือfacts) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ หรือ สิ่งที่
1. ข้อเท็้ทางวิ
จจริทงยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
1. ข้อเท็จงเกตข้
จริงวิอทเท็
ยาศาสตร์
(Scientific
facts)
คือ สิ่งที่เกิดขึ้นนไม่จริว่งาสามารถสาธิ
จะเป็นปรากฏการณ์
หรือ สิผ่งทีล่
เป็นอยู่ จากการสั
จจริงในธรรมชาติ
ไม่เปลี
่ยนแปลงคงความเป็
ต และทดสอบได้
เป็
่ จากการสั
งในธรรมชาติ
เปลีก่ยารยอมรั
นแปลงคงความเป็
และทดสอบได้
เหมืนออยูนเดิ
มทุกครั้งงเกตข้
ข้อเท็อจเท็
จริจงจริ
ทางวิ
ทยาศาสตร์ไจม่ะได้
บเมื่อข้อเท็นจจริงสามารถสาธิ
นั้นสามารถสัตงเกตได้
เช่น ผล
เหมือนเดิ“น้
มทุํ้ ากตกครั้งคือข้อน้เท็
งทางวิท่สยาศาสตร์
หลจากที
ูงลงสู่ที่ต่า”จะได้การยอมรับเมื่อข้อเท็จจริงนั้นสามารถสังเกตได้ เช่น
ํ้ าทีจ่ไจริ
“น้าตก คือ น้าแทีก่่ไหลจากที
่สูงลงสู่ทโปรตี
ี่ต่า”น ไขมัน วิตามิน เกลื่อแร่ น้า”
“สารอาหารได้
คาร์โบไฮเดรต
“สารอาหารได้
“น้
ํ้ าแข็งลอยน้ํ้ าแได้ก่ ”คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลื่อแร่ น้า”
“น้าแข็งลอยน้าได้อ”มูลดิบหรือข้อเท็จจริงของนักวิทยาศาสตร์นั้นต้องบอกวิธีการที่ใช้ในการได้มาซึ่ง
ในการนาเสนอข้
อมูลดิดบสิหรื
ยาศาสตร์
องบอกวิ
ธีก่ มารที
่ใช้ในการได้
มาซึ่ง
ข้อมูล เพืในการนาเสนอข้
่อให้คนอื่นสามารถตั
นได้อวข้่าอข้เท็อจมูจริ
ล นัง้ นของนั
เป็ น ทีก่นวิท่ าเชื
่อถือได้เนพีั้นยต้งใด
โดยกลุ
คนเหล่
านั้ น สามารถ
ข้ตรวจสอบความถู
อมูล เพื่อให้คนอืก่นต้สามารถตั
องของข้อมูดลสิได้นได้ว่าข้อมูล นั้ น เป็ น ที่น่ าเชื่อถือได้เพีย งใด โดยกลุ่ มคนเหล่านั้ น สามารถ
ตรวจสอบความถู
องของข้อมูลหรื
ได้อความคิดรวบยอดมโนภาพ หรือ มโนทัศน์ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน มโน
2. มโนมติกต้(Concept)
หรืลอความคิ
ดรวบยอดมโนภาพ
อ มโนทั
ศน์ ่ บซึุ ่คงมีคลหนึ
ความหมายเดี
มโนอ
มติ เ ป็ น เรื2.่ อมโนมติ
งของแต่(Concept)
ล ะบุ ค คลแต่
ะความคิ
ด ซึ่ ง มี ค วามแตกต่หรืา งกั
น การที
่ ง สั ง เกตวัยวกั
ต ถุน หรื
มติ
เ ป็ น เรื่ อ งของแต่
ค คลแต่
ะความคิ
่ ง มี ค วามแตกต่
่ บุ ค คลหนึ่ ง สัเงดิเกตวั
ตํ ถุ หรื
ปรากฏการณ์
จะทาให้
บรู้ขลองบุ
คคลนัด้นซึและนาการรั
บรู้มาาสังกัมนพันการที
ธ์กับประสบการณ์
ม จะทาให้
เกิอด
ํ ลเกิะบุดการรั
ํ
ปรากฏการณ์
จํ ะทาให้
กิดการรัคบวามรู
รู้ของบุ
้น และนาการรั
บรูม้มโนมติ
าสัมพัเกีน่ยธ์วกั
กับบประสบการณ์
เดิม จะทาให้อย่เกิาดง
มโนภาพและทาให้
เข้าเใจและมี
้เพิค่มคลนั
ขึ้น และแต่
ละบุคคลมี
วัตถุ และ ปรากฏการณ์
มโนภาพและทาให้
ข้านใจและมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและวุ
และแต่
ะบุคคลมีคมคล
โนมติเกี่ยวกับวัตถุ และ ปรากฏการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งแตกต่าเงกั
ขึ้นกับประสบการณ์
ฒิภลาวะของบุ
ใดอย่างหนึ
แตกต่
างกัน ขึเกี้น่ยกัวข้
บประสบการณ์
และวุ
ตัว่งอย่
าง มโนมติ
องกับข้อเท็จจริ
งสรุฒปิภได้าวะของบุ
เช่น คคล
ตั“น้วํ้อย่
องกับข้อเท็จจริงสรุปได้ เช่น
าแข็าง มโนมติ
คือ น้ํ้ าทีเกี่อ่ยยูวข้
่ในสถานะของเหลว”
“น้
าแข็งคืคืออสัน้ตาว์ทีท่อีมยูี 6่ในสถานะของเหลว”
“แมลง
ขา และลาตั
ํ วแบ่งเป็น 3 ส่วน”
“แมลง
อ สัตว์ที่มเกิี ด6จากการสรุ
ขา และลาตั
วแบ่งเป็น 3มพัส่นวน”
ตัวอย่างคืมโนมติ
ปรวมความสั
ธ์ระหว่างข้อเท็จจริงของสิ่งทั้งหลาย เช่น
ตั“สสารเปลี
วอย่าง มโนมติ
ที่เกิดจากการสรุ
รวมความสั
มพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงของสิ่งทั้งหลาย เช่น
่ยนสถานะได้
ถ้าเราเพิ่มปหรื
อลดพลังงาน”
“สสารเปลี่ยนสถานะได้ถ้าเราเพิ่มหรือลดพลังงาน”
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ตัวอย่าง มโนมติที่เกิดขึ้นจากการนาเอาข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ มาสรุปรวมกันเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นไปถึงความรู้ระดับสูง เช่น
“ยีนส์ที่มีในโครโมโซมจะเป็นตัวกาหนดลักษณะทางพันธุกรรม”
3. หลักการ (Principles) หลักการเป็นความจริงที่สามารถใช้หลักในการอ้างอิงและการพยากรณ์ชี้
เหตุการณ์ได้ หลักการเช่นการนามโนมติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการทดลองการทดสอบแล้วว่าเป็น
ความจริงที่ผ สมผสานกัน แล้วสามารถนามาอ้างอิงในเรื่องต่างๆ ได้ หลักการต้องเป็นความจริงที่สามารถ
ทดสอบได้ และได้ผลตามเดิมตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างที่ 1
กลุ่มความคิดรวบยอด “ทองแดง เมื่อได้รับ ดังนั้น หลักการ
ความร้อนจะขยายตัว"
"โลหะทุกชนิดเมื่อได้รับความร้อนจะ
"อลูมิเนียม เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว"
ขยายตัว”
"เหล็กเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว"
ตัวอย่างที่ 2
กลุ่มความคิดรวบยอด “ขั้วบวกกับขั้วบวก ดังนั้น หลักการ "ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลัก
จะผลักกัน"
กันขั้วต่างกันจะดูดกัน"
"ขั้วลบกับขั้วลบจะผลักกัน"
"ขั้วลบกับขั้วขั้วบวกจะดูดกัน"
ตัวอย่างที่ 3
กลุ่มความคิดรวบยอด"แสงจะหักเหเมื่อเดิน ดังนั้น หลักการ "แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผ่าน
ทางผ่านอากาศไปสู่น้า"
ตัวกลางหนึ่ง ไปสู่ตัวกลางหนึ่งซึ่งมีความ
"แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผ่านอากาศไปสู่
หนาแน่น ต่างกัน"
แก้ว""แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผ่านแก้วไปสู่
น้า"
4. กฎ (Laws) คือ หลักการอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและ
อาจเปลี่ยนในลักษณะรูปสมการแทนได้ ผ่านขบวนการทดสอบได้ผลตามเดิมทุกประการและเป็นเชื่อถือได้หาก
ํ
มีผลการทดสอบได้ ขัดแย้งกฎนั้นก็ต้องล้มเลิก ไปกฎส่วนใหญ่ได้มาจากการอุปมาน (Induction) โดยนาเอา
ข้อเท็จจริงทั้งหลายมาผสมผสานกั น แต่บางกฎก็ได้มาจากการอนุมาน (Deduction) จากทฤษฎี ตัวอย่างกฎ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น
“กฎสัดส่วนคงที่” กล่าวว่า อัตราส่วนระหว่างมวลสารของธาตุที่รวมกัน เช่นสารประกอบชนิ
สารประกอบชนิดดหนึ
หนึ่ง่ง
จะมีค่าคงที่เสมอ”
“กฎสัดส่วนบอยล์ กล่าวว่า ถ้าอุณหภูมิคงที่ปริมาณของแก๊สจะเป็นปฏิภาคผกผันกับความดัน”
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5. ทฤษฎี (Theories) เป็ นข้อความที่ ส ามารถอธิ บ าย ซึ่ง มีก ารยอมรั บกั น ทั่ว ไปในการอธิ บายกฎ
หลั กการ หรือข้อเท็จ จริงหรือเป็นข้อความที่อธิบายหรื อทานายจากปรากฏการณ์
ต่างๆ การสร้ างทฤษฎี
ํ
นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกต การทดลองหรือจากแหล่งข้อมูลก่อน แล้วจึงใช้
ํ
วิธีการอุปมานและการสร้างจินตนาการขึ้น เพื่อสร้างข้อความและนาไปอธิ
บาย ผลการสังเกตการทดลองนั้น ๆ
ให้ได้บางครั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการของตนเองสร้างทฤษฎีขึ้นมา โดยไม่จํ าเป็น
ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกตการทดลองก็ ไ ด้ ต่ อ มาถ้ า ทฤษฎี เ หล่ า นั้ น สามารถอธิ บ ายหรื อ ทานาย
ํ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ทฤษฎีเหล่านั้นก็ยอมเป็นที่เชื่อถือและอาจอนุมานเป็นหลักการหรือกฎต่อไปได้
การที่นักวิทยาศาสตร์จะยอมรับทฤษฎีเป็นที่ เชื่อถือได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ทฤษฎีนั้นจะต้องอธิบายกฎ หลักการและข้อเท็จจริงเรื่องราวทานองเดี
ยวกันได้
ํ
2. ทฤษฎีจะต้องอนุมานออกไปเป็นกฎหรือหลักการบางอย่างได้
ํ
3. ทฤษฎีจะต้องทานายปรากฏที
่อาจเกิดตามมาได้
4.6. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific hypotheses)
สมมติฐานเป็นข้อความที่นักวิทยาศาสตร์ ศึกษาและสร้างขึ้น เพื่อการคาดคะเนคาตอบที
ค�ำตอบ ่อาจเป็นไปได้
ของปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน หรือคาดคะเนจากความเชื่อ หรือความ
บันดาลใจของนักวิทยาศาสตร์ คาตอบที
ค�ำตอบ ่คาดนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ยังไม่ทราบแน่ชัดจะต้องมีการทดสอบโดย
การทดลอง หาหลักฐานมาสนับสนุนหาเหตุผลที่สนับสนุนหรือคิดค้น ทั้งทางตรงทางอ้อมของสมมติฐานนั้น
เสียก่อนการพิจารณาว่า ข้อความใดเป็นสมมติฐานหรือไม่ควรยึดหลักข้อความที่จะเป็นสมมติฐานจะต้องเป็น
ํ
ข้อความที่คาดคะเนคาตอบ
โดยที่บุคคลนั้ น ยั งไม่เคยรู้ ห รื อไม่เคยเรี ย นมาก่อน หากเคยเรี ย นต้องจั ดเป็ น
ข้อเท็จจริง มโนมติ หรือหลักการเท่านั้น
ตัวอย่างสมมติฐาน ทางวิทยาศาสตร์ เช่น
“โลกและดวงจันทร์มีกํ าเนิดมาพร้อมๆ กัน “
“นักศึกษาคนหนึ่งมีความคิดว่า ลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่มีสีผิวแตกต่างกัน ลูกที่เกิดมาน่าจะมีสีผิว
เหมือนแม่”
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ขอบเขตเนื้อหา
1. ขั้นตอนและกระบวนการหาความรู้
การแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนด
ปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยจากสิ่งที่ตนสังเกต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการหา
ความรู้การแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์
(การสังเกต)
2. อธิ บ ายการใช้ ก ระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ ใ นการแสวงหาความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ (การสังเกต)
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ระบุ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง สิ่ ง ที่
สังเกตได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.2.1 สถาปัตยกรรมรัสเซีย
ซึ่งนักเรียนควรสรุปได้ว่า การรายงานสิ่งที่สังเกตเห็นจะส่งผลต่อข้อเท็จจริง
ดังนั้นไม่ควรนาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะมีวิธีการเก็บข้อมูล
หรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริงได้อย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเสนอภาพให้นักเรียนสังเกต แล้วร่วมกันอภิปรายความรู้ได้ได้จากการดูภาพ
โดยนักเรียนบรรยายสิ่งที่เห็นจากภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิทายาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1) ใบกิจกรรม 3 เรื่อง สังเกต
อะไรได้บ้าง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ด้านคุณลักษณะ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 - 7 คน โดยคละ เพศและความสามารถทางการเรียน
2. นักเรียน ฝึกทักษะการสังเกต จากวัตถุตัวอย่าง ที่สามารถหาได้ง่ายและไม่อันตราย
จากการสัมผัส เช่น ปากกา ภายใต้เงื่อนไขตามลาดับ โดยบันทึกในใบกิจกรรมที่ 3 ดังนี้
1) สังเกตวัตถุตัวอย่างและเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กาหนด ไม่ควร
เกิน 2 นาที
2) จัดกระทาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในข้อ 1 โดยสร้างเกณฑ์ขึ้นเองภายในกลุ่ม
3) จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในข้อ 1 ให้ จาแนกข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ประสาท
สัมผัสด้านต่างๆ
4) ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น
ขั้นสรุป
1. ครูนานักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปว่า การสังเกต เป็น หนึ่งในกระบวนการหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนาไปสู่กระบวนการตั้งปัญหาที่สามารถหาคาตอบได้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวต้องสามารถระบุปัญหาและ
สาเหตุได้อย่างชัดเจน เป็นลาดับแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายขั้นตอนและ
กระบวนการหาความรู้การแก้ปัญหา
ของนักวิทยาศาสตร์
2. อธิบายการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต)
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ระบุข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงสิ่ง
ที่สังเกตได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีการ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ประเมินทักษะ
กระบวนการ

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ประเมิน
แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง เรื่อง สังเกตอะไรได้บ้าง
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รายวิชา พวิื้นทฐาน
ยาศาสตร์
รหัสวิชา ภาคเรี
ว21101
่ 1 กชัษาปี
้นมัธทยมศึ
กษาปี
1 ให้ถูกต้อง
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัส ว21101
ยนทีภาคเรี
่ 1 ชั้นยมันที
ธยมศึ
ี่ 1 ปรั
บ เนืท้อี่ หา
คาชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตวัตถุตัวอย่างแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
วัตถุตัวอย่าง คือ
...........................................................................................................................................................
1) สังเกตวัตถุตัวอย่างและเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กาหนด ไม่ควรเกิน 2 นาที
2) จัดกระทาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในข้อ 1 โดยสร้างเกณฑ์ขึ้นเองภายในกลุ่ม
3) จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในข้อ 1 ให้จาแนกข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ
บันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกต
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ขอบเขตเนื้อหา
1. ขั้นตอนและกระบวนการหา
ความรู้ การแก้ปัญหาของ
นักวิทยาศาสตร์ การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดปัญหาหรือสิ่ง
ที่สงสัย จากสิ่งที่ตนสังเกต
การตั้งสมมติฐานและการทดลอง
สรุปผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของสมมติฐาน
และบอกลั ก ษณะของสมมติ ฐ านที่ ดี
2. อธิ บ ายวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา การ
ทดลองและสรุปผลการทดลอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.3.1 ผีเสื้อหลากหลายชนิดเกาะบนพื้นดิน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
1. นักเรียนสังเกตภาพผีเสื้อแล้วร่วมกันอภิปรายโดยครูใช้คาถามนาใน
ประเด็นต่อไปนี้
1) นักเรียนคิดว่ากระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากสิ่ง
ใด (นักเรียนช่วยกันตอบคาถามว่าเริ่มต้นจากการสังเกต ระบุปัญหา)
2) ครูให้นักเรียนสังเกตภาพผีเสื้อหลากหลายชนิดเกาะบนพื้นดิน เมื่อ
ดูภาพแล้วนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือมีคาถามอะไรบ้าง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ระดมความคิด ช่วยกันตั้งคาถามหรือข้อสงสัยจากภาพ เช่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาศาสตร์(ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภาพผีเสื้อเกาะพื้นดิน
2. ใบกิ จ กรรมที่ 4 เรื่ อ ง กิ จ กรรมการศึ ก ษา
พฤติกรรมของลูกยางนากระดาษ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง กิจกรรมการศึกษาพฤติกรรม
ของลูกยางนากระดาษ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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(ทาไมผีเสื้อจึงมาเกาะที่พื้นดินแทนที่จะเกาะบนดอกไม้, พื้นดินมีสิ่งใดที่ทาให้
ผีเสื้อมาเกาะแทนที่จะไปเกาะบนดอกไม้, ทาไมผีเสื้อสีเดียวกันจึงเกาะอยู่
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ออกแบบการทดลองสรุปผลการ ด้วยกันไม่มีการเกาะสลับกันระหว่างผีเสื้อต่างสี)
ทดลอง
2. จากนั้นร่วมกันตั้งคาถามจากรูปภาพแล้วครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปราย
2. ตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ว่าการตั้งคาถามที่หลากหลายจากการสังเกต บางคาถามสามารถ
สามารถออกแบบตรวจสอบสมมติฐาน หาคาตอบได้ด้วยวิธีการที่ไม่ย ากหรื อซับ ซ้อนจนเกินไปนั ก แต่บางคาถาม
นักเรียนพบว่าไม่อาจใช้วิธีการง่ายๆ ในการหาคาตอบต้องใช้ความรู้และ
3. สร้างคาอธิบายจากข้อมูลที่ได้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบหรือหาคาตอบ ซึ่งการสังเกตที่ดีนาไปสู่
จากการทดลอง
การตั้งคาถาม/ปัญหาที่ชัดเจน และที่สาคัญจะต้องแยกให้ ได้ระหว่างปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าและนากระบวนการ และสาเหตุของปัญหา
3. ครูถามคาถามต่อไปว่าหลัง จากการได้คาถามหรือปัญหาจากการสังเกต
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการหาความรู้ทาง
แล้ ว นั กเรียนจะมีแนวทางในการดาเนิ น การแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบของ
วิทยาศาสตร์
คาถามอย่างไร
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน โดยคละเพศและความสามารถ
ทางการเรียนโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ครูให้นักเรียนดูคลิป เรื่องการเล่นลูกยางนา จาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาศาสตร์(ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.3.2 ลูกยางนากระดาษ

https://goo.gl/RYqziM (ใช้เวลา 48 วินาที) จากนั้นนักเรียนตอบคาถาม
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการทดลอง ในประเด็นคาถามต่อไปนี้
1) จากคลิป นักเรียนคิดว่าลูกยางนามีลักษณะการตกเป็นอย่างไร ใช้
ระยะเวลาในการตกเท่ากันหรือไม่ (ลักษณะการตกของลูกยางนา จะเป็น
ลักษณะการหมุน ซึ่งแต่ละลูกใช้เวลาในการตกไม่เท่ากัน ซึ่งการที่ลูกยางใช้
เวลาในการตกถึงพื้นนาน โอกาสที่จะตกได้ไกลจากต้นแม่ก็จะสูง)
2) นักเรียนคิดว่าการตกของลูกยางนามีประโยชน์ในการกระจายพันธุ์
อย่างไร (ถ้าลูกยางนาตกได้ไกลจากต้น เป็นการ โอกาสที่จะมีการกระจาย
พันธุ์ได้มากขึ้น)
3) นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า มี ส าเหตุ ใ ดบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ การตกของลู ก ยางนาใน
ธรรมชาติ (ลม ขนาดของลูกยางนา ขนาดของปีก ของลูกยางนา เป็นต้น)
3. ครูให้นักเรียนดูภาพลูกยางนากระดาษ เพื่อนานักเรียนเข้าสู่กิจกรรม
การศึกษาพฤติกรรมของลูกยางนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาศาสตร์(ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทวิยาศาสตร์
พื้นฐาน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มิก้ามงปลา
(Fish-Bone
Diagram)
ภาพที่ 1.3.3 แผนภู
ผ่านแผนภู
ิก้างปลา
(Fish-Bone
Diagram)
5. นักเรียนออกแบบการทดลองตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ จากการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา วางแผนการทดลองโดยเริ่มจากการกาหนดตัวแปรที่มีการ
เปลี่ ย นแปลง ก าหนดตัว แปรที่ ต้ อ งควบคุม ให้ คงที่ อ อกแบบการทดลอง

จากนั้นครูถามคาถามเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนฝึกการตั้งสมมติฐาน
และวิธีการให้ได้มาซึ่งคาตอบ ปัญหา คือ ถ้านักเรียนต้องการสร้างของเล่น
โดยเลียนแบบพฤติกรรมการตกของลูกยางนา ให้ตกถึงพื้นโดยใช้เวลานาน
ที่สุด จากจุดปล่อยที่ระดับความสูงเดียวกัน ตาแหน่งเดียวกัน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา โดยการวิเ คราะห์ถึงสาเหตุ
ของปัญหาที่ทาให้ลูกยางกระดาษตกถึงพื้นเร็ว ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร (โดย
ครูอาจให้นักเรียนวิเคราะห์ผ่านแผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) เช่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาศาสตร์(ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 1้วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขั้นสรุป
ขั้น1.สรุนัปกเรียนร่วมกันอภิปรายและควรสรุปได้ว่า หลังจากการสังเกตแล้วได้
รายและควรสรุ
ปได้ว่า หลังจากการสั
งเกตแล้อวมูได้ล
นักเรียนร่
นอภิฐปานน
ปัญ1.หาจากนั
้นตัว้งมกั
สมมติ
าไปสู่การสารวจตรวจสอบเก็
บรวบรวมข้
ปัและสรุ
ญหาจากนั
้นตั้งสมมติฐานนา เป็
าไปสู
่การสารวจตรวจสอบเก็
ป ผลการทดลองว่
น ไปตามสมมติ
ฐ านที่ ตั้ ง ไว้บรวบรวมข้
ห รื อ ไม่ ครูอมูใ ลห้
และสรุ
า เป็ น ไปตามสมมติ
ฐ านที
่ ตั้ ง ไว้ หปรื อรายให้
ไม่ ครูเ ข้ใ ห้า
ความส ปาคัผลการทดลองว่
ญ กั บ ทุ ก ๆ ค าตอบของนั
ก เรี ย นและน
าการอภิ
ความส
าคั ญดหลั
กั บกทุทีก่ว่าๆ ค าตอบของนั ก เรี ย นและน าการอภิ ป รายให้ เ ข้ า
แนวความคิ
แนวความคิ
ดหลักทีง เกตที
่ว่า ่ ดี น าไปสู่ ก ารตั้ ง ค าถาม/ปั ญ หาที่ ชั ด เจนและ
- การสั
- การสั ง เกตที
ี น าไปสู
่ ก ารตั
้ ง ค าถาม/ปั
่ ชั ดยอย่
เจนและ
กระบวนการในการแก้
ปัญ่ ดหาหรื
อ หาค
าตอบในสิ
่งที่นักญเรีหาที
ยนสงสั
างเป็น
กระบวนการในการแก้
ป
ั
ญ
หาหรื
อ
หาค
าตอบในสิ
่
ง
ที
่
น
ั
ก
เรี
ย
นสงสั
ย
อย่
างเป็น
ระบบ
ระบบ - การตั้งสมมติฐานเป็นการตั้งคาอธิบายไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางการ
นำตอบของปั
การตั้งญคาอธิ
การทดลองหรื
พืฐ่อานเป็
หาค�
ทดสอบหรื- อการตั
พิสอูจพิ้งน์สสมมติ
เูจพืน์่อเหาค
าตอบของปั
หาญบหาายไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางการ
ทดสอบหรื- อการส
พิสูจารวจ
น์เพื่อหาค
าตอบของปัญหา อการเก็บข้อมูล การทาการ
ตรวจสอบและทดลองหรื
-่อการส
ตรวจสอบและทดลองหรื
การเก็
บข้ตอต้อมูอ้ งวางแผนโดย
ลงวางแผนโดย
การทาการ
การท�
ำลองเพื
จู สน์มมติ
สมมติ
ฐานว่
งหรื
อไม่นันักวิกทวิอทยาศาสตร์
ยาศาสตร์
ทดลองเพื
พิอ่ สพิูจสน์ารวจ
ฐานว่
าจริาจริ
งหรื
อไม่
ทดลองเพื
่อพิสูจน์สมมติ
ฐานว่าจริงหรื
อไม่มีวนััสกดุวิอทุปยาศาสตร์
ต้อางวางแผนโดย
าจะทดลองอย่
างไร
กรณ์อะไรบ้
ง สิ่งใดบ้างที่
ออกแบบการทดลองว่
ออกแบบการทดลองว่าจะทดลองอย่างไร มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง สิ่งใดบ้างที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาศาสตร์(ต่อ)
แผนการจัดการเรีเรืย่อนรู
3 ้วิทเรืยาศาสตร์
่อง กระบวนการวิ
ง เรี้ทยี่ นรู
อย่างไร ทยาศาสตร์(ต่อ)
เรืรายวิ
่อง เรีชยา นรูวิ้วทิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์พอื้นย่ฐาน
างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน
กาหนดวัสดุอุปกรณ์ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบตารางบันทึกผลสรุป
กและอภิ
าหนดวัปรายผลการทดลอง
สดุอุปกรณ์ วิธีเก็บในใบกิ
รวบรวมข้
อมูล่ 4ออกแบบตารางบันทึกผลสรุป
จกรรมที
และอภิปรายผลการทดลอง ในใบกิจกรรมที่ 4

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ต้องเปลี่ยนแปลง เรียกว่าตัวแปรต้น เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรมีสิ่งใดบ้าง ที่
ต้ อ งควบคุ ม ให้ เ หมื อ นกั น หรื อ เรี ย กว่ า การควบคุ ม ตั ว แปร ต้ อ งเป็ น การ
ทดสอบที่เที่ยงตรง (Fair Test) โดยไม่ลาเอียงใช้ความรู้สึกในการบันทึกและ
แปลความหมายข้อมูล
- ถ้าทาการทดลองหลายๆ ครั้งได้ผลยืนยันเหมือนกันทุกครั้งเราก็
สามารถสร้างคาอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลและสรุปเป็นความรู้ใหม่ได้
- ครูนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บ
ข้อมูลหรือการทดลอง (เพื่อทดสอบสมมติฐาน) การสรุปข้อมูลเป็นความรู้ใหม่
กระบวนการทางานดังกล่าวเป็นการเลียนแบบกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์
ใช้ในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาศาสตร์(ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของสมมติฐาน
และบอกลักษณะของสมมติฐานที่ดี
2. อธิบายวิธีการแก้ปัญหา การ
การทดลองและสรุ
ปผลการทดลอง
ทดลองและสรุ
ปผลการทดลอง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ออกแบบการทดลองสรุปผลการ
การทดลอง
ทดลอง
2. ตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม
สามารถออกแบบตรวจสอบสมมติฐาน
3. สร้างคาอธิบายจากข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็ นคุ ณค่ าและน ากระบวนการ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีการ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป

- ประเมินทักษะ
กระบวนการ
- ประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินทักษะ ผ่านเกณฑ์ระดับดี
กระบวนการ
ขึ้นไป
- แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน
คุณลักษณะ/เจต
คติ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
บัตรภาพผีเสื้อเกาะพื้นดิน

ภาพที่ 1.3.4 ผีเสื้อเกาะพื้นดิน
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ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง กิจกรรมการศึกษาพฤติกรรมของลูกยางนากระดาษ
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ต่อ)
รายวิ
ชาชาวิวิททยาศาสตร์
สวิชรหั
า ว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิ
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว21101ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่11 ชัชั้นมัธยมศึ
พฤติกรรมของลูกยางนากระดาษ

ภาพที่ 1.3.5 พฤติกรรมของลูกยางนากระดาษ
ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สสวท.
วัสดุ/อุปกรณ์
1. กระดาษสาหรับทาใบพัด ขนาดและความหนาต่างๆ กัน จานวน 5 แผ่น
2. คลิป (ลวดเสียบ) 1 กล่อง
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
5...................................................................................
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1. ปัญหาที่ต้องการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .....................
2. สมมติฐาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
3.1 ตัวแปรต้น
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
3.2 ตัวแปรตาม
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................
3.3 ตัวแปรควบคุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ออกแบบวิธีการทดลอง
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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5. ตารางบันทึกผลการทดลอง

6. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง

55

ขอบเขตเนื้อหา
1. ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างผลงานและวิธีการทางานของ
นักวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.อธิบายลักษณะสาคัญของ
นักวิทยาศาสตร์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ยกตัวอย่างผลงานและวิธีการทางาน
ของนักวิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าและนากระบวนการ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2) ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนหลั บ ตา แล้ ว คอยฟั ง ค าส าคั ญ จากครู (ในขั้ น ตอนนี้ ใ ห้
นักเรียนทุกคนงดใช้เสียง จนกว่าครูจะอนุญาต) หลังจากที่ทุกคนหลับตา ครูพูดคาว่า
บ้าน จากนั้นให้นักเรียนลืมตาแล้ววาดภาพบ้านในกระดาษช่องที่ 1 ให้แล้วเสร็จใน
เวลา 2 นาที จากนั้นให้นักเรียนหลับตาอีกครั้ง แล้วครูพูดว่า ไดโนเสาร์ ให้นักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. ภาพของนักวิทยาศาสตร์
(Snapshot Activity)
Activity)
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
2. กิจกรรม(Snapshot
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ โดยให้ 3. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะ
(Snapshot Activity)
Activity) คือการวาดภาพสิ่งที่จดจาได้ในหัว สาคัญของนักวิทยาศาสตร์
นักเรียนร่วมกันทากิจกรรม(Snapshot
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครั้งแรก โดย
1) ครูแจกกระดาษขนาด A4 คนละ 1 แผ่น แล้วพับแบ่งกระดาษ ออกเป็น 4 1. ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2
ส่วน ที่เท่ากัน แล้ว เขียนหมายเลขกากับดังภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลืมตา แล้ววาดภาพ ไดโนเสาร์ ในช่องที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 นาที แล้วให้นักเรียน
ทาเหมือนเดิม แต่ครูเปลี่ยนคาสาคัญเป็น เกษตรกร และ เศรษฐี ตามลาดับ
3) ให้ นัก เรี ย นน าเสนอภาพของตั ว เองภายในกลุ่ มให้ เพื่ อนเห็ น หรือ ครูสุ่ ม
ตัวอย่างนักเรียนนาเสนอภาพของตัวเองหน้าชั้น
4) ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสรุปสิ่งที่นักเรียนทากิจกรรม นั่นคือการวาดภาพที่
ปรากฏจากคาสาคัญที่ได้ยิน เป็นครั้งแรกภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งเป็นการแสดงออก
ของตัวแทนความคิด จากภาพที่ปรากฏขึ้นในหัวของนักเรียนเป็นครั้งแรก ซึ่งนักเรียน
แต่ละคนอาจนาเสนอออกมาเป็นภาพได้ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะมาจากคาศัพท์เดียวกัน
เช่น บ้านบางคนอาจจะคิดว่ามีเสา บ้านบางคนไม่มีหลังคา หรือ ไดโนเสาร์บางคนคอ
สั้น บางคนคอยาว เป็นต้น
ขั้นสอน
1. ครู เชื่อมโยงกิจ กรรมเข้าสู่ ลั กษณะของนั กวิทยาศาสตร์ โดยให้ นักเรียนพลิ ก
กระดาษแผ่ น เดิ ม ด้ า นที่ ว่ า ง ให้ นั ก เรี ย นหลั บ ตา แล้ ว ครู พู ด ค าส าคั ญ ว่ า
“นักวิทยาศาสตร์ ” จากนั้นให้นั กเรี ยนลืมตาแล้ว วาดภาพ นั กวิทยาศาสตร์ ตามที่
นักเรียนเข้าใจ เต็มแผ่นกระดาษ A4
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย โดยให้นักเรียนพิจารณาตามแบบวิเคราะห์ภาพ
ที่ครูแจกให้ในประเด็นต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

57

40
57

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.1) เพศ
2.2) เชื้อชาติ
2.3) ลักษณะทางกายที่ปรากฏ (ทรงผม, สีหน้า, ท่าทาง ฯลฯ)
2.4) ชุดที่สวมใส่
2.5) อุปกรณ์ประกอบ (แว่นตา, แว่นตานิรภัย, เครื่องมือทดลอง, สัตว์ทดลอง)
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย แต่ละประเด็น ซึ่งควรจะสรุปได้ดังนี้
- เพศ นักเรียนควรเข้าใจได้ว่า ทุกเพศสามารถที่จะนักวิทยาศาสตร์ได้ โดย
ไม่จากัดเพศ
- เชื้อชาติ จากคาตอบนักเรียน ทุกคน ทุกเชื้อชาติสามารถที่จะเป็น
นักวิทยาศาสตร์ได้
- ลักษณะทางกายที่ปรากฏ นักวิทยาศาสตร์ไม่จาเป็นที่จะต้องทาตัวเคร่ง
สบายๆก็ก็ได้ด้ ผมสั้น ผมยาว ได้หมด สีหน้า ท่าทาง ไม่จาเป็นต้องเครียด
ขรึขรึมมท�ทำาตั
ตัววสบายๆ
- การแต่งกาย นักวิทยาศาสตร์ไม่จาเป็นต้องแต่งกายใส่ชุดกราวด์ ใส่แว่น
หนาๆ สามารถที่จะใส่กางเกงขาสั้น เสื้อยืด ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ ดังภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.4.1 นักวิทยาศาสตร์
ที่มา : เอกสารประกอบการอบรม ของ ดร.สุทธิดา จารัส (2555) สถาบันวิทยาศาสตร์ สพฐ.
- อุปกรณ์ประกอบ (แว่นตา, แว่นตานิรภัย, เครื่องมือทดลอง, สัตว์ทดลอง,)
นักวิทยาศาสตร์ไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้องทดลอง อยู่กับสัตว์ทดลอง นักวิทยาศาสตร์
สามารถอยู่ได้ในทุกๆ ที่ ตามความเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ครูเชื่อมโยงจากกิจกรรมลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับ ภาพนักวิทยาศาสตร์ สาคัญของโลกและของไทย แล้วถามคาถาม
ต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.4.3 นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ภาพที่ 1.4.2 นักวิทยาศาสตร์ไทย

รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1.4.4 นิวตัน นั่งใต้ต้นแอปเปิ้ล
เช่น เซอร์ ไอแซก นิวตัน (คศ.1642-1727) สงสัยว่าเวลาลูกแอปเปิ้ล
หล่นจากต้น ทาไมจึงต้องตกลงสู่พื้นดินเสมอ ทาไมจึงไม่ลอยไปในอากาศความสงสัย
ดังกล่าวนาไปสู่การค้นพบ ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงหรื อแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อ

1) จากภาพนักเรียนคิดรู้ จักใครบ้าง จากภาพที่เห็ น (รัช กาลที่ 4 บิ ดาแห่ ง
วิทยาศาสตร์ไทย อริสโตเติล อาร์คิมิดีส ชาลส์ ดาร์วิน หลุยส์ ปาสเตอร์ ทอมัส
เอดิสัน มารี คูรี กาลิเลโอ กาลิเลอี อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดร.อา
จอง ชุมสาย ณ อยุธยา )
2) ครูนาเสนอภาพจาลองของ นิวตัน นั่งใต้ต้นแอปเปิ้ล แล้วอธิบายเชื่อมโยง
เกี่ยวกับลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์ที่สาคัญของโลก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วัตถุซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นกฎเรียกว่ากฎแรงโน้มถ่วงหรือกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล หรือ
ทอมัส อัลวา เอดิสันที่ได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย เช่น
หลอดไฟ ภาพยนตร์ ด้วยความมานะอดทน รวมถึงประวัติของนักวิทยาศาสตร์ไ ทย
เช่น รัชกาลที่ 4 ที่พยากรณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลั กษณะ
การทางานของนักวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายควรสรุปได้ว่า นักวิทยาศาสตร์
- เป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย อยากรู้อยากเห็น เป็น ลักษณะที่นาไปสู่การตั้ง
ปัญ หาหรือ การตั้ง คาถามและศึก ษาค้น คว้า เพื่อ หาคาตอบ จนนาไปสู่ก ารค้น พบ
ใหม่ๆ เพราะการสังเกตเพียงอย่างเดียว ไม่ช่วยให้ได้ความรู้ เพิ่มเติมได้ตลอดไป
- เป็ น คนมี เ หตุ ผ ล เป็ น ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ เนื่ อ งจาก
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า “เมื่อมีผลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิด
เสมอ” ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามหาคาตอบของปัญหา โดยรวบรวมข้อมูลและ
ทาการทดลอง รวมทั้งสรุปอย่างมีเหตุผล
- เป็นคนมีความพยายามและอดทน เป็นลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ที่สาคัญ
อีกข้อหนึ่ง โดยเราจะเห็นว่าการที่นักวิทยาศาสตร์จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นั้น พวกเขาจะต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย บางครั้งอาจประสบอุบัติเหตุหรือ
ประสบความล้มเหลว แต่พวกเขาก็จะเริ่มต้นศึกษาใหม่จนกระทั่งประสบความสาเร็จ
3. ครูแจกกระดาษ A4 แผ่นใหม่ให้นักเรียนวาดภาพ ถ้านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์
นักเรียนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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64
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายลักษณะสาคัญ
ของนักวิทยาศาสตร์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ยกตัวอย่างผลงานและ
วิธีการทางานของ
นักวิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าและนา
กระบวนการวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในการหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีการ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ประเมินทักษะ
กระบวนการ

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ/
เจตคติ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................. .........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ภาพที่ 1.4.5 นักวิทยาศาสตร์

รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
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ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ภาพที่ 1.4.6 นักวิทยาศาสตร์ไทย
ภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

ภาพที่ 1.4.7 นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
รายวิ
สวิชรหั
า สว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นรหั
ฐาน
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1 ชั้นนมัมัธธยมศึ
การดารงชีวิตของมนุษย์ในทุกวันนี้ได้รับความสะดวกสบายต่างๆ มากมาย เช่น ไม่ต้องเดินทางไปหา
เพื่ อนไกลๆ เพื่ อถามข่ าวคราวจากเพื่ อ น เพี ย งใช้โ ทรศั พท์ ห รื ออิ น เทอร์ เน็ ต ก็ส ามารถติ ด ต่อ กับ เพื่อ นได้
นอกจากนี้ยังมีเครื่องอานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์
เครื่องบิน ดาวเทียม นักเรียนคิดว่าสิ่งอานวยความสะดวกหรือความรู้ต่างๆ เหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมา
ได้อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์มีลักษณะนิสัยแตกต่างไปจากบุคคลอาชีพอื่นหรือไม่ อย่างไร (พรเทพ จันทรา
อุกฤษฎ์,2549)
ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1) เป็นคนช่างสังเกต
2) เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย
3) เป็นคนมีเหตุมีผล
4) เป็นคนมีความพยายามและอดทน
5) เป็นคนมีความคิดริเริ่ม
6) เป็นคนทางานอย่างมีระบบ
1) การเป็นคนช่างสังเกต
การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก
ปาก และกาย เข้าไปสารวจวัตถุ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ใส่หรือเพิ่ม
ความคิดเห็นของผู้สั งเกตลงไป เช่น ในขณะจุ ดเทียนไข เด็กชายธาวิต บันทึกว่าผลการสังเกตคือ “มีแก๊ส
เกิ ด ขึ้ น ” ข้ อ ความนี้ จั ด เป็ น การสั ง เกต แต่ ถ้ า เขาบั น ทึ ก ว่ า “มี แ ก๊ ส เกิ ด ขึ้ น และแก๊ ส นั้ น เป็ น แก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ” ข้ อ บั น ทึ ก นี้ ไ ม่ จั ด เป็ น การสั ง เกต เพราะเด็ ก ชายธาวิ ต เพิ่ ม เติ ม ความรู้ เ รื่ อ งแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมหรือความคิดเห็นลงไป

ภาพที่ 1.4.8 ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก กายสัมผัส)
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กาลิเลโอ มีชื่อเต็มว่า กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo
Galilei) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี มีชีวิตอยู่ระหว่าง
พ.ศ. 2107–2185 ได้สั ง เกตการแกว่ งไปมาของโคมไฟใน
โบสถ์และจับเวลาในการแกว่งแต่ละรอบ โดยเทียบกับการ
เต้นของชีพจรของเขา เขาพบว่าการแกว่งไปมาของโคมไฟ
แต่ละรอบใช้เวลาเท่ากั น แม้ว่าช่วงกว้างของการแกว่งจะ
ต่างกัน ต่อมาจึงมีผู้นาหลักการนี้ไปประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้ม
ขึ้น

ภาพที่ 1.4.9 กาลิเลโอ กาลิเลอี

อาร์คีมีดิส (Archemedes) ค้นพบวิธีพิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ของมงกุฎทองคา จากการสังเกตน้ าที่ล้นออกจาก
ขณะที่ เ ขาก าลั ง อาบน้ า ซึ่ ง น าไปสู่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความ
หนาแน่น ความถ่วงจาเพาะ การจมการลอยการหาปริมาตร
โดยการแทนที่น้า
ภาพที่ 1.4.10 อาร์คีมีดิส
2) การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย
การเป็นคนช่างสงสัย คือเป็นผู้พยายามมองเห็นปัญหาจากการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด
จึงเป็นเช่นนั้น เช่น มีอะไรเกิดขึ้น ทาไมจึงเกิดขึ้นได้ และเกิดขึ้นได้อย่างไร ความสงสัยจะทาให้นักวิทยาศาสตร์
พยายามศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทาให้ได้ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็น
นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอังกฤษ มีชีวิตอยู่
ระหว่าง พ.ศ. 2185 – 2270 นิวตันค้นพบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มากมาย เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับการหักเหของ
แสง กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎความโน้มถ่วง
ครั้งหนึ่งนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล เขาเห็นลูกแอป
เปิ้ลตกลงสู่พื้นดินนิวตันเกิดความสงสัยว่าเมื่อแอปเปิ้ลหลุด
จากต้น ทาไมจึงตกลงสู่พื้น ไม่ล่องลอยไปในอากาศ ความ
สงสัยดังกล่าวทาให้ นิวตันศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลและ
เข้าใจว่า แอปเปิ้ลตกลงสู่พื้นด้วยแรงดึงดูดของโลก และต่อมา
ได้สรุปเป็นกฎแรงดึงดูดซึ่งใช้เป็นกฎสากล เรียกว่า “กฎ
แรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน”

ภาพที่ 1.4.11 เซอร์ ไอแซก นิวตัน
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เซอร์ อเลกซานเดอร์ เฟลมมิ่ง สงสัยว่า
ทาไมแบคทีเรียที่มีเชื้อราขึ้นอยู่ใกล้ๆ จึงตาย
หมด ซึ่งนาไปสู่การค้นพบยาเพนนิซิลิน
ภาพที่ 1.4.12 เซอร์ อเลกซานเดอร์ เฟลมมิ่ง
3) การเป็นคนมีเหตุผล
คนมีเหตุผล คือ ผู้ที่เชื่อว่าเมื่อมีผลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ย่อมต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิด
นักวิทยาศาสตร์มีวิธีค้นคว้าหาความรู้อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
4) การเป็นคนมีความพยายามและความอดทน
ความพยายามและความอดทน เป็น ลักษณะสาคัญอีก
ประการหนึ่ ง ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ คื อ ความเป็ น ผู้ มี จิ ต ใจแน่ ว แน่ ไม่
ท้อ ถอย แม้ว่ าจะใช้ เวลานานเพีย งใดก็ต ามก็ ยั ง คงคิ ดศึ กษาอยู่ จ นพบ
ความสาเร็จ ตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความพยายามและความอดทน
แล้วทาให้ได้ค้นพบความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลก คือ 1) ทอมัส
ภาพที่ 1.4.13
อัลวา เอดิสัน 2) มารี กูรี 3) เจมส์ แบตเชลเลอร์ ซัมเนอร์ เป็นต้น
ทอมัส แอลวา เอดิสัน
ท อ มั ส แ อ ล ว า เ อ ดิ สั น (Thomas Alva Edison)
เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องโลกผู้ ห นึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์
หลอดไฟฟ้าที่ทาให้ทั่วโลกสว่างไสวในยามค่าคืน ในการประดิษฐ์หลอด
ไฟฟ้า นั้ น เขาได้ นาวัส ดุเกือ บทุกอย่างที่ พบเห็ น มาทดลองทาไส้ ห ลอด
ไฟฟ้า เขาคร่าเคร่งทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า โดยไม่ท้อถอยเป็นเวลานานถึง
ปีกว่าจึงประสบความสาเร็จ
มารี กูรี (Marie Curie) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สาคัญอีกคน
หนึ่งได้ค้นพบธาตุเรเดียมซึ่งเป็นธาตุที่ให้กัมมันตภาพรังสี โดยใช้เวลานาน
ถึงเกือบ 4 ปีในการแยกธาตุนี้ ต่อมาธาตุเรเดียมได้ถูกนาไปใช้อย่างกว่าง
ขวางในการรักษาโรงบางชนิด เช่น มะเร็ง
ภาพที่ 1.4.14 มารี กูรี
เ จ ม ส์ แ บ ต เ ช ล เ ล อ ร์ ซั ม เ น อ ร์ (James Batcheller
Sumner) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ด้านชีวเคมี ที่สูญเสียแขนซ้าย
ที่เขาถนัดไปเนื่องจากอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ.2447 แต่เขาก็ยังมีพยายามและ
อดทนไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิต พยายามค้นคว้าวิจัยทางด้านชีวเคมีต่อไป
จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมีร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีก 2 คน ใน
พ.ศ. 2489

ภาพที่ 1.4.15
เจมส์ แบตเชลเลอร์ ซัมเนอร์
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จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมีร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีก 2 คน ใน พ.ศ. เจมส์ แบตเชลเลอร์ ซัมเนอร์
2489
5) การเป็นคนคนที่มีความคิดริเริ่ม
คนที่มีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผู้ที่มีความกล้าที่จะคิด และทาสิ่งที่ผิดแปลกไปจากที่ผู้อื่นคิด
หรือทาอยู่แล้ว โดยเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ลักษณะการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเป็น
ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์ เพราะจะทาให้ค้นพบและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น เครื่องบินที่ใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้นั้นผลจากความคิดริเริ่มของบุคคลต่อไปนี้
โรเจอร์ เบคอน (Roger Bacon) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ มีความคิดฝันว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะบินได้
เหมือนนก ถ้าติดปีกที่มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายปีกนก และกระพือปีกได้แบบเดียวกับนก ต่อมา ลีโอนาโด ดาวิน
ซี (Leonardo da Vince) ได้นาความคิดนี้ไปวาดเป็นภาพจาลองแบบต่างๆ ของสิ่งที่จะช่วยให้คนบินได้ แต่ก็
ยังไม่มีการสร้างขึ้นมา จนกระทั่ง เซอร์ ยอร์จ เคย์ลีย์ ได้บุกเบิกสร้างเครื่องร่อน

ภาพที่ 1.4.16 วาดของลีโอนาโด ดาวินซี
ภาพที่ 1.4.17 เครื่องร่อน
จนถึงสมัยของ วิลเบอร์และออร์วิล ไรต์ (Wilbur and Oriville Wright) ซึ่งมีความสนใจใน
เรื่องของการบิน จึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการร่อนและการบิน และได้ทดลองสร้างเครื่องร่อนพร้อมทั้งปรับปรุง
ให้ดีขึ้นจนกลายเป็นเครื่องบิน หลังจากนั้นได้มีผู้พัฒนาเครื่องบินมาโดยตลอดจนได้เครื่องบินที่มีประสิทธิภาพ
มาก ดังเช่นเครื่องบินไอพ่นในปัจจุบัน

ภาพที่ 1.4.18 วิลเบอร์ และ ออร์วิล ไรต์
6) การเป็นคนทางานอย่างมีระบบ
คนทางานอย่างมีระบบ คือบุคคลที่ทางานอย่างมีขั้นตอนหรือมีระบบการทางานเพื่อค้นคว้า
หาความรู้ หรือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เรียกขั้นตอนของการทางานว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอน
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ดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2) ตั้งสมมุติฐาน 3) ทดลอง 4) สรุปผล

ภาพที่ 1.4.19 ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์
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แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง : ให้ ผูส้ อน สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4

ระดับคะแนน
3
2

1

1.1 การตั้งประเด็นคาถามหรือตัวแปร
1.2 การสร้างสมมติฐาน
1.3 การเลือกเทคนิควิธีในการสารวจตรวจสอบ
1.4 การรวบรวมข้อมูลและจัดกระทาข้อมูล
1.5 การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยาน
1.6 การสร้างแบบจาลองหรือรูปแบบการอธิบายหรือแสดงผลการสารวจ
ตรวจสอบ
1.7 การสร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบในสถานการณ์ใหม่
1.8 การบันทึก อธิบาย และยอมรับผลการสารวจตรวจสอบ
1.9การแสดงผลงาน
การแสดงผลงานเขีเขียยนนหรืหรืออนน�าเสนอผลงาน
ำเสนอผลงาน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์ด้าน
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
1.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทา
ความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
1.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความ
ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
รับผิดชอบ
ครอบครัวและโรงเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน
3. ใฝ่เรียนรู้
3.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
3.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
3.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
4. อยู่อย่างพอเพียง 4.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ
อย่างประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลา
อย่างเหมาะสม
4.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
4.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
4.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้
อภัยเมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาด
4.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
4.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

ระดับคะแนน
4 3 2 1
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58
75
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์ด้าน
5. มุ่งมั่นในการ
5.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
ทางาน
มอบหมาย
5.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สาเร็จ
6. รักความเป็นไทย 6.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
6.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
7. มีจิตสาธารณะ 7.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
7.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของ และ
ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
7.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
7.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนและชุมชน
8. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทา 8.1 มีสติ รู้ตัว
รู้ปฏิบัติตามพระราช 8.2 รู้จักคิดก่อนพูด ก่อนทา
ดารัสของ
8.3 น้อมนาตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติอย่างเหมาะสม
เจ้าอยู่หัว

ระดับคะแนน
4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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76

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
รายการ
พฤติกรรม
ประเมิน
4 3 2 1
1. จิต
1.1 ความสนใจใฝ่รู้
วิทยาศาสตร์ 1.2 ความมุ่งมั่น
1.3 ความอดทน
1.4 ความรอบคอบ
1.5 ความรับผิดชอบ
1.6 ความชื่อสัตย์
1.7 ความประหยัด
1.8 การร่วมแสดงความคิดเห็น
1.9 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
1.10 ความมีเหตุผล
1.11 การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2. เจตคติเชิง 2.1 ความสนใจ ติดตาม ข้อมูลข่าสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ 2.2 ความชอบในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2.4 ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์
2.5 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.6 ตระหนักในคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี
2.7 เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
2.8 เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ
2.9 ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2.10 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
2.11ใช้ใช้คความรู
2.11
วามรู้ท้ทางวิ
างวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีโดยใคร่
โดยใคร่ครวญ
ครวญ
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../............
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เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

77

61
78
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
ชื่อ .................................................................................................ชั้น .....................................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
4
3
2
1
1
การแสดงความคิดเห็น
2
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3
การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4
ความมีน้าใจ
5
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
ต่ากว่า 10

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

78

79
แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
วิชา.....................................เรือ่ ง.....................................ชั้น ม . ........./...........
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ……. ผู้สอน …………………………… วันที่ประเมิน.....................
คาชี้แจง
4 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก
3 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
กลุ่มที่
รายการประเมิน
การทดลอง การใช้
ตามแผน อุปกรณ์
ที่กาหนด และ/หรือ
เครื่องมือ

การบันทึก การจัด
ผล
กระทา
การทดลอง ข้อมูล
และการ
นาเสนอ

การดูแล
และการ
เก็บ
อุปกรณ์
และ/หรือ
เครื่องมือ
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 43 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ
คะแนน 21 – 254 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 17 – 20 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 12 – 16 คะแนน หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 – 11 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

62
79

คะแนน

การสรุปผล
การทดลอง

25
24

63
80
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองของนักเรียน
ระดับคะแนน
ตัวชี้วัด
4
3
2
1. การทดลอง ทดลองตามวิธีการ
ทดลองตามวิธีการ ทดลองตามวิธีการ
ตามแผน
และขั้นตอนที่กาหนด และขั้นตอนที่
และขั้นตอนที่กาหนด
ที่กาหนด
ไว้อย่างถูกต้องด้วย
กาหนดไว้ ด้วย
ไว้
โดยมีครู
ตนเอง มีการปรับปรุง ตนเอง มีการ
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แก้ไข เป็นระยะ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง แนะนา
2. การใช้
ใช้อุปกรณ์และ/หรือ ใช้อุปกรณ์และ/
ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
อุปกรณ์
เครื่องมือในการทดลอง หรือเครื่องมือใน
เครื่องมือในการ
และ/หรือ
ได้อย่างถูกต้องตาม
การทดลองได้อย่าง ทดลองได้อย่าง
เครื่องมือ
หลักการปฏิบัติและ
ถูกต้องตาม
ถูกต้องโดยมีครู หรือ
คล่องแคล่ว
หลักการปฏิบัติ แต่ ผู้อื่นเป็นผู้แนะนา
ไม่คล่องแคล่ว
3. การบันทึก บันทึกผลเป็นระยะ
บันทึกผลเป็นระยะ บันทึกผลเป็นระยะ
ผลการทดลอง อย่างถูกต้อง มี
อย่างถูกต้อง มี
แต่ไม่เป็นระเบียบ
ระเบียบ มีการระบุ
ระเบียบ มีการ ไม่มีการระบุหน่วย
หน่วย มีการอธิบาย
ระบุหน่วย มีการ และไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นความ
อธิบายข้อมูลให้
ข้อมูลให้เห็นถึง
เชื่อมโยงเป็นภาพรวม เห็นถึงความ
ความสัมพันธ์ของ
เป็นเหตุเป็นผล และ สัมพันธ์เป็นไปตาม การทดลอง
เป็นไปตามการทดลอง การทดลอง
4. การจัด
จัดกระทาข้อมูลอย่าง จัดกระทาข้อมูล
จัดกระทาข้อมูล
กระทาข้อมูล เป็นระบบ มีการ
อย่างเป็นระบบ มี อย่างเป็นระบบ มีการ
และการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
การจาแนกข้อมูลให้ ยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้
นาเสนอ
ภาพรวมและนาเสนอ เห็นความ สัมพันธ์ เข้าใจง่ายและ
ด้วยแบบต่างๆ อย่าง
นาเสนอด้วยแบบ นาเสนอด้วยแบบ
ชัดเจน ถูกต้อง
ต่างๆ ได้ แต่ยังไม่ ต่างๆ แต่ยังไม่
ชัดเจน
ชัดเจนและไม่ถูกต้อง
5. การสรุปผล สรุปผลการทดลองได้ สรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลองได้
การทดลอง
อย่างถูกต้อง กระชับ ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ โดยมีครูหรือผู้อื่น
ชัดเจน และครอบคลุม ครอบคลุมข้อมูล
แนะนาบ้าง จึง

1
ทดลองไม่ถูกต้องตาม
วิธีการและขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข
ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทดลอง
ไม่ถูกต้อง และไม่มี
ความคล่องแคล่วในการ
ใช้
บันทึกผลไม่ครบ
ไม่มีการระบุหน่วย
และไม่เป็นไปตาม
การทดลอง

จัดกระทาข้อมูลอย่าง
ไม่เป็นระบบ และมี
การนาเสนอไม่สื่อ
ความหมายและไม่
ชัดเจน

สรุปผลการทดลอง
ตามความรู้ที่พอมีอยู่
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81
ตัวชี้วัด

4
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ทั้งหมด
7. การดูแล
ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
6.
และการเก็บ เครื่องมือในการ
อุปกรณ์และ/ ทดลองและมีการทา
หรือ
ความสะอาดและเก็บ
เครื่องมือ
อย่างถูกต้องตาม
หลักการ และแนะนา
ให้ผู้อื่นดูแลและเก็บ
รักษาได้ถูกต้อง

ระดับคะแนน
3
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด
ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือใน
การทดลองและมี
การทาความ
สะอาดอย่างถูกต้อง
แต่เก็บไม่ถูกต้อง

2
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง
ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ทดลองมีการทา
ความสะอาดแต่เก็บ
ไม่ถูกต้อง ต้องให้ครู
หรือผู้อื่นแนะนา

1
โดยไม่ใช้ข้อมูลจาก
การทดลอง
ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ทดลอง และไม่สนใจ
ทาความสะอาดรวมทั้ง
เก็บ
ไม่ถูกต้อง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สารและสมบัติของสาร
รหัสวิชา ว21101
รายวิชชาวิ
พื้นฐาน 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
า ทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 18 ชั่วโมง
................................................................................................................................................................ .....
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบั ติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ย วระหว่างอนุภ าค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ย นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
ว 2.1 ม.1/1 อธิบ ายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโ ลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและ การทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง
จัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
ว 2.1 ม.1/2 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว 2.1 ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า
ว 2.1 ม.1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ
เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ
ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ว 2.1 ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ว 2.1 ม.1/7 อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจาลอง
และสารสนเทศ
ว 2.1 ม.1/8 อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้ว ยโปรตอน นิ ว ตรอนและอิเล็ กตรอน โดยใช้
แบบจาลอง
ว 2.1 ม.1/9 อธิ บ ายและเปรี ย บเที ย บการจั ด เรี ย งอนุ ภ าค แรงยึ ดเหนี่ ย วระหว่ างอนุ ภ าค และ
การเคลื่อนที่ของอนุภาค ของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจาลอง
ว 2.1 ม.1/10 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจาลอง
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2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการ
ต่างกัน ซึ่งสามารถนามาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง มีผิว
มันวาว นาความร้อนนาไฟฟ้า ดึงเป็นเส้น หรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ และมีความหนาแน่นทั้งสูงและต่า ธาตุ
อโลหะ มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่า มีผิวไม่มันวาว ไม่นาความร้อน ไม่นาไฟฟ้า เปราะแตกหักง่าย และมีความ
หนาแน่นต่า ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติ บางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ ธาตุโลหะ
อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่สามารถแผ่รังสีได้ จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควรคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของสสาร ประกอบด้วยส่วนของนิวเคลียสที่หนาแน่นมากอยู่ตรง
ศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ นิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยโปรตอนที่มี
ประจุ บ วกกับ นิว ตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้ า อิเล็ กตรอนของอะตอมถูก ดึงดู ดอยู่ กับ นิ ว เคลี ย สด้ว ยแรง
แม่เหล็กไฟฟ้า ในทานองเดียวกัน กลุ่มของอะตอมสามารถดึงดูดกันและกัน ก่อตัวเป็นโมเลกุลได้ อะตอมที่มี
จานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากันจะมีสภาพเป็ นกลางทางไฟฟ้า มิฉะนั้นแล้วมันอาจมีประจุเป็นบวก
(เพราะขาดอิเล็กตรอน) หรือลบ (เพราะมีอิเล็กตรอนเกิน) ซึ่งเรียกว่า ไอออน เราจัดประเภทของอะตอมด้วย
จานวนโปรตอนและนิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียส จานวนโปรตอนเป็นตัวบ่งบอกชนิดของธาตุเคมี และจานวน
นิวตรอนบ่งบอกชนิดไอโซโทปของธาตุนั้น
สารที่มีสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จะมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ของแข็งมีการจัดเรียงอนุภาค
เป็นระเบียบ มีแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคมาก ปริมาตรคงที่แน่นอน ของเหลวมีการจัดเรียงอนุภาคเป็นระเบียบ
และเคลื่อนที่ได้บ้าง มีแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคปานกลาง ปริมาตรคงที่แน่นอน และแก๊ส มีการจัดเรียงอนุภาค
กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ แรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคน้อยมาก ปริมาตรไม่แน่นอนขึ้นกับปริมาตรของ
ภาชนะ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ ทางกายภาพบางประการเหมือนกัน
และบางประการต่างกัน ซึ่งสามารถนามาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุด
หลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นาความร้อนนาไฟฟ้า ดึงเป็นเส้น หรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ และมีความหนาแน่นทั้ง
สูงและต่า ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่า มีผิวไม่มันวาว ไม่นาความร้อน ไม่นาไฟฟ้า เปราะแตกหัก
ง่าย และมีความหนาแน่นต่า ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติ บางประการเหมือนโลหะ
2. อธิบายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ ความหมายของอะตอม ธาตุและสารประกอบ โครงสร้ างอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน
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3. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของ
อนุภาค สถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร
ทักษะ/กระบวนการ
1. จาแนกเกี่ยวกับสมบัติบางประการของธาตุ ที่เป็น โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
2. ทาการทดลอง สังเกต การจาแนก การตั้งสมมติฐาน การกาหนดควบคุมตัวแปร
3. อธิบาย สมบัติของสาร การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของ
อนุภาค ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
4. อธิบ ายความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลั ง งานความร้ อนกั บ การเปลี่ ย นสถานะของสสาร ของแข็ ง
ของเหลว และแก๊สและสามารถเขียนสื่อสารสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ได้
เจตคติ
1. ใฝ่เรียนรู้และการมุ่งมั่นในการทางาน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
Pop up การจาแนกกลุ่มธาตุ (โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ) โดยใช้สมบัติบางประการของธาตุ
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
ชื่อชิ้นงาน…………………………………………………………………………………………
ระดับชั้น ม. ......../……… กลุม่ ที่....................
การประเมิน
รายการประเมิน
คะแนนที่ได้
4 3 2 1
1.ความคิดสร้างสรรค์ 1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา (การตั้งปัญหา)
2.วิธีการศึกษา ค้นคว้า 2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
2.2 การทางานอย่างมีขั้นตอน
2.3 การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
3.เนื้อหาสาระและ
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
ประโยชน์
3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
3.3 การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล
4.ความสาเร็จของ
4.1 ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของรูปเล่ม
ชิ้นงาน
4.2 การใช้ภาษา
4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
5.การแสดงชิ้นงานและ 5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงผลงาน
การนาเสนอ
5.2 การตอบข้อซักถาม

ลงชื่อ.........................................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................................)
................../................/...............
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ช่วงคะแนน
56-68
43-55
30-42
17-29

เกณฑ์การผ่านได้คะแนนตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
1.ความคิดสร้างสรรค์
4….เป็นเรื่อง / วิธีใหม่ / ต่อยอดเรื่องเดิมที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่
1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา
ความสาเร็จสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
(การตั้งปัญหา)
3….เป็นเรื่องใหม่ / วิธีใหม่ และน่าสนใจ
2….เป็นเรื่องใหม่ / วิธีใหม่ แต่ไม่น่าสนใจ
1….ไม่ใช่เรื่อง / วิธีใหม่
2.วิธีการศึกษาค้นคว้า
4….เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจน รัดกุม ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้อง
2.1 การกาหนดจุดประสงค์
กับชื่อเรื่อง
3….เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจนแต่ไม่รัดกุม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2.…เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ไม่ชัดเจนแต่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
1….เขียนจุดประสงค์ไม่ตรงประเด็น ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2.2 การทางานอย่างมีขั้นตอน
4.…มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจนใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.…มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานไม่ชัดเจนใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.…มีการวางแผน ไม่มีการจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจนใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.…ไม่มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานไม่ชัดเจนใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 4.…มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้วัสดุ
อย่างเหมาะสม
ทดแทนอย่างเหมาะสม
3….มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนบางส่วน
2.…มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ถูกต้อง และประยุกต์ใช้วัสดุทดแทน
บางส่วน
1….มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ บางส่วน
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์
4….มีการจัดทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้า
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
3….มีการจัดทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้า
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
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ระดับคะแนน
2….มีการจัดทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้า
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง
1….มีการจัดทาเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
เรื่องน้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ถูกต้อง สมบูรณ์
ครบถ้วน
3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
4….ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 100%
3….ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 80%
2….ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 60%
1….ผลจากการศึกษาไม่น่าเชื่อถือ
3.33.3
การน�
ำไปใช้
ชีวิตในชี
ประจ�
ำวัน าวัน 4….มีการใช้ประโยชน์ได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
การน
าไปใช้
วิตประจ
3….มีการใช้ประโยชน์ได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่หลากหลาย
2….มีการใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน ประยุกต์ได้ไม่หลากหลาย
1….ใช้งานไม่ได้
3.4กหลั
กฐานการเก็
4….มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
3.4 หลั
ฐานการเก็
บข้อบมูข้ลอมูล
3….มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มีครบถ้วน
2….มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลบางส่วน
1….ไม่มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูล
4. ความสาเร็จของชิ้นงาน
4….มีองค์ประกอบของชิ้นงานครบถ้วนได้มาตรฐาน เรียงตามลาดับ
4.1 ความแข็งแรงและสมบูรณ์ของ 3….มีองค์ประกอบของชิ้นงานครบถ้วนได้มาตรฐาน ไม่เรียงตามลาดับ
รูปล่เล่มม
2….มีองค์ประกอบของชิ้นงานไม่ครบถ้วน เรียงตามลาดับ
1….มีองค์ประกอบของชิ้นงานไม่ครบถ้วน ไม่เรียงตามลาดับ
4.2 การใช้ภาษา

4….เลือกใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม ไม่ใช้คาฟุ่มเฟือย พิมพ์
ถูกต้องทั้งหมด
3….เลือกใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม มีคาฟุ่มเฟือย
พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด
2….เลือกใช้คาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา มีคาฟุ่มเฟือย พิมพ์ผิด 1-9 คา
1….เลือกใช้คาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า 10 คาขึ้นไป
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4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตาม
หลักการ

ระดับคะแนน
4….มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
3….มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย
เขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
2….มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย
เขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
1….ไม่มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
5. การแสดงชิ้นงานและการนาเสนอ 4….ชิ้นงานได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการ หัวข้อมองเห็นชัดเจน ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
จัดแสดงชิ้นงาน
3….ชิ้นงานได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อมองเห็นชัดเจน ไม่ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
2….ชิ้นงานได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อมองเห็นไม่ชัดเจน ไม่ประณีต สวยงาม นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
1….ชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งบ้าง นาเสนอไม่
เป็นขั้นตอน
5.2 การตอบข้อซักถาม
4….มีความเข้าใจชิ้นงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทา และทาอะไรในขั้นต่อไป การอธิบายมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน
พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือกันทาหน้าที่ของตน
3….มีความเข้าใจชิ้นงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทา และทาอะไรในขั้นต่อไป การอธิบายขาดเหตุผลสนับสนุน
พูดจาฉะฉาน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือกันทาหน้าที่ของตน
2….มีความเข้าใจชิ้นงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง การอธิบายขาด
เหตุผลสนับสนุน พูดจาฉะฉาน แต่ละคนทาหน้าที่ของตน
เข้าใจโครงงานไม่ครบทุกส่วน
1….มีความเข้าใจชิ้นงานของตนไม่ครบทุกส่วน บางคนปฏิบัติหน้าที่
ไม่เต็มที่
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาอภิปรายโดยให้นักเรียนสังเกตผิว สถานะ การเกิดเสียงจากการเคาะ
กันเองของเหล็ก (ตะปูเหล็ก) กามะถัน (S) ไส้ดินสอ แผ่นสังกะสี เพื่อนาเข้าสู่
การใช้ส มบั ติทางกายภาพบางประการของธาตุในการแบ่ งกลุ่ มธาตุ และใช้
คาถามนาอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- นักเรียนคิดว่าตัวอย่าง 4 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร (สี ,
ของแข็ง)
จุดประสงค์การเรียนรู้
- นักเรียนคิดว่ามีเกณฑ์อื่นในการจาแนกสาร 3 ชนิดอีกหรือไม่
ด้านความรู้
อย่างไร (นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลาย เช่น การนาไฟฟ้า มวล เป็นต้น )
1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สารต่างๆ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ และการใช้
ประโยชน์ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ เหล่านั้นประกอบด้วยส่วนเล็กๆ นักเรียนคิดว่าตัวอย่างที่นามาเป็นธาตุที่เหมือน
หรือต่างกัน นักเรียนรู้จักธาตุใดอีกบ้าง
กัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
2. ครูนาเสนอตัวอย่างสัญลักษณ์ของธาตุ ได้แก่ ธาตุ Ca และ O หน้าชั้น
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักฐานเชิง
แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คาถามนาการอภิปราย ต่อไปนี้
ประจักษ์ที่ได้
- นักเรียนคิดว่าธาตุทั้งสองชนิดนี้คือธาตุอะไร (แคลเซียม และ
ออกซิเจน)

ขอบเขตเนื้อหา
1. สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุ
โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ และการใช้
ประโยชน์ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิ
ทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทวิยาศาสตร์
พื้นฐาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ธาตุตัวอย่าง ( ตะปูเหล็ก กามะถัน
ก้อน ไส้ดินสอ แท่งอะลูมิเนียม)
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การแบ่งกลุ่ม
ธาตุในตารางธาตุ
3. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติบาง
ประการของธาตุ
4. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ตารางธาตุและ
การจาแนกกลุ่มธาตุ
วิดิทัศน์ เรื่อง สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุ
อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ จาก
https://goo.gl/YGByrS
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. จาแนกธาตุโดยใช้สมบัติทางกายภาพบาง
ประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน ตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ธาตุทั้งสองชนิดนี้มีความสาคัญอย่างไรต่อการดารงชีวิตของเรา ( ธาตุ
Ca เสริมสร้างกระดูกและฟัน ส่วนธาตุออกซิเจนใช้ในกระบวนการหายใจ)
- นักเรียนคิดว่านอกจากธาตุสองชนิดนี้แล้วยังมีธาตุอื่นๆ อีกหรือไม่ที่
นักเรียนรู้จักพร้อมทั้งบอกประโยชน์ (ถ้ามีให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ ถ้า
นักเรียนตอบไม่มีให้ครูยกตัวอย่างเพิ่ม เช่น N P K พบเป็นธาตุอาหารของพืช )
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปวิธีวิธีการกาหนดสัญลักษณ์ของ
ธาตุว่าสัญลักษณ์ของธาตุ ใช้ตัวอักษรของชื่อธาตุ ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้า
อักษรตัวแรกซ้ากัน ให้ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ควบกับอักษรตัวพิมพ์
เล็กอื่นๆที่ไม่ซ้ากัน เป็นสัญลักษณ์ของธาตุ ถ้าธาตุนั้นมีชื่อเป็นภาษาละติน ให้
ใช้อักษรจากภาษาละติน ถ้าไม่มีชื่อภาษาละตินให้ใช้ชื่อจากภาษาอังกฤษ
4. ครูยกตัวอย่ า งชื่อธาตุและสุ่ มให้นั กเรีย นบอกสัญลั กษณ์ของธาตุ ได้แก่
ธาตุ
(Li) แมกนีเซียมม(Mg)
(Mg) คาร์บอน(c)
อน (c) ฮีฮีเเลีลียยม(He)
ม (He) ซัซัลลเฟอร์
เฟอร์(S)(S)ซิลิ
ธาตุลลิเิเทีทียยมม(Li)
ซิกอน(Si)
ลิกอน (Si)
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ธาตุที่
ค้นพบก็มีมากขึ้น ธาตุเหล่านี้มีสมบัติบางประการคล้ายคลึงกัน จึงนาสมบัติของ
ธาตุมาจัดเป็นหมวดหมู่ในรูปของตารางธาตุ
6. นักเรียนสังเกตตารางธาตุในใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การแบ่งกลุ่มธาตุในตาราง
ธาตุ และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ตารางธาตุประกอบด้วยจานวนกี่แนวตั้งและกี่แนวนอน (ตารางธาตุ
ประกอบด้วย 18 แนวตั้งและ 7 แนวนอน )
- แนวตั้งและแนวนอนของตารางธาตุเรียกว่า อะไร ( คาตอบมี
หลากหลายขึ้นอยู่กับนักเรียน )
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าแนวตั้งของตารางธาตุเรียกว่า หมู่ บอกหมู่ของ
ธาตุซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่ม A และ B และแนวนอนเรียกว่า คาบ เช่น ธาตุ
ออกซิเจนอยู่ในหมู่ 16 หรือ คาบ 2 อะลูมิเนียมอยู่หมู่ 13 หรือ หมู่ IIIA คาบ 3
- ธาตุ โซเดียม (Na)
บอน
(N) (ฟลูN อ) อรี
( Na )คาร์
คาร์
บอน(C)( Cไนโตรเจน
) ไนโตรเจน
ฟลูนอ(F)
อรีนและ
(F)
คลอรี
น (Cl)น( อยู
ด และคาบใดของตารางธาตุ
และคลอรี
Cl่ใ)นหมู
อยู่ใ่ในหมู
่ใด และคาบใดของตารางธาตุ
( Na )
หมู่ 1A หรือ IA
คาบ 3
โซเดียม (Na)
หมู่ 4A หรือ IVA
คาบ 2
คาร์บอน ((C)C )
หมู่ 5A หรือ VA
คาบ 2
ไนโตรเจน ((N)N )
ฟลูออรีน ((F)F )
หมู่ 7A หรือ VIIA
คาบ 2
คลอรีน ((Cl)
Cl )
หมู่ 8A หรือ VIIA
คาบ 3
ขั้นสอน
วมกันอภิ
นอภิ
ปรายเกี
่ยวกั
บการจ�
ำแนก
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5
4 – คน
5 ร่วร่มกั
ปรายเกี
่ยวกั
บการจ
าแนก
ธาตุตามสมบัติบางประการโดยการศึกษาจากใบกิจกรรมที่ 1 และนาเสนอผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิ
ทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทวิยาศาสตร์
พื้นฐาน
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การทากิจกรรม ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ ผลการทากิจกรรม และ
วิเคราะห์สาเหตุที่อาจทาให้กิจกรรมคลาดเคลื่อน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ผลจากตารางข้อมูลในใบกิจกรรม
ที่ 1 โดยใช้คาถามต่อไปนี้
- จากตารางข้อมูลจัดธาตุได้เป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมบัติอย่างไร และ
ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง (จากตารางข้อมูลจัดธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 มีสถานะเป็นของแข็ง มันวาว เหนียว นาไฟฟ้าและนาความ
ร้อนดี ได้แก่ ธาตุเหล็ก ทองแดง ดีบุก สังกะสี อะลูมิเนียม
กลุ่มที่ 2 มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ไม่มันวาว เปราะ ไม่
นาไฟฟ้า ไม่นาความร้อน ได้แก่ ธาตุคาร์บอน ((ถ่ถ่านไม้)) ไนโตรเจน กามะถัน
ออกซิเจน
กลุ่มที่ 3 มีสถานะเป็นของแข็ง มันวาว เปราะ นาไฟฟ้าและนาความ
ร้อนได้ไม่ดี ได้แก่ ซิลิคอน
3. ครูนาอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการจาแนกธาตุใน
ประเด็นต่อไปนี้ ธาตุกลุ่มที่ 1 จัดเป็นธาตุโลหะ กลุ่มที่ 2 จัดเป็นธาตุอโลหะ
และกลุ่มที่ 3 มีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะกับอโลหะจัดเป็นธาตุกึ่งโลหะ และให้
นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 1 และอภิปรายเพื่อให้ข้อสรุปว่า ในตาราง
ธาตุแบ่งธาตุเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ โดยธาตุที่อยู่ติดกับเส้นขั้นบันได

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิ
ชา ชวิาทวิยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
ทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป็นธาตุกึ่งโลหะ เช่น โบรอน ซิลิคอน พลวง ธาตุที่อยู่เหนือเส้นขั้นบันไดเป็น
ธาตุอโลหะ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน ฟลูออรีน โบรมีน
ไอโอดีน ธาตุที่อยู่ใต้เส้นขั้นบันไดเป็นธาตุโลหะ เช่น อะลูมิเนียม ดีบุก ปรอท
ขั้นสรุป
1. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่ง
โลหะ จาก https://goo.gl/YGByrS เวลา 10 นาที แล้วให้นักเรียนทาใบ
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ตารางธาตุและการจาแนกกลุ่มธาตุ
2. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยและอภิปรายเพื่อสรุปในใบกิจกรรมที่ 2
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิ
ชา ชวิาทวิยาศาสตร์
พื้นฐาน
รายวิ
ทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
เครื่องมือที่ใช้
1. อธิบายสมบัติทาง
ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2
กายภาพบางประการของ
ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ และการใช้ประโยชน์
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้
2. จาแนกธาตุโดยใช้สมบัติ ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2
ทางกายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะได้
3. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน แบบประเมินคุณลักษณะ/
การทางาน/ตระหนักถึง
เจตคติ
คุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุ

วิธีการวัด
ตรวจใบกิจกรรม

เกณฑ์การผ่าน
นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ตรวจใบกิจกรรม

นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

สังเกตพฤติกรรม

ผ่านระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การแบ่งกลุ่มธาตุในตารางธาตุ หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ
รายวิชชาา วิวิททยาศาสตร์
รายวิ
ยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิรหั
ชาส ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความหมายของตารางธาตุ
ตารางธาตุ ( (Periodic
Periodic Table
Table)) คือ ตารางที่รวบรวมธาตุต่างๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ ตามคุณสมบัติที่
เหมือนๆ กัน ไว้เป็นพวกเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจดจาและศึกษา
สมบัติของธาตุ
ธาตุ (Element) คื อ สารบริ สุ ท ธิ์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยอะตอมเพี ย งชนิ ด เดี ย ว เช่ น โซเดี ย ม (Na)
ธาตุ
แมกนีเซียม (Mg) คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O) เป็นต้น
การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ
ตารางธาตุ หมายถึง ตารางที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมา เพื่อแบ่งธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันออกเป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษา โดยแบ่งธาตุทั้งหมดออกเป็นหมู่และคาบ
ธาตุที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน เรียกว่า อยู่ใน หมู่ เดียวกัน
ธาตุที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน เรียกว่า อยู่ใน คาบ เดียวกัน ดังแสดงในตารางธาตุ

โลหะ

กึ่งโลหะ

อโลหะ

ภาพที่ 2.1.1 ตารางธาตุโดยแบ่งตามกลุ่มของธาตุ โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ
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ในการจัดธาตุออกเป็นหมวดหมู่จะอาศัยสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ เช่น ใช้
ความเป็นโลหะและอโลหะเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ และยังสามารถ
แบ่งธาตุทั้ง 3 กลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้ได้ออีกีก เช่น แบ่งกลุ่มย่อยโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยา และลักษณะที่อุณหภูมิปกติ เป็นต้น ดังแผนภาพเราแบ่งธาตุออกเป็น 3 กลุ่มคือ
1. โลหะ (Metal) 2. อโลหะ (Non-metal) 3. กึ่งโลหะ (Metalloid
( Metalloid หรื
หรืออ Semi
Semi metal)
metal )
สมบัติของธาตุโลหะ
1. มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ (ยกเว้นปรอท เป็นของเหลว)
2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
3. แข็งและเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นบางๆ หรือดึงให้เป็นเส้นได้
4. นาไฟฟ้าและนาความร้อนได้ดี การนาไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
5. มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกว้าง
6. เคาะมีเสียงดังกังวาน
7. ขัดเป็นมันวาว
8. มีความหนาแน่นสูง แต่บางชนิดมีความหนาแน่นต่า ได้แก่ โลหะเบา เช่นธาตุหมู่ I A และ II A
9. มีค่า EN ต่า จึงเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนบวก
10. ทาปฏิกิริยากับกรดเกิดก๊าช ไฮโดรเจน ยกเว้นโลหะมีตระกูล
สมบัติของธาตุอโลหะ
1. มีทั้ง 3 สถานะ คือ
สถานะของแข็ง เช่น คาร์บอน ((C)C ) กามะถัน (S
(S)) สถานะของเหลว เช่น โบรมีน สถานะแก๊ส เช่น
ไฮโดรเจน ออกซิเจน
2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า ยกเว้นแกรไฟต์
3. เปราะ แตกง่าย ตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นไม่ได้
4. ไม่นาไฟฟ้าและความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์
5. มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือด และจุดหลอมเหลวแคบ
6. เคาะไม่มีเสียงกังวาน
7. ผิวไม่มันวาว
8. มีความหนาแน่นต่า
9. มีค่า EN สูง จึงรับอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนลบ
สมบัติของธาตุกึ่งโลหะ
เป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติก้ากึ่งระหว่างโลหะและอโลหะ เช่น ธาตุซิลิคอน และเจอเมเนียม มีสมบัติบาง
ประการคล้ายโลหะ เช่น นาไฟฟ้าได้บ้างที่อุณหภูมิป กติ และนาไฟฟ้าได้มากขึ้น เมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น เป็ น
ของแข็ ง เป็ น มั น วาวสี เ งิ น จุ ด เดื อ ดสู ง แต่ เ ปราะแตกง่ า ยคล้ า ยอโลหะ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สารกึ่ ง ตั ว น า
(semiconductors)
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การแบ่งกลุ่มธาตุในตารางธาตุ หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ รายวิ
พื้นฐาน
รายวิชชาาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
รหัสวิรหัชสา ว21101
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม 1 สมบัติบางประการของธาตุ
วิธีทากิจกรรม
1. สังเกตลักษณะต่างได้แก่ สถานะ สี ความมันวาว ความเหนียว และตรวจสอบสมบัติการนาไฟฟ้า และนา
ความร้อน ของธาตุตัวอย่าง จากตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุตัวอย่าง
2. จัดจาแนกธาตุเป็นกลุ่มโดยใช้ข้อมูลในตาราง
ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุตัวอย่าง
ธาตุตัวอย่าง
คาร์บอนในรูป
ถ่านไม้

ภาพตัวอย่าง

สถานะ ความมันวาว
ของแข็ง

ไม่มนั วาว

ความเหนียว

การนา
ไฟฟ้า

การนา
ความร้อน

-

ไม่นา
ไฟฟ้า

ไม่นาความ
ร้อน

เหล็ก

ของแข็ง ขึ้นเงามันวาว

ตีเป็นแผ่น หรือยืด นาไฟฟ้า
เป็นเส้นได้
ดี

นาความ
ร้อนดี

ทองแดง

ของแข็ง ขึ้นเงามันวาว

ตีเป็นแผ่น หรือยืด นาไฟฟ้า
เป็นเส้นได้
ดี

นาความ
ร้อนดี

ดีบุก

ของแข็ง ขึ้นเงามันวาว

ตีเป็นแผ่น หรือยืด นาไฟฟ้า
เป็นเส้นได้
ดี

นาความ
ร้อนดี

สังกะสี

ของแข็ง ขึ้นเงามันวาว

ตีเป็นแผ่น ยืดเป็น
เส้นได้

นาไฟฟ้า
ดี

นาความ
ร้อนดี

ไม่นา
ไฟฟ้า
ไม่นา
ไฟฟ้า
ไม่นา
ไฟฟ้า

ไม่นาความ
ร้อน
ไม่นาความ
ร้อน
ไม่นาความ
ร้อน

ไนโตรเจน

แก๊ส

ไม่มันวาว

-

กามะถัน

ของแข็ง

ไม่มันวาว

ออกซิเจน

แก๊ส

ไม่มันวาว

ตีเป็นแผ่น หรือดึง
เป็นเส้นไม่ได้
-
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ธาตุตัวอย่าง
ซิลิคอน

ภาพตัวอย่าง

สถานะ ความมันวาว

ความเหนียว

การนา
ไฟฟ้า

การนา
ความร้อน

ของแข็ง ขึ้นเงามันวาว

ตีเป็นแผ่น หรือดึง
เป็นเส้นไม่ได้

นาไฟฟ้า
ไม่ดี

นาความ
ร้อนไม่ดี

ตอบคาถามท้ายกิจกรรม
- ธาตุตัวอย่าง ธาตุใดมีสมบัติเหมือนกันและธาตุใดมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- จัดธาตุได้กี่กลุ่ม และใช้สมบัติใดเป็นเกณฑ์ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สรุปผลการทากิจกรรม
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 2
ตารางธาตุและการจาแนกกลุ่มธาตุ
ตอนที่ 1
กาหนดให้ ตารางธาตุต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1.2 ตารางธาตุและการจาแนกกลุ่มธาตุเป็นธาตุกลุ่มโลหะ กึ่งโลหะ หรือ อโลหะ
ให้นักเรียนระบุธาตุต่อไปนี้ว่า เป็นธาตุกลุ่มโลหะ กึ่งโลหะ หรือ อโลหะ
ชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุ
จัดเป็นกลุ่ม(โลหะ/อโลหะ/กึ
(โลหะ/อโลหะ/กึ่งโลหะ)
่งโลหะ)
Copper (Cu)
Oxygen (O)
Iron (Fe)
Potassium (K)
Silicon (Si)
Nitrogen (N)
Aluminum (Al)
Hydrogen (H)
Calcium (Ca)
Sodium (Na)
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ตอนที่ 2
1. คาชี้แจง : ให้นักเรียนระบุในช่องกลุ่มธาตุว่าเป็นสมบัติทางกายภาพของธาตุกลุ่ม โลหะ หรือ กึ่งโลหะ
หรือ อโลหะ และให้เติมสมบัติทางกายภาพของกลุ่มธาตุในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
สมบัติทางกายภาพ
กลุ่มธาตุ:
โลหะ หรือ กึ่งโลหะ หรือ
อโลหะ

ดัด ตีเป็นแผ่นได้ /
เปราะ

1.

นาไฟฟ้าได้ / เป็น
ฉนวนไฟฟ้า

ความเป็นเงา
(เป็นเงามัน
วาว /ไม่มัน
วาว)

ไม่ใช่

ไม่มันวาว

ไม่ใช่

มีเงามันวาว

8.
เปราะ

______________________
2.

ดึงดูดกับ
แม่เหล็ก
(ใช่ /
ไม่ใช่)

________________
6.
นาไฟฟ้า

______________________ ________________
3.
ดัด ตีเป็นแผ่นได้
______________________
4.
ดัด ตีเป็นแผ่นได้
______________________
5.
7.

9.
นาไฟฟ้า

___________
นาไฟฟ้าได้เล็กน้อย

ไม่

เงาเล็กน้อย
10.

เป็นฉนวนไฟฟ้า
______________________ ________________

ใช่

ไม่
___________
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2. สืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ของธาตุตัวอย่างต่อไปนี้
ธาตุ
ภาพตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ตัวอย่าง
คาร์บอนใน
รูปถ่านไม้
เหล็ก

ทองแดง

ดีบุก

สังกะสี

ไนโตรเจน

กามะถัน

ออกซิเจน

ซิลิคอน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สืบค้นและนาเสนอข้อมูลธาตุ
กัมมันตรังสี
ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน/
ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุ ธาตุ
กัมมันตรังสี

ขอบเขตเนื้อหา
1. สมบัติ ของธาตุกัม มันตรั งสี การใช้
ประโยชน์ของธาตุ
2. กั ม มั น ตรั ง สี ใ นด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูแนะนาการชมคลิปวิดิทัศน์เกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี จาก
https://goo.gl/jWbWwX โดยให้นักเรียนศึกษาคาตอบจากคาถามต่อไปนี้
- ธาตุใดบ้างที่เป็นธาตุกัมมันตรังสี
- ธาตุกัมมันตรังสีนามาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
- อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีและข้อปฏิบัติในการใช้ให้ปลอดภัยเป็น
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจจากการดูคลิปวิดิทัศน์)
ขั้นสอน
1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติและตัวอย่างของธาตุกัมมันตรังสี รวมทั้ง
ประโยชน์และโทษจากกัมมันตภาพรังสี โดยบันทึกผลการสืบค้นในใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
2. สุ่มตัวแทนนักเรียนนาเสนอหน้าชั้น จากนั้นแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
และอภิปรายจากการทาใบกิจกรรมที่ 2 เกี่ยวสมบัติและตัวอย่างของธาตุ
กัมมันตรังสี รังสีชนิดต่างๆ ประโยชน์และอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต โดยครูใช้คาถามต่อไปนี้
- ธาตุกัมมันตรังสีมีสมบัติอย่างไร (ธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุสามารถแผ่
รังสีออกมาได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- คลิปวิดิทัศน์เกี่ยวกับธาตุ
กัมมันตรังสี จาก
https://goo.gl/jWbWwX
- ใบกิจกรรมที่ 2 ธาตุกัมมันตรังสี
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบกิจกรรมที่ 2 ธาตุกัมมันตรังสี
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ตัวอย่างของธาตุกัมมันตรังสีมีอะไรบ้าง ( ตัวอย่างของธาตุกัมมันตรังสี
เช่น โคบอลต์ - 60 ไอโอดีน – 131 คาร์บอน – 14 ยูเรเนียม - 328
- ธาตุ กั ม มั น ตรั ง สี แ ผ่ รั ง สี อ ะไรบ้ า ง แต่ ล ะชนิ ด มี ส มบั ติ อ ย่ า งไร (ธาตุ
กั ม มั น ตรั ง สี แผ่ รั ง สี แ อลฟา บี ต าและแกมมา รั ง สี แ อลฟาเบนเข้ า ขั้ ว ลบของ
สนามไฟฟ้า มีอานาจทะลุทะลวงน้อยที่สุด รังสี แกมมาไม่เบนในสนามไฟฟ้า มี
อานาจทะลุทะลวงมากที่สุด รังสีบีตาเบนเข้าขั้วบวกของสนามไฟฟ้า มีอานาจทะลุ
ทะลวงมากกว่าแอลฟาแต่น้อยกว่าแกมมา ))
- กัมมันตภาพรังสีคืออะไร ( (กัมมันตภาพรังสีคือ ปรากฏการณ์ที่ธาตุ รังสีได้
เองอย่างต่อเนื่อง รังสีที่ได้จากการสลายตัวมี 3 ชนิด ได้แก่ รังสีแอลฟา บีตาและ
แกมมา ))
- อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง (อันตราย
จากกัมมันตภาพรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณของกัมมันตภาพรังสี
และระยะเวลาที่ได้รับ)
- ธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง ( ธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์
ในด้านการเกษตร การแพทย์ การทหาร ด้านอุตสาหกรรม ด้านโบราณคดี
ขั้นสรุป
1. ครูร่วมกับนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี เพื่อให้ได้ข้อสรุปดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ธาตุบางชนิดสามารถปล่อยกัมมันตภาพรังสีได้ ซึ่งเรียกว่า ธาตุกัมมันตรังสี
รังสีที่ปล่อยออกมา มี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา
- รังสีที่ปล่อยออกมา ถ้าร่างกายได้รับกัมมันตภาพรังสีโดยตรงในปริมาณมาก
จะทาให้เสียชีวิตได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆ เป็นเวลานานๆ อาจทาให้เซลล์
กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้
- มนุ ษ ย์ รู้ จั กน ารั ง สี มาใช้ ป ระโยชน์ ในด้ านต่ างๆ เช่ น การถนอมอาหาร
การแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร การทหาร และ โบราณคดี เป็นต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
เครื่องมือที่ใช้
1. อธิบายสมบัติของธาตุ ใบกิจกรรมที่ 2
กัมมันตรังสี และสืบค้น
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ของธาตุ
กัมมันตรังสีในด้านต่างๆ
รวมทั้งอันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี
2. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน แบบประเมิน
การทางาน/ตระหนักถึง คุณลักษณะ/เจตคติ
คุณค่าของการใช้ธาตุ
ธาตุกัมมันตรังสี

วิธีการวัด
ตรวจใบกิจกรรม

เกณฑ์การผ่าน
นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

สังเกตพฤติกรรม

ผ่านระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................ .............
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิรหั
ชาส ว21101 ภาคเรียนที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี รายวิ
1
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ธาตุกัมมันตรังสีในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆรวมทั้ง
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
ผลการสืบค้นข้อมูล
ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
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เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. ห้องปฏิบัติการทดลองหรือห้องเรียน
1. ครูนาเสนอสารตัวอย่าง 2 อย่าง (น้ากลั่นและสารละลายโซเดียมคลอ
2. ใบกิจกรรมการทดลอง
ไรด์) โดยครู ไม่บอกว่าสารดังกล่าวเป็น สารใด จากนั้ น นักเรี ยนอภิป ราย ภาระงาน/ชิน้ งาน
ร่วมกัน โดยครูใช้คาถามดังนี้
จุดประสงค์การเรียน
ใบกิจกรรมการทดลอง
- สารตัวอย่างทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบ วัสดุ/อุปกรณ์และสารเคมี
ด้านความรู้
1. ทดลองเปรี ย บเที ย บ จุ ด เดื อ ด จุ ด คาถามตามความคิดเห็นของนักเรียน ตัวอย่างแนวคาตอบ ได้แก่ เหมือนกัน
1. เทอร์มอมิเตอร์ 0 oC – 200 oC
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม คือ ใสไม่มีสี เป็นต้น)
2. น้ากลั่น
โดยการวัดอุณหภูมิ ได้
- จุ ด เดื อ ดและจุ ด หลอมเหลว เป็ น สมบั ติ ท างกายภาพของสาร
3. เกลือแกง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า จุ ด เดื อ ดของสารตั ว อย่ า ง หรื อ หรื อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร
4. น้าแข็งบดละเอียด
1. เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูล (นักเรียนตอบคาถามครูตามความคิดเห็ น อาจถูกหรือผิ ด ครู ยังไม่เฉลย
5. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml
จากกราฟ หรือสารสนเทศ จุดหลอมเหลว คาตอบ แต่โน้มน้าวให้นักเรียนหาคาตอบจากกิจกรรมการทดลองต่อไป)
6. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัด
2. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
7. กระดาษกราฟ
อุณหภูมิได้
ขั้นสอน
8. แท่งแก้วคนสาร
ด้านคุณลักษณะ
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 - 5 คน เพื่อทาการทดลองหาจุดเดือด
9. ชุดขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง
1. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
ของน้ากลั่นและสารละลายเกลือแกง และหาจุดหลอมเหลวของน้าแข็ง
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านวิธีการทดลองให้เข้าใจ ทาการสาธิต และ
อธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียด จากนั้นให้ทาการทดลอง

ขอบเขตเนื้อหา
1. จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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3. ครูให้นักเรียนเขียนกราฟสรุปผลการทดลองและนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้คาถามต่อไปนี้
- จากผลการทดลองหาจุ ด เดื อ ด สามารถจ าแนกสารตั ว อย่ า งได้
อย่ า งไร (ใช้ ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงของจุ ด เดื อ ดในการจ าแนกสาร
ตัวอย่าง)
- จากกราฟที่นักเรีย นได้จากการทดลอง สามารถแปลความหมาย
ข้ อ มู ล และจ าแนกสารได้ อ ย่ า งไร (สารบริ สุ ท ธิ์ จะมี จุ ด เดื อ ดและจุ ด
หลอมเหลวที่คงที่ ส่วนสารผสมจะมีจุดเดื อดมากกว่าสารบริสุทธิ์และมีค่า
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)
ขั้นสรุป
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจว่ า จุ ด เดื อ ด จุ ด
หลอมเหลวของสารสามารถนามาจั ดจาแนกสารได้ โดยจากการทดลอง
น้าเกลือมีจุดเดือดสูงกว่าน้ากลั่น
2. ครูนาอภิปรายโดยให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว
ของสารบริสุทธิ์และสารผสมตามกิจกรรมการทดลอง และให้ นักเรียนดู
กราฟจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการทดลองพร้อมทั้งให้ระบุว่าสารใด
เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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3. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมตั้งคาถามให้นักเรียนคิดต่อไปว่า
ความหนาแน่ นของสารทั้งสองจะแตกต่างกัน หรื อไม่ อย่ างไร เราจะมา
ศึกษากันในชั่วโมงต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบ จุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. เขียนกราฟ แปลความหมาย
ข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ
จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ
ได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์

วิธีการวัด
- ประเมินใบกิจกรรมการ
ทดลองตามสภาพจริง
- การตอบคาถาม

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

- แบบบันทึกผล
นักเรียนทาถูกผ่าน
จากการสังเกต
เกณฑ์ร้อยละ
การปฏิบัติงานกลุ่ม 60 ขึ้นไป

- การตรวจใบกิจกรรมและ - ใบกิจกรรมและ
ฟังการนาเสนอ
แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................... ..........................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................... ....................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบกิจกรรมที่ 1
กิจกรรม การทดลองหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
วันที่ทดลอง...................................................................................กลุ่มที่..........................
สมาชิก
ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
จุดประสงค์
1. เพื่อหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
2. เพื่อเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
3. เพื่อให้มีทักษะการทดลอง การลงความเห็นข้อมูลและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
1. เทอร์มอมิเตอร์ 0 oC – 200 oC
2. น้ากลั่น
3. เกลือแกง
4. น้าแข็งบดละเอียด
5. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml
6. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
7. กระดาษกราฟ
8. แท่งแก้วคนสาร
9. ชุดขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง
ตอนที่ 1 วิธีการทดลอง
1. เติมน้ากลั่นลงในบีกเกอร์ปริมาตร 60 ml และเศษกระเบื้อง 3-4 ชิ้น วัดอุณหภูมิของน้า และต้ม
น้าโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์
2. นาเทอร์มอมิเตอร์จุ่มในน้ากลั่นโดยไม่ให้ปรอทสัมผัสกับบีกเกอร์โดยใช้ชุดขาตั้งและมือจับยึดไว้
3. สังเกตและอ่านค่าทุกๆ 1 นาที จนน้ากลั่นเดือดแล้วอ่านอุณหภูมิต่อไปอีก 3 นาที บันทึกข้อมูล
4. เติมเกลือแกงลงในน้ากลั่น 60 ml ใช้แท่งแก้วคนให้ละลายจนหมด ทาการทดลอง เช่นเดียวกับ
ข้อ 1-3
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5. นาข้อมูลที่ได้จากการต้มน้ากลั่นและน้าเกลือมาทาเป็นกราฟเส้น โดยให้แกนตั้งแทนอุณหภูมิ
และแกนนอนแทนเวลา
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 อุณหภูมิของน้ากลั่นเมื่อได้รับความร้อนทุกๆ 1 นาที เป็นเวลา 10 นาที
นาทีที่
ชนิดสาร

0

1

2

3

อุณหภูมิ (oC )
4
5
6

7

8

9

10

น้ากลั่น
สารละลายน้าเกลือ
กราฟ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ากลั่นและน้าเกลือเมื่อได้รับความร้อนทุกๆ 1 นาทีเป็นเวลา 10 นาที
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คาถามหลังการทดลอง
1. เมื่อต้มน้ากลั่นและน้าเกลือเป็นเวลา 10 นาที การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารทั้งสองชนิดเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ลักษณะกราฟที่ได้จากการต้มน้ากลั่นและน้าเกลือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. เราจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. จุดเดือดของน้ากลั่นและน้าเกลือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. ถ้าเรานาน้าเชื่อมมาต้มหาจุดเดือด นักเรียนคิดว่าจุดเดือดของน้าเชื่อมจะคงที่หรือไม่ เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 วิธีการทดลอง
1. ใส่น้าแข็งละเอียดลงในบีกเกอร์ขนาด 100 ml
cm3 ประมาณครึ่งหนึ่งของบีกเกอร์
2. เสียบเทอร์โมมิเตอร์อยู่ระหว่างก้อนน้าแข็งแล้วยึดเทอร์โมมิเตอร์กับขาตั้ง อย่าให้เทอร์โมมิเตอร์สัมผัส
กับบีกเกอร์
3. เมื่อเสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงไป ครบ 2 นาที อ่านและบันทึกอุณหภูมิโดยไม่ยกเทอร์มอมิเตอร์ขึ้น ใช้
แท่งแก้วคนน้าแข็งตลอดเวลา อ่านและบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 1 นาที จนน้าแข็งหลอมเหลวหมดทา
เครื่องหมาย * ในช่องนาที
นาที่ที่น้าแข็งหลอมเหลงหมด
4. เมื่อน้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้ว ให้อ่านและบันทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที ต่อไปอีก 3 นาที
5. นาข้อมูลที่ได้จากการหลอมละลายของน้าแข็งมาทาเป็นกราฟเส้น โดยให้แกนตั้งแทนอุณหภูมิ และ
แกนนอนแทนเวลา

ภาพที่ 2.3.1 ขั้นตอนการทดลองหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 อุณหภูมิของน้าแข็งขณะหลอมเหลวเมื่อให้ความร้อนแก่น้าแข็งทุก 1 นาที
นาทีที่
อุณหภูมิ ( oC )

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

1. เพราะเหตุใดขณะน้าแข็งกาลังหลอมเหลว อุณหภูมิจึงไม่เปลี่ยนแปลง .................................................
..............................................................................................................................................................................
2. เมื่อน้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้ว อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร .................................................
.............................................................................................................................................................. ................
3. ปรากฏการณ์ที่น้าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้า และน้าเปลี่ยนสถานะเป็นน้าแข็งเรียกว่าอะไร
.............................................................................................................................................................................
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4. จงนาผลจากตารางบันทึกมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ใช้ในการ
หลอมเหลวของน้าแข็ง

118

102
119

แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม่
กิจกรรมเรื่อง................................................................วันที่......................./............................/...........................
ชื่อกลุ่ม.............................................สมาชิก ได้แก่ 1. ........................................................................................
2. .......................................................................... 3. .......................................................................................
4. ............................................................................ 5. ......................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
ที่
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
5 4 3 2 1
1 ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางาน
5 หมายถึง ดีมาก
กับเพื่อนในกลุ่ม
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมก่อนการ
2 หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติงาน
1 หมายถึง ปรับปรุง
3 ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอน
4 ทางานที่มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ
5 ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงานหรือทาการทดลอง
6 ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
7 นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
8 เก็บล้างวัสดุ อุปกรณ์ สะอาดเป็นระเบียบ
หลังการปฏิบัติงาน
9 งานเสร็จทันเวลา และมีคุณภาพ
10 ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
รวมคะแนน
= ...................................
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ....................................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)
( ) ปรับปรุง (1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ที่
1

2

3

4

ชื่อ....................................................................เลขที่ .....................ชั้น..........................กลุ่มที่......................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น
5 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความใส่ใจและพอใจ ใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้
พฤติกรรมนั้นสม่าเสมอ
ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
4 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
- ชอบทดลองค้นคว้า
3 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมนั้นเป็น
ครั้งคราว
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย
พฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง
- ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและตรง
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดง
ต่อเวลา
พฤติกรรมนั้นเลย
- เว้นการกระทาอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม
- ทางานเต็มความสามารถ
- ไม่ท้อถอยในการทางาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว
- มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้
เวลา
ความมีเหตุผล
- ยอมรับในคาอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชคลาง
หรือคาทานายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทางวิทยาศาสตร์
ได้
- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของแนวคิด
ต่างๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ
ความมีระเบียบและรอบคอบ
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ที่

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ
- นาวิธีหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
- มีการวางแผนในการทางานและจัดระบบการทางาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อน
ทาการทดลอง
- ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
5 ความซื่อสัตย์
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง
- บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่ใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองไปเกี่ยวข้อง
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง
6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
- รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่น
- ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะทา
ความเข้าใจ
- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ...............................
สรุปผลการประเมิน
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)

หมายเหตุ

= ...................................

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
( ) ปรับ(ปรุ)ง ปรั(1.00-1.80)
บปรุง (1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
ปฏิบัติ
นานๆ ไม่เคยปฏิบัติ
รายการ
เป็นประจา
ครั้ง
(1 คะแนน)
พฤติกรรมที่แสดงออก
ประเมิน
(3 คะแนน) (2คะแนน)
1. ทักษะ

1. ซักถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ
2. ใช้คาถามว่า “ทำไม” “เพรำะอะไร” เพื่อหาเหตุผล
3. ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสื่อ
ต่ต่าางงๆๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอรเน็ต
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
วิทยาศาสตร์ 4. ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องต่างๆ นอกเหนือจากบทเรียน
5. แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่ นความรู้กับผู้อื่น
6. สรุปข้อความที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยคาพูดเป็น
ภาษาของตนเองให้เข้าใจง่าย
7. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้ที่ศึกษา
ค้นคว้า
8. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการสร้าง
ความรู้ใหม่ เช่น สร้างโครงงาน
9. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10. จัดเวลาสาหรับการอ่านหนังสือทุกวัน
2. ทักษะ
11. ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับเพื่อนใน
กระบวนการ กลุ่ม
กลุ่ม
กระบวนการ
12. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทดลอง
กลุ่ม
13. ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกัน
14. ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
15. เป็นผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม
16. ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
17. นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
18. เก็บล้างวัสดุ/อุปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบหลังการ
ปฏิบัติงาน
19. งานเสร็จทันเวลาและมีคณ
ุ ภาพ
20. ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย =

กระบวนการ
เรียนรู้
กระบวนการ
วิทเรียาศาสตร์
ยนรู้
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ลงในวงกลม
สรุสรุ
ปผลการประเมิ
ปผลการประเมินน เขียนเครือ่ งหมาย  ลงในวงกลม
เกณฑ์
การตัดดสิสินนคุคุณ
เกณฑ์
การตั
ณภาพ
ภาพ
O ควรปรับปรุง (1.00–1.66)
O พอใช้ (1.67–2.33)
O ดีมาก (2.34–3.00)

เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม

หมายเหตุ การหาระดั
การหาระดับบคุคุณณภาพหาได้
จากการน
าคะแนน
ภาพหาได้
จากการน�
ำคะแนน
รวมในแต่ลละช่
วหารด้
วย วย
รวมในแต่
ะช่อองมาบวกกั
งมาบวกกัน นแล้แล้
วหารด้
จจ�านวนข้
ย่ แล้
วนามาเที
ยบกัยบบเกณฑ์
เกณฑ์การตั
ภาพ
ำนวนข้ออจะได้
จะได้คคะแนนเฉลี
ะแนนเฉลี
่ย แล้
วน�ำมาเที
ตัดสิดนสิคุนณคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
8 - 10 คะแนน
(ดีมาก)
การทากิจกรรมที่ 1
- บันทึกผลได้
จุดเดือดและจุด
อย่างถูกต้อง
หลอมเหลวของสาร
- สรุปผลได้
บริสุทธิ์และสารผสม
อย่างถูกต้อง
- บันทึกผลสรุปผลการ
ครบถ้วน
ทากิจกรรม

ระดับคะแนน
5 - 7 คะแนน
1 - 4 คะแนน
(ดี)
(พอใช้)
- บันทึกผลได้
- บันทึกผลไม่
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
- สรุปผลไม่
- สรุปผล
ครบถ้วน
แนวความคิด
คลาดเคลื่อน

0 คะแนน
(ปรับปรุง)
- ไม่มีบันทึกผล
- ไม่สรุปผล
การทากิจกรรม

123

ขอบเขตเนื้อหา
1. จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบ จุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม
โดยการวัดอุณหภูมิ ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูล
จากกราฟ หรือสารสนเทศ จุดหลอมเหลว
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัด
อุณหภูมิได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีทักษะในการลงความเห็นข้อมูล
จากสารสนเทศได้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นสอน
3. ใบกิจกรรม
1.
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนอภิปรายความรู้เดิมจากการทดลอง
2. ใบความรู้
4.
หาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยใช้คาถาม ภาระงาน/ชิ้นงาน
ต่อไปนี้
ใบกิจกรรม
- จากการทดลอง เราได้ทราบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม ว่ามีลักษณะอย่างไร
- นักเรียนสามารถนาข้อมูลจุดเดือดและจุดหลอมเหลว มาแปล
ความหมายข้อมูลโดยทาอย่างไร
- นักเรียนสามารถลงความเห็นได้หรือไม่ว่าสารใดเป็นสารบริสุทธิ์หรือ
สารผสม
2. ครู สนทนากับนักเรียนว่า “วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ย วกับสมบัติของ
สารบริสุทธิ์และสารผสม” โดยใช้สมบัติทางกายภาพ จุดเดือด (B.P.) , จุด
หลอมเหลว (M.P.) ในการพิจ ารณาเปรี ย บเทีย บ เขีย นกราฟ และแปล
ความหมายข้อมูล พร้อมทั้งลงความคิดเห็น
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนดูแผนผังการจาแนกสาร และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับ เรื่อง สารบริสุทธิ์และสารผสม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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2.2. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 1 การจาแนกสารบริสุทธิ์และของผสมโดย
ใช้ข้อมูลจุดเดือดและจุดหลอมเหลว โดยเขียนกราฟและแปลความหมาย
ข้อมูล
ขั้นสรุป
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจว่ า จุ ด เดื อ ด จุ ด
หลอมเหลวของสารละลาย มีความแตกต่างกันโดยสารผสมจะมีจุดเดือดสูง
กว่าสารบริสุทธิ์
2. ครูนาอภิปรายโดยใช้ใบความรู้ ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง จุดเดือด
จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม เพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลจากกราฟ
ที่เขียน และแปลความหมายข้อมูลอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมตั้งคาถามให้นักเรียนคิดต่อไปว่า
ความหนาแน่นของสารทั้งสองจะแตกต่างกันหรือไม่ อย่ างไร เราจะมา
ศึกษากันในชั่วโมงต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
เปรียบเทียบ จุจุดดเดืเดืออดด จุจุดดหลอมเหลว
หลอมเหลวของสารบริ
สุทธิ์และสาร
ของสารบริสุทธิ์ และสารผสม
ผสม
โดยการวั
อุณมหภู
โดยการวั
ดอุณดหภู
ิได้ มิ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูล
จากกราฟ หรือสารสนเทศ จุด
สุทสธิทุ์และสาร
จุหลอมเหลวของสารบริ
ดหลอมเหลวของสารบริ
ธิ์ และ
สารผสม
โดยการวั
อุณมหภู
ผสม โดยการวั
ดอุณดหภู
ิได้มไิ ด้
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

ประเมินใบกิจกรรม
การตอบคาถาม

ใบกิจกรรม

นักเรียนทาถูกผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ
60 ขึ้นไป

การตรวจใบกิจกรรม
การตอบคาถาม

แบบประเมินด้าน นักเรียนผ่านเกณฑ์
ทักษะกระบวนการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
(................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของ สารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ รหัรหัสสวิชว21101
ภาคเรี
ยนทียนที
่ 1 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิ
า ว21101
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
***********************************************************************
ความสัมพันธ์ของสสาร

ภาพที่ 2.4.1 การจาแนกประเภทของสาร
สมบัติของสาร คือ ลักษณะเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด ซึ่งสามารถจาแนกสมบัติของสารได้ 2 ประเภท คือ
ติทตางกายภาพ
เป็นเป็สมบั
ติทตี่บิท่งบอกลั
กษณะภายนอก
ซึ่งสามารถทดสอบและสั
งเกตได้
1.สมบัสมบั
ิทางกายภาพ
นสมบั
ี่บ่งบอกลั
กษณะภายนอก
ซึ่งสามารถทดสอบและสั
งเกตุง่าไยๆ
ด้ง่าเช่
ยๆน เช่ลักนษณะ
ลักษณะ
เนื้อสาร สี สถานะ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น เป็นต้น 2. สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติที่ใช้ปฏิกิริยา
2.เคมีสมบั
นสมบัดตไฟิที่ใการเกิ
ช้ปฏิกดิรสนิ
ิยาเคมี
ตัวบ่งชี้ เช่ดนเป็การติ
เป็นตตัิทวบ่างเคมี
งชี้ เช่เป็
น การติ
มเหล็เป็กนการระเบิ
นต้นดไฟ การเกิดสนิมเหล้ก การระเบิด เป็นต้น
การจาแนกประเภทของสาร สามารถจาแนกออกเป็นกลุ่มๆ ตามสถานะ เนื้อสาร หรือเกณฑ์อื่นที่กาหนดขึ้น
การจาแนกประเภทสารสามารถจาแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้
เมื่อจาแนกประเภทสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ สารเนื้อเดียว
และสารเนื้อผสม
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1. สารเนื้อเดียว คือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารกลมกลืนกัน อาจมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า
1 ชนิด ก็ได้ เมื่อใช้จานวนองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวเป็นเกณฑ์ สามารถจาแนกสารเนื้อเดียวได้ 2
ประเภท คือ
1.1 สารบริสุทธิ์ คือ สารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียง 1 ชนิด เช่น น้า ทองคา เหล็ก ทองแดง
น้าตาล เป็นต้น
1.2 สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด เช่น น้าเกลือ (น้า + เกลือ) ฟิวส์ (
(ตะกั่ว +บิสมัส + ดีบุก) อากาศ (แก๊สไนโตรเจน+ แก๊สออกซิเจน + แก๊สคาร์บอนไดออกออไซด์ +
แก๊สอื่นๆ) เป็นต้น
2. สารเนื้อผสมหรือของผสม คือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารไม่กลมกลืนกัน เมื่อสังเกตสามารถบอกได้ว่ามี
สารองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด เช่น ดิน น้าโคลน คอนกรีต น้าแป้งดิบ เป็นต้น
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร
สามารถทาได้โดยวิธีต้มหาจุดเดือดซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
สารบริสุทธิ์ เมื่อต้มจนเดือด อุณหภูมิขณะเดือดจะคงที่
สารละลาย เมื่อต้มจนเดือด อุณหภูมิขณะเดือดจะไม่คงที่ เนื่องจากสัดส่วนของสาร
องค์ประกอบในสารละลายเปลี่ยนไปตลอดเวลา
กราฟ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารบริสุทธิ์และสารละลายเมื่อได้รับความร้อน
140
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ภาพที่ 2.4.2 กราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารบริสุทธิ์และสารละลายเมื่อได้รับความร้อน
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การเปลี่ยนแปลงเมื่อสารได้รับความร้อน
เมื่อสารในสถานะต่างๆ ได้รับความร้อน สารจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ
อุณหภูมิ oC

D

จุดเดือด
จุดหลอมเหลว

A

B

C

E

F
แก๊ส

ของเหลว
ของแข็ง
เวลา (นาที)

ภาพที่ 2.4.3 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อสารได้รับความร้อน
อุณหภูมิขณะที่สารกาลังเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว คือ จุดหลอมเหลว จุด B เป็นจุดที่
ของแข็งเริ่มหลอมเหลว และจุด C เป็นจุดที่ของแข็งหลอมเหลวหมด
อุณหภูมิขณะที่สารกาลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส คือ จุดเดือด จุด D เป็นจุดที่ของเหลวเริ่ม
เดือด และจุด E เป็นจุดที่ของเหลวเดือดเป็นไอจนหมด

จุดหลอมเหลว คือ อุณหภูมิขณะที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ซึ่งจะมีอุณหภูมิคงที่ เช่น
น้า O oC
น้าแข็ง O oC
ดูดความร้อน

จุดเดือด คือ อุณหภูมิขณะที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส ซึ่งจะมีอุณหภูมิคงที่ เช่น
ไอน้า 100 oC
น้า 100 oC
ดูดความร้อน
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การแบ่งกลุ่มธาตุในตารางธาตุ หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง สมบัติทางกายภาพของ สารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิ
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชรหัาสว21101
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามให้ถูกต้อง
1. กราฟในข้อใดแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะต้มจนเดือดของน้าบริสุทธิ์กับสารละลาย
ได้ถูกต้อง
1)

อุณหภูมิ (oC)

2)

อุณหภูมิ (oC)
น้า

น้า
น้า +แอลกอฮอล์

น้า +แอลกอฮอล์
กอฮล
เวลา (นาที)

เวลา (นาที)

3)

4)

อุณหภูมิ (oC)

อุณหภูมิ (oC)

น้าเกลือ

น้า
น้าเกลือ
เวลา (นาที)

น้า
เวลา (นาที)

ตอบ หมายเลข..................................
เพราะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2. จากกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าบริสุทธิ์ที่เริ่มต้นจากน้าแข็งได้รับความร้อน ให้นักเรียนพิจารณา
เพื่อตอบคาถาม
อุณหภูมิ (oC)
D

C

A B
t1

t2

t3

t4

เวลา (นาที)

2.1 บริเวณใดของกราฟที่แสดงว่าน้ามีการเปลี่ยนสถานะ
AB และ BC

AB และ CD

BC และ CD

เฉพาะ AB

ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 หลังจากเวลา t4 เป็นต้นไป นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ถ้าน้ายังเปลี่ยนเป็นไอน้าไม่
หมด
( ) ลดลง เพราะไอน้าเริ่มคายพลังงานความร้อน ( ) เพิ่มขึ้นเพราะไอน้าจะดูดพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ
เรื่อยๆ
( ) คงที่ เพราะน้าบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่
( ) เป็นไปได้ทุกข้อ
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133
2.3 การหลอมเหลวของน้าแข็ง ซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ และการละลายของไอศกรีมซึ่งเป็นสารละลาย
สารใดจะละลายเร็วกว่ากัน อุณหภูมิการหลอมเหลวเท่ากันหรือไม่
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ที่
1

2

3

ชื่อ....................................................................เลขที่ .....................ชั้น..........................กลุ่มที่......................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น
5 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความใส่ใจและพอใจ ใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้
พฤติกรรมนั้นสม่าเสมอ
ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
4 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
- ชอบทดลองค้นคว้า
3 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมนั้นเป็น
ครั้งคราว
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย
พฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง
- ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและตรง
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดง
ต่อเวลา
พฤติกรรมนั้นเลย
- เว้นการกระทาอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม
- ทางานเต็มความสามารถ
- ไม่ท้อถอยในการทางาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว
- มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้
เวลา
ความมีเหตุผล
- ยอมรับในคาอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชคลาง
หรือคาทานายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทางวิทยาศาสตร์
ได้
- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของแนวคิด
ต่างๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ
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ที่

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

4 ความมีระเบียบและรอบคอบ
- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ
- นาวิธีหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินจิ พิเคราะห์
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
- มีการวางแผนในการทางานและจัดระบบการทางาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อนทา
การทดลอง
- ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
5 ความซื่อสัตย์
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง
- บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่ใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองไปเกี่ยวข้อง
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง
6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
- รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มีเหตุผล
ของผู้อื่น
- ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะทาความ
เข้าใจ
- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้และ
พร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวมคะแนน
= ...................................
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ...............................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
บปรุง (1.00-1.80)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)
( ) ปรับ(ปรุ)ง ปรั(1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง
รายการ
เป็นประจา (2 คะแนน)
พฤติกรรมที่แสดงออก
ประเมิน
(3 คะแนน)
1. ทักษะ
1. ซักถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสัยใน
กระบวนการ เรื่องอื่นๆ
เรียนรู้
2. ใช้คาถามว่า “ทำไม” “เพรำะอะไร” เพื่อหา
วิทยาศาสตร์ เหตุผล
3. ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
เช่นนหนั
และอิ
เตอร์งสืเอน็พิตมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
4. ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก
บทเรียน
5. แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้อื่น
6. สรุปข้อความที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
คาพูดเป็นภาษาของตนเองให้เข้าใจง่าย
7. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้
ที่ศึกษาค้นคว้า
8. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการ
สร้างความรู้ใหม่ เช่น สร้างโครงงาน
9. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
10. จัดเวลาสาหรับการอ่านหนังสือทุกวัน
2. ทักษะ
11. ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับ
กระบวนการ เพื่อนในกลุ่ม
กลุ่ม
12. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทดลอง
13. ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอนที่ได้
ตกลงกัน
14. ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ

ไม่เคยปฏิบัติ
(1 คะแนน)
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รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมที่แสดงออก

ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง
เป็นประจา (2 คะแนน)
(3 คะแนน)

ไม่เคยปฏิบัติ
(1 คะแนน)

15. เป็นผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม
16. ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
17. นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
18. เก็บล้างวัสดุ/อุปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบ
หลังการปฏิบัติงาน
19. งานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ
20. ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย =
สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย  ลงในวงกลม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
O ควรปรับปรุง (1.00–1.66)
หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพหาได้จากการนาคะแนน
O พอใช้ (1.67–2.33)
รวมในแต่ละช่องมาบวกกั
งมาบวกกันน แล้
แล้ววหารด้
หารด้ววยยจ�ำนวนข้อจะได้
คะแนนเฉลี
่ย แล้ควะแนนเฉลี
น�ำมาเทีย่ บกั
การตั
นคุณภาพ
O ดีมาก (2.34–3.00)
จานวนข้อจะได้
แล้บวเกณฑ์
นามาเที
ยบกัดบสิเกณฑ์
การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
8 - 10 คะแนน
(ดีมาก)
การทากิจกรรมที่ 1
- บันทึกผลได้
จุดเดือดและจุด
อย่างถูกต้อง
หลอมเหลวของสาร
- สรุปผลได้
บริสุทธิ์และสารผสม
อย่างถูกต้อง
- บันทึกผลสรุปผลการ
ครบถ้วน
ทากิจกรรม

ระดับคะแนน
5 - 7 คะแนน
1 - 4 คะแนน
(ดี)
(พอใช้)
- บันทึกผลได้
- บันทึกผลไม่
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
- สรุปผลไม่
- สรุปผล
ครบถ้วน
แนวความคิด
คลาดเคลื่อน

0 คะแนน
(ปรับปรุง)
- ไม่มีบันทึกผล
- ไม่สรุปผล
การทากิจกรรม
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ภาพที่ 2.5.1 การลอยการจมของวัตถุ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และ ขั้นนา
1. ความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และ ขั้นนา
1. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
สารผสม
1. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
สารผสม
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยนาวัตถุ 3 ชนิดมาใส่ลงไปในน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยนาวัตถุ 3 ชนิดมาใส่ลงไปในน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
แล้วให้นักเรียนคาดเดาว่า วัตถุทั้ง 3 ชนิดนั้น จะจมหรือลอย (วัตถุ 3 ชนิด
ด้านความรู้
แล้วให้นักเรียนคาดเดาว่า วัตถุทั้ง 3 ชนิดนั้น จะจมหรือลอย (วัตถุ 3 ชนิด
ด้านความรู้
เป็นวัตถุใกล้ตัวของนักเรียนที่มีทั้งวัตถุที่จมและวัตถุที่ลอยครูสามารถเลือก
1. อธิบายและเปรียบเทียบความ
เป็นวัตถุใกล้ตัวของนักเรียนที่มีทั้งวัตถุที่จมและวัตถุที่ลอยครูสามารถเลือก
1. อธิบายและเปรียบเทียบความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้ มาสาธิตให้นักเรียนดูได้) จากนั้น ครูก็ทาการสาธิตจริงๆ ว่า สิ่งทีเกิดขึ้นจริง
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้ มาสาธิตให้นักเรียนดูได้) จากนั้น ครูก็ทาการสาธิตจริงๆ ว่า สิ่งทีเกิดขึ้นจริง
ด้านทักษะและกระบวนการ
เป็นไปตามการคาดเดาของนักเรียนหรือไม่ จากการสาธิตนี้ ครูจึงค่อยถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ
เป็นไปตามการคาดเดาของนักเรียนหรือไม่ จากการสาธิตนี้ ครูจึงค่อยถาม
1. คานวณหาความหนาแน่นของสาร นักเรียนว่า สมบัติอะไรของวัตถุที่เป็นตั วกาหนดว่า วัตถุไหนจะจมหรือจะ
1. คานวณหาความหนาแน่นของสาร นักเรียนว่า สมบัติอะไรของวัตถุที่เป็นตั วกาหนดว่า วัตถุไหนจะจมหรือจะ
บริสุทธิ์และสารผสมได้
ลอยในน้า (แนวคาตอบ การที่วัตถุใดจะจมหรือลอยน้านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
บริสุทธิ์และสารผสมได้
ลอยในน้า (แนวคาตอบ การที่วัตถุใดจะจมหรือลอยน้านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ด้านคุณลักษณะ
มวลหรือน้าหนักของวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรีย กว่า
ด้านคุณลักษณะ
มวลหรือน้าหนักของวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรีย กว่า
1. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
“ความหนาแน่น” ของวัตถุนั้น)
1. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
“ความหนาแน่น” ของวัตถุนั้น)
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
มีความละเอียดรอบคอบ
มีความละเอียดรอบคอบ
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพ
1. รูปภาพ
2. ใบกิจกรรมการทดลอง
2. ใบกิจกรรมการทดลอง
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหนาแน่น
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหนาแน่น
ของสาร
ของสาร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบกิจกรรมการทดลองที่ 1
- ใบกิจกรรมการทดลองที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
่ 2.5.1
3. นักเรียนดูและร่วภาพที
มกันอภิ
ปรายการลอยการจมของวั
โดยใช้คำ� ถามต่อไปนีต้ ถุ
3. -นันักกเรีเรียยนดู
วมกัน้งอภิ
ปราย
คาถามต่
อไปนีากั้ นหรือไม่
นคิแดละร่
ว่าสารทั
3 ชนิ
ด มีโดยใช้
มวลและปริ
มาตรเท่
นคิวดิธีตว่ารวจสอบหามวลและปริ
สารทั้ง 3 ชนิด มีมวลและปริ
มาตรเท่าอกัย่นางไร
หรือไม่
--นันักกเรีเรียยนมี
มาตรของสารได้
4. ครู- อนัธิกบเรีายว่
้ง 3 ชนิด มีสถานะเป็นของแข็
ง แต่มีอัตราส่
นมวล
ยนมีาสารทั
วิธีตรวจสอบหามวลและปริ
มาตรของสารได้
อย่าวงไร
ต่อปริ
นซึ่ง้งเราจะได้
กษาจากการทดลอง
4. มครูาตรแตกต่
อธิบายว่างกั
สารทั
3 ชนิดทมีำ� สการศึ
ถานะเป็
นของแข็ง แต่มีอการหา
ัตราส่วนมวล
ความหนาแน่
นของสาร
ต่อปริมาตรแตกต่
างกันซึ่งเราจะได้ทาการศึกษาจากการทดลอง การหา
ขัความหนาแน่
้นสอน
นของสาร
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน และศึกษาใบกิจกรรมการทดลอง
ขั้น1.สอน
เรื่อ1.ง การหาความหนาแน่
นของสารบริ
ธิ์และสารผสมด้
วยการแทนที
่นํ้า
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ
่มละ 4-5สุทคน
และศึกษาใบกิ
จกรรมการทดลอง
ร่ว่อมอภิ
ปรายวิธีการทดลองให้
นักเรียนเข้สาุทใจวิ
ีการทดลองมากยิ
่งขึ้น ่น้า
เรื
ง การหาความหนาแน่
นของสารบริ
ธิ์แธละสารผสมด้
วยการแทนที
นักปเรีรายวิ
ยนลงมื
ท�ำการทดลองตามใบกิ
กรรมวิ
ธีการทดลอง ตามวั
ร่ว2.มอภิ
ธีกอารทดลองให้
นักเรียนเข้จาใจวิ
ธีการทดลองมากยิ
่งขึ้นสดุ
อุปกรณ์
ี่จัดยเตรี
ยมไว้อทและบั
นทึกผลการทดลองโดยค�
ำนวณหาความหนาแน่
2. นักทเรี
นลงมื
าการทดลองตามใบกิ
จกรรมวิ
ธีการทดลอง ตามวันสดุ
ของสารแต่
ด ย มไว้ แ ละบั น ทึ ก ผลการทดลองโดยค านวณหาความ
อุ ป กรณ์ ทลี่ จะชนิ
ั ด เตรี
3. ครูในห้ของสารแต่
ค�ำแนะน�ำในระหว่
หนาแน่
ละชนิดางการทดลอง โดยให้ท�ำการทดลองด้วย
ความตั
่อให้ได้ขาในระหว่
้อมูลที่ไม่คางการทดลอง
ลาดเคลื่อน โดยให้ทาการทดลองด้วยความ
3. ครู้งใจให้เพื
คาแนะน
ตั้งใจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อน
ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ติขนองสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5เรื่อเรืง่องสารและสมบั
ความหนาแน่
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ชาวิทยาศาสตร์
เรื่อรายวิ
ง สารและสมบั
ติของสาร
ชาวิปรายผลการทดลองที
ทยาศาสตร์
มกันอภิ
่ได้ เพื่อให้ได้
ขั้นสรุ1.
ป ครูและนักเรียนร่วรายวิ
ข้อ1.สรุครู
า แสารทั
มีคนปวามหนาแน่
นต่างกัน ่ไเนื
ัตราส่
1.ปแว่ครู
ละนั
เรียวนร่
อภิ
ปรายผลการทดลองที
่ไ่อด้ให้เพืได้่ออให้
ได้ วน
ละนั
กเรีย้งกสามชนิ
นร่
มกัวนดมกั
อภิ
รายผลการทดลองที
ด้ ่อเพืงจากมี
มสารทั
าตรต่
งกัน ดตามค่
าที่คานวณได้
รีายงกั
บ ดัองัตนีราส่
้งาสามชนิ
ความหนาแน่
น ่อเนืงจากมี
่อาดังจากมี
อ้ ัตราส่
ข้ข้มวลต่
ออสรุสรุปปอว่ว่ปริ
าาสารทั
้งสามชนิ
มีดคมีวามหนาแน่
นต่นาเต่งกั
นงตามล
เนื
วน วน
ามันา,งกั
ดิตามค่
นน้ามั
มวลต่
าทีาน่คทีำ� )่คนวณได้
เรียเรีงตามล�
ำดับาดัดับงนีดั้ งนี้
มวลต่ออปริปริ(มมน้าตรต่
าตรต่
าน้งกัา,นนตามค่
านวณได้
ยงตามล
่อให้ได้ข้อสรุปว่า สารบริสุทธิ์
(นํ้า2.
มันครู
, นํร้า(่ว,น้มกั
ดิามั
นบนํนนั้า,กมัน้เรี
นา,)ยนสรุ
ดินน้ปามัผลการทดลองเพื
น)
่อให้่อให้
ได้นขไต่ด้้อาขสรุ
สุทธิส์ ุทธิ์
(น้2.า)2.ครูสารผสม
นปน้ผลการทดลองเพื
น) มีความหนาแน่
งกั้อปสรุ
นว่ขึปา้นว่สารบริ
อยู
ับมวลและ
ครูรร่ว่วมกัมกับบนั(น้นักามั
กเรีเรียนนสรุ
ย,ดินสรุ
ปามัผลการทดลองเพื
า ่กสารบริ
(น�(น้
นต่นาต่งกัานงกัขึน้ ขึอยู้น่กอยูับ่กมวลและ
ปริ้ำา))มสารผสม
าตร
สารผสม(น�(น้้ำมัามันน,ดิ,ดินนํน้าน้มัามัน)นมี) คมีวามหนาแน่
ความหนาแน่
ับมวลและ
ปริ
ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้นักเรียนได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ปริม3.มาตร
าตร
3.3.ครูครูให้ให้นนักักเรีนเรียเพิยนซั่มนซัเติ
กถามข้
อสงสั
ไปศึไงปศึ
กค์ษาเกี
ความหนาแน่
จากสื
ต่ยางๆ
และวีนักดนเรีิทักัศยเรีน์นได้
ากลิ
ดก้าษาเกี
นล่่ยาวกัง่ยบวกัเรืบ่อเรืง ่อง
กมถามข้
อ่อสงสั
ยและให้
และให้
ยจนได้
ความหนาแน่
นนเพิเพิ่ม่มเติเติมจากสื
จน์ากลิ
https://www.youtube.com/watch?v=SimFy
เรีางยานจะได้
ความหนาแน่
มจากสื่อต่่อาต่งาๆงๆและวี
และวีดิทดิทัศ9น์ัศwOMXY
จากลิงค์งซึดค์่ง้าดนันล่
้ากนล่
ง
https://www.youtube.com/watch?v=SimFy9wOMXY
เรียนจะได้
เรียนรู้เพิ่มเติมในชั่วโมงต่อไป
https://www.youtube.com/watch?v=SimFy
9wOMXY ซึ่งนักซึ่งเรีนัยกนจะได้
เรีเรียยนรูนรู้เพิ้เพิ่ม่มเติเติมมในชั
ในชั่วโมงต่
่วโมงต่อไป
อไป
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึกษาปี
ี่ 1
1 ชั่วทโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายและเปรียบเทียบความ
บ
หนาแน่นของสารบริ
สุทธิ์และสาร
ความหนาแน่
นของสารบริ
สุทธิ์
ผสมได้
และสารผสมได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทาการทดลองเพื่ออธิบายและ
เปรียบเทียบความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมได้
2. คานวณหาความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสารผสมได้
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

การตรวจใบกิจกรรม
การทดลอง
การตอบคาถาม

ใบกิจกรรม

นักเรียนทาถูกผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ
60 ขึ้นไป

การประเมินด้าน
ทักษะกระบวนการ

-แบบประเมินด้าน นักเรียนผ่านเกณฑ์
ทักษะกระบวนการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 1 ความหนาแน่นของสาร
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิ
ฐาน
ว221101 ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะ หมายถึง ปริมาณมวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร ถ้าให้ m เป็น
มวลของสารซึ่งมีปริมาตร V และ D เป็นความหนาแน่นสาร จะได้
ความหนาแน่น คือ D =

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉

D
คือ ความหนาแน่นของสาร (g/cm3 หรือ kg/m3)
V
คือ ปริมาตรของสาร (ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ลูกบาศก์เมตร)
m
คือ มวลของสาร (กรัม หรือ กิโลกรัม)
ความหนาแน่น มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความหนาแน่นของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศสามารถ
สามารถแสดงได้
ดังอตารางต่
แสดงได้
ดังตารางต่
ไปนี้ อไปนี้
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ
สาร
ความหนาแน่น (g/cm3)
ของแข็ง
ตะกั่ว
11.34
อะลูมิเนียม
2.7
ทอง
19.3
ไม้
0.-0.9
ของเหลว
น้า (อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส)
1.00
น้ามัน
0.879
น้าทะเล
1.03
แอลกอฮอล์
0.806
แก๊ส
อากาศ
1.29
ไนโตรเจน
1.292
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
1.98
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ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density) ของสารใดๆ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่น
ของสารนั้นกับความหนาแน่นของสารอ้างอิง โดยทั่วไปนิยมใช้ความหนาแน่นของน้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4
4องศาเซลเซี
องศาเซลเซี
ความหนาแน่นนมากที
มากที่ ส่สุดุดเท่เท่าากักับบ1.00
1.00กรักรัมมต่ต่ออลูลูกกบาศก์
บาศก์เเซนติ
ซนติเเมตร
มตร เป็นความหนาแน่น
ยสยสซึ่งซึมี่งคมีวามหนาแน่
อ้างอิง เช่น การหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอะลูมิเนียมจากตารางที
มจากตารางที่ ่ 1 จะได้
จะได้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอะลูมิเนียม =

2.7

1.00

= 2.7 g/cm3

ดังนั้น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 2.7 จึงหมายความว่า อะลู
อลูมมิเนีิเนียยมมมีมีคความหนาแน่
วามหนาแน่นนเป็เป็น น2.72.7เท่าเท่ของ
าของ
ความหนาแน่นของน้า หรืออะลูมิเนียม มีมวล 2.7 เท่าของน้า เมื่อสารทั้งสองมีปริมาตรเท่ากัน ในอดีตเคย
เรียกความหนาแน่นของสารเทียบกับความหนาแน่นของน้าว่า ความถ่วงจาเพาะ (specific gravity) ซึ่งเป็น
ตัวเลขไม่มีหน่วย ปัจจุบันใช้คาว่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์
ตัวอย่างที่ 1 บอลลูนบรรจุแก๊สเพื่อพานักท่องเที่ยวขึ้นชมรอบอุทยานแห่งหนึ่ง บรรจุแแก๊ก๊สสฮีฮีเเลีลียยมที
มทีม่ ่มปี ี ริมาตร
ปริ
มาตรลูก6300
กบาศก์
เซนติและมวล
เมตร และมวล
ม ขณะนั
เลียมในบอลลู
มีความ น
6300
บาศก์ลูเซนติ
เมตร
11.21 11.21
กิโลกรักิมโลกรั
ขณะนั
้น แก๊ส้นฮีแก๊เลีสยฮีมในบอลลู
น มีนความหนาแน่
หนาแน่
เท่าใด นเท่าใด
วิธีทา

𝑚𝑚𝑚𝑚

จากสมการ
D =
𝑉𝑉𝑉𝑉
ในที่นี้ ปริมาตรของแก๊สฮีเลียม V = 6300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
มวลของแก๊สฮีเลียม
m = 11.21x1000 กรัม
11210𝑔𝑔𝑔𝑔

D =
6300𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚3
= 1.78 g/cm3
ตอบ ความหนาแน่นของแก๊สฮีเลียมเท่ากับ 0.138 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
แทนค่าจะได้

ตัวอย่างที่ 2 วัตถุรูปลูกบาศก์มีความยาวแต่ละด้านเท่ากับ 10 เซนติเมตร มีมวล 400 กรัม จงหาความ
หนาแน่นของวัตถุก้อนนี้
วิธีทา

จากสมการ
D =
ในที่นี้ ปริมาตรของวัตถุ V =
=
=
วัตถุมีมวล
m =
แทนค่าจะได้

D =
=

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉

กว้าง x ยาว x สูง
10 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
400 กรัม
400 𝑔𝑔𝑔𝑔

1000𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚3

0.4 g/cm3
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ใบกิจกรรมที่ 1 การหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมด้วยการแทนที่น้า
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิ
ฐาน
ว221101 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว21101
วันที่ทดลอง...................................................................................กลุ่มที่..........................
สมาชิก
1. ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
2. ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
3. ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
4. ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
5. ชื่อ-สกุล….......................................………………………………………..เลขที่...............ชั้น.....................
จุดประสงค์
1. เพื่อทดลองหาความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
2. เพื่อคานวณหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทดลอง การลงความเห็นข้อมูลและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
1. กระบอกตวงขนาด 100 mL หรือถ้วยยูเรก้า
2. บีกเกอร์ขนาด 100 cm3
3. ดินน้ามัน
4. แผ่นเหล็ก
5. ก้อนหิน
6. น้ามันพืช
7. น้ากลั่น
8. กระบอกตวงขนาด 25 cm3
9. เครื่องชั่ง 2 แขน หรือเครื่องชั่งดิจิตัล
10. เชือกขาวแดงหรือด้าย
วิธีทดลอง
ตอนที่ 1
1. ตวงน้ามันพืชปริมาตร 20 cm3 และน้ากลั่นปริมาตร 20 cm3 นาสารแต่ละชนิดไปชั่งเพื่อหามวล
2. ผสมสารทั้งสองในบีกเกอร์ 100 cm3 ใช้แท่งแก้วคนสารให้เข้ากันปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที สังเกต
และบันทึกผลที่เกิดขึ้น
3. คานวณหาความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดและสารผสมทั้งสองโดยใช้สูตรความหนาแน่น
= มวล หรือ 𝐷𝐷𝐷𝐷 = m/v
ปริมาตร
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ตอนที่ 2
1. ชั่งดินน้ามันที่เตรียมไว้ อ่านค่าและบันทึกผล
2. ปั้นดินน้ามันให้เป็นก้อนกลมผูกด้วยเชือกหรือเส้นด้ายนาไปหย่อนลงในถ้วยยูเรก้าที่มนี ้าอยู่ในแนวระดับ
ช่องระบายน้าออกโดยค่อยๆหย่อนลงไป นาบีกเกอร์รองน้าที่ไหลออกมาจนหยุดไหล
3. นาน้าในบีกเกอร์เทลงในกระบอกตวงอ่านปริมาตรที่ได้บันทึกผลเพื่อนาไปคานวณหาความหนาแน่น
 บันทึกผลการทดลอง
สาร
มวล
ปริมาตร
ความหนาแน่น
(กรัม)
(ลบ.ซม.)
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1. น้า
2. น้ามัน
3. น้า + น้ามัน
4. ดินน้ามัน
 คาถามหลังทากิจกรรม
1. น้าและน้ามันสารใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุด เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
2. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้เชือกมัดดินน้ามันและค่อยหย่อนลงในถ้วยยูเรก้า
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ความหนาแน่นของดินน้ามัน น้า และ น้ามัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ
...............................................................................................................................................................
4. การคานวณหาความหนาแน่นของสารทั้ง 3 ชนิด เป็นดังนี้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. สรุปผลการทดลอง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..............................
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แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม่
กิจกรรมเรื่อง................................................................วันที่........../............................/...........................
ชื่อกลุ่ม...............................................
สมาชิก ได้แก่
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
ที่
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
5 4 3 2 1
1 ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับเพื่อนในกลุ่ม
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
2 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
3 หมายถึง ปานกลาง
3 ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอน
2 หมายถึง พอใช้
4 ทางานที่มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
1 หมายถึง ปรับปรุง
5 ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานหรือ
ทาการทดลอง
6 ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
7 นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
8 เก็บล้างวัสดุ อุปกรณ์ สะอาดเป็นระเบียบหลังการปฏิบัติงาน
9 งานเสร็จทันเวลา และมีคุณภาพ
10 ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
รวมคะแนน
= .............................
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ..........................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)
( ) ปรับปรุง (1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ....................................................................เลขที่ .....................ชั้น..........................กลุ่มที่......................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ระดับคุณภาพ
ที่
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
1 ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น
5 หมายถึง ผู้เรียน
- มีความใส่ใจและพอใจ ใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้
แสดง
ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
พฤติกรรมนั้นสม่าเสมอ
- มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ
4 หมายถึง ผู้เรียน
- ชอบทดลองค้นคว้า
แสดง
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
เพิ่มขึ้น
3 หมายถึง ผู้เรียน
แสดง
2 ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม
พฤติกรรมนั้นเป็น
- ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและ
ครั้งคราว
ผลเสีย
2 หมายถึง ผู้เรียน
- ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและ
แสดง
ตรงต่อเวลา
พฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง
- เว้นการกระทาอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่
- ทางานเต็มความสามารถ
แสดง
- ไม่ท้อถอยในการทางาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว
พฤติกรรมนั้นเลย
- มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยาก
และใช้เวลา
3 ความมีเหตุผล
- ยอมรับในคาอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชค
ลางหรือคาทานายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ได้
- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของ
แนวคิดต่างๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุป
เรื่องราวต่างๆ
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ที่

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

4 ความมีระเบียบและรอบคอบ
- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ
- นาวิธีหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
- มีการวางแผนในการทางานและจัดระบบการทางาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนทาการทดลอง
- ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
5 ความซื่อสัตย์
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง
- บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่ใช้ความคิดเห็น
ของตนเองไปเกี่ยวข้อง
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง
6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
- รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่น
- ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะ
ทาความเข้าใจ
- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอน
ไม่ได้และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
= ..............................
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ...............................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
( ) พอใช้ (1.81-2.60) ( ) ปรับปรุง (1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
รายการ
ประเมิน
1. ทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์

พฤติกรรมที่แสดงออก

ปฏิบัติ
เป็นประจา
(3 คะแนน)

นานๆ ครั้ง
(2คะแนน)

1. ซักถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ
2. ใช้คาถามว่า “ทำไม” “เพรำะอะไร” เพื่อหาเหตุผล
3. ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
4. ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องต่างๆ นอกเหนือจากบทเรียน
5. แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่ นความรู้กับผู้อื่น
6. สรุปข้อความที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยคาพูดเป็น
ภาษาของตนเองให้เข้าใจง่าย
7. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้ที่ศึกษา
ค้นคว้า
8. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการสร้างความรู้
ใหม่ เช่น สร้างโครงงาน
9. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10. จัดเวลาสาหรับการอ่านหนังสือทุกวัน
2. ทักษะ
11. ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับเพื่อนในกลุ่ม
กระบวนการ 12. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทดลอง
กลุ่ม
13. ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกัน
14. ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
15. เป็นผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม
16. ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
17. นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
18. เก็บล้างวัสดุ/อุปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบหลังการ
ปฏิบัติงบานัติงาน
การปฏิ
19. งานเสร็จทันเวลาและมีคณ
ุ ภาพ
20. ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย =
สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย  ลงในวงกลม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
หมายเหตุ
ภาพหาได้จจากการน
ากการน�าคะแนน
ำคะแนน
O ควรปรับปรุง (1.00–1.66)
หมายเหตุ การหาระดับบคุคุณณภาพหาได้
O พอใช้ (1.67–2.33)
รวมในแต่ลละช่
ะช่อองมาบวกกั
งมาบวกกัน แล้
รวมในแต่
แล้ววหารด้
หารด้ววยยจ�ำนวน
O ดีมาก (2.34–3.00)
จะได้คะแนนเฉลี
วนามา
ข้จอานวนข้
จะได้คอะแนนเฉลี
่ย แล้วย่น�ำแล้
มาเที
ยบกับเกณฑ์
เทียบกั
การ ตัดสินคุณภาพ
การตั
ดสิบนเกณฑ์
คุณภาพ

ไม่เคยปฏิบัติ
(1 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
8 - 10 คะแนน 5 - 7 คะแนน 1 - 4 คะแนน
0 คะแนน
(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
(ปรับปรุง)
การทากิจกรรมที่ 1 - บันทึกผลได้
- บันทึกผลได้
- บันทึกผลไม่ - ไม่มีบันทึกผล
ความหนาแน่นของ อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
- ไม่สรุปผล
สารบริสุทธิ์และสาร - สรุปผลได้
- สรุปผลไม่
- สรุปผล
การทากิจกรรม
ผสม
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
แนวความคิด
- บันทึกผลสรุปผล ครบถ้วน
คลาดเคลื่อน
การทากิจกรรม
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ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และ ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
สารผสม
2. ครูกระตุ้นความสนใจด้วยการสาธิต การทดลองเรื่องไข่จม ไข่ลอยให้
นักเรียนดูตัวอย่าง โดยแจ้งให้นักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นจากการทดลอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ครูจะสาธิต ต่อไปนี้ โดยนาไข่ไก่สด 1 ฟอง มาใส่ในบีกเกอร์ A
ด้านความรู้
(สารละลาย A คือ น้า) ให้นักเรียนสังเกตลักษณะว่าไข่จมหรือลอยอย่างไร
1. อธิบายและเปรียบเทียบความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้ หลังจากนั้น ครูนาไข่ใบเดิม มาใส่ในบีเกอร์ B (สารละลาย B คือ
สารละลายน้าเกลืออิ่มตัว) แล้วให้นักเรียนสังเกตว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทาการทดลองเพื่ออธิบายและ
หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็นต่อไปนี้
เปรียบเทียบความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมได้
2. คานวณหาความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยาก
เห็น
สารในแก้ว A
สารในแก้ว B
ภาพที่ 2.6.1 การทดลองไข่จม ไข่ลอย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพ
2. ใบกิจกรรมที่ 1 การคานวณความ
ความหนาแน่
นของสาร
หนาแน่นของสาร
3. ใบกิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสาร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 1
2. ใบกิจกรรมที่ 2

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1) นักเรียนคิดว่าการทดลองทั้งสองบีกเกอร์ที่ทาให้ไข่จมและไข่ลอย
นั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด (แนวคาตอบ นักเรียนอาจมีคาตอบได้อย่าง
หลากหลาย แต่ครูยังไม่เฉลย แต่ให้นักเรียนฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ใน
ห้อง) แล้วจึงถามคาถามต่อไป
2) สารตัว อย่างแต่ล ะบีกเกอร์เป็นสารชนิดเดียวกัน หรื อไม่ (แนว
คาตอบ สารในบีกเกอร์ A และ บีกเกอร์ B เป็นสารคนละชนิด)
3) นักเรียนคิดว่าบีกเกอร์ A และบีกเกอร์ B มีสารกี่ชนิด ทราบได้
อย่ า งไร (แนวค าตอบ บี ก เกอร์ A เป็ น น้ า บี ก เกอร์ B เป็ น สารละลาย
น้าเกลือ หากสังเกตด้วยตาไม่พบความแตกต่าง เพราะสารใน 2 บีกเกอร์ มี
ลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ต้องหาวิธีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
อื่นๆ เช่น การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว การหาความหนาแน่น เป็นต้น)
4) นักเรียนคิดว่าความหนาแน่นของสารในบีกเกอร์ทั้งสองเหมือนหรือ
แตกต่างกัน อย่างไร
3. ครูพูดคุยกับนักเรียนว่า หากนักเรียนต้องการทราบความหนาแน่นของ
สาร นักเรียนจะมีวิธีการหาความหนาแน่นของสารในบีกเกอร์ A และ บีก
(ครูนำน� นัานั
านวณเรื
่องความหนาแน่
น ของสาร
บีเกอร์
กเกอร์B Bได้ได้ออย่ย่าางไร
งไร (ครู
กเรีกยเรีนค�ย นค
ำนวนเรื
อ่ งความหนาแน่
นของสารบริ
สุทธิ์
และสารผสม)
บริสุทธิ์และสารผสม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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วยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ี่ 22
หน่หน่วยการเรี
ยาศาสตร์
หน่
วสาระการเรี
ยการเรียยนรูยนรูนรู
้ท้วี่ ิ้วท2ิทยาศาสตร์
กลุกลุ
่ม่มสาระการเรี
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สารตัวอย่
วอย่างชนิ
างชนิดดทีที่ 1่ 1
สารตั
สารตัวอย่างชนิดที่ 1
สารตัมวล
วอย่200
างชนิกรัดมที่ 1

สารตัวอย่
วอย่างชนิ
างชนิดดทีที่ 2่ 2
สารตั
สารตัวอย่างชนิดที่ 2
มวลวอย่
200
กรัดมที่ 2
สารตั
างชนิ

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ ี่ 66เรืเรื่อ่อง ง ความหนาแน่
ความหนาแน่นนของสารบริ
ของสารบริสสุทุทธิ์แธิ์และสารผสม
ละสารผสม
แผนการจั
สารและสมบั
องสาร
แผนการจัดการเรียนรู
เรื
่อง ความหนาแน่
นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรืเรื่อ้ท่องี ง6สารและสมบั
ตติขิของสาร
ทยาศาสตร์
ยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ทเรืี่ รายวิ
งาวิทความหนาแน่
นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
่อ6รายวิ
ง เรืสารและสมบั
ติของสาร
ช่อชาวิ
เรื่องรายวิ
สารและสมบั
ติของสาร
ชาวิทยาศาสตร์
สอน(30
(30นาที
นาที) )) รายวิชาวิทยาศาสตร์
นาที
ขัขั้น้นสอน
ครูททบทวนความรู
บทวนความรู
่ยวกั
วกับบบเรืเรืเรื่อ่อ่องความหนาแน่
งความหนาแน่นนของสาร
ของสารดัดังดังนีนีง้ นี้ ้
ท(30
ขั1.้น1.ครู
สอน
นาที) ้เกี้เ้เกีกี่ย่ยวกั
บทวนความรู
งความหนาแน่
ขั้น1.สอน
นาทีน)นนของสาร
ความหนาแน่
ของสาร
ใช้
ษณ์
D𝐷𝐷𝐷𝐷หมายถึ
ง ง งปริปริปริ
มมดัาณมวล
ครูท(30
บทวนความรู
้เกี่ยวกัใช้
บใช้สเรืสสัญัญ
่อัญงความหนาแน่
นของสาร
นีาณมวล
้
ความหนาแน่
ของสาร
ษณ์𝐷𝐷𝐷𝐷
หมายถึ
มงาณมวล
ความหนาแน่
ลัลัลักกกษณ์
หมายถึ
1. ครู
้เกีมีมี่ยมีหหวกั
เรืยเป็
่อสนนงความหนาแน่
นของสาร
ดับาศก์
งมนีาณมวล
้
่ง่งบทวนความรู
หน่
กรักรั
หรื
ลกรั
มมต่มต่อต่อลูอลูงกลูกบาศก์
สารในหนึ
ยปริมมมาตร
าตร
หน่น่น่ววบยเป็
วยเป็
หรือออกิกิ𝐷𝐷𝐷𝐷
กิโโลกรั
โลกรั
กบาศก์
หน่ววยปริ
วยปริ
ความหนาแน่
นาตร
ของสาร
ใช้
ัญนกรั
ลัมมกมหรื
ษณ์
หมายถึ
ปริ
สารในหนึ
่งทหน่
อลูสอลูกัญ
เเซนติ
หรื
ลกรั
3)33หรื
เซนติ
เมตร
(g/cm
) หรื
อกิกิโลกรั
โลกรั
บาศก์
ซนติ
เมตร
มตรมหรื
โมลกรั
ความหนาแน่
นมอของสาร
กษณ์
หมายถึ
าณมวล
ลูกนบาศก์
กลับาศก์
สารในหนึ
่ง(g/cm3)
หน่วยปริ
าตร
มีหมน่มต่มใช้
วต่อต่ยเป็
กรั
มหรื
อ𝐷𝐷𝐷𝐷กิเโเมตร
ลกรั
ต่หรืงออลูอกิกิปริ
กกิโโลกรั
บาศก์
เซนติ
เมตร
(g/cm
เซนติ
มมมต่ต่ต่อออ
33)าตร
กบาศก์
เมตร
(kg/m3)
จะขึ
อยู
ริเมริมมตร
าตรของสาร
(kg/m
จะขึ
้นอยู
อยู
มาตรของสาร
าตรของสาร
สารในหนึ
่งหน่
วยปริ3)3ม)หรื
หน่วมยเป็
ม้น้นหรื
มต่หรื
อลูอกกิบาศก์
มตร
ความหนาแน่
นกกรั
เมตร
(g/cm
อความหนาแน่
กิโมีลกรั
ต่อนลูนจะขึ
บาศก์
เอซนติ
โลกรัมต่อ
ลูกลูเซนติ
บาศก์
เมตร
(kg/m
ความหนาแน่
่ก่กกิ่กับับโับริลกรั
3) หรื
3)อความหนาแน่
เมตรเมตร
(g/cm
กิโลกรัมต่อลูกนบาศก์
ซนติ
หรือกิโลกรัมต่อ
ลูเซนติ
กบาศก์
(kg/m
จะขึ้นเอยู
่กับเมตร
ริมาตรของสาร
3) ความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับริมาตรของสาร
ลูกบาศก์เมตร (kg/m
ความหนาแน่
มวล หรืหรืออ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷==m/v
m/v
ความหนาแน่
นน== มวล
มาตร
าตร หรือ 𝐷𝐷𝐷𝐷 = m/v
ความหนาแน่น ปริ
=ปริมมวล
ยกตัวอย่
วอย่างวิ
าความหนาแน่
งวิธีกธีการค
ารคานวณหาความหนาแน่
านวณหาความหนาแน่
ของสาร
จากภาพ
น = ปริมวล
𝐷𝐷𝐷𝐷
= m/v
มาตร หรือนนของสาร
2.2.ครูครูยกตั
จากภาพ
บาศก์
ขยองสาร
ชนิดธดีการคานวณหาความหนาแน่
ปริมาตร
2. ครู
กตัวอย่
างวิ
นของสาร จากภาพ
ลูลูกกบาศก์
ของสาร
22ชนิ
2. ครูขยองสาร
กตัวอย่า2งวิชนิธีกดารคานวณหาความหนาแน่นของสาร จากภาพ
ลูกบาศก์
ลูกบาศก์ของสาร 2 ชนิด

154
154
154
154
เวลา 22ชัชั่วโมง
่วโมง
เวลา
ธเวลา
ยมศึกกษาปี
ษาปี
2 ชัท่วที่ โมง
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
1ี่ 1
ชั่วทโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

137

154 154
154
154

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มวล 200
มวล า200
กรัมมีปริมาตร
ครูอธิกรับมายถึงสารตัวอย่างทั้งสองชนิดที่มีมวลเท่
กันแต่
แตกต่างกัน แล้วถามคาถามให้นักเรียนคิดต่อไปว่า
อธิบายถึงสารตั
วอย่างทัว้งอย่
สองชนิ
แต่มีปริมาตร
-ครูความหนาแน่
นของสารตั
างชนิดที่ม1ีมวลเท่
มีค่าเท่ากัานไร?
แตกต่าาตอบ
งกัน แล้วความหนาแน่
ถามคาถามให้นน=ักเรียมวล
นคิดต่อไปว่า
(แนวค
- ความหนาแน่นของสารตัวปริ
อย่มาาตร
งชนิดที่ 1 มีค่าเท่าไร?
(แนวคาตอบ ความหนาแน่
200 g/100 cm3
D1 น == มวล
= ปริ2มาตร
g/cm3
= วอย่200
- ความหนาแน่Dน1 ของสารตั
างชนิg/100
ดที่ 2 cm
มีค่า3เท่าไร?
2 g/cm3
(แนวคาตอบ ความหนาแน่น = มวล
- ความหนาแน่นของสารตัวปริ
อย่มาาตร
งชนิดที่ 2 มีค่าเท่าไร?
(แนวคาตอบ ความหนาแน่
200 g/50 cm3
D2 น == มวล
= ปริ4มาตร
g/cm3
= 200
cm3 นแตกต่างกัน
2 างทั้งสองชนิ
- เหตุใดสารตัวDอย่
ดจึงมีg/50
ความหนาแน่
= 4้งสองชนิ
g/cm3ดไม่เท่ากัน)
(แนวคาตอบ เพราะปริมาตรของสารทั
- เหตุใดสารตัวอย่างทั้งสองชนิดจึงมีความหนาแน่นแตกต่างกัน
(แนวคาตอบ เพราะปริมาตรของสารทั้งสองชนิดไม่เท่ากัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6รายวิ
เรื่องชาวิความหนาแน่
ทยาศาสตร์ นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
มวล 200 กรัม เรื่อง สารและสมบัติของสาร มวล 200 กรัม
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. ครูให้นักเรียนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 1 การคานวณหาความหนาแน่น
ของสาร และใบกิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารจาก
ข้อมูลที่กาหนดให้
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการคานวณหาความหนาแน่นได้ข้อ
ปว่ปาว่า
ข้สรุ
อสรุ
- สารบริสุทธิ์ แต่ละชนิดมีความหนาแน่นหรือมวลต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรคงที่ เป็นค่าเฉาพะของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง
แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสม
อยู่ด้วยกัน
- สารซึ่งมีมวลเท่ากันแต่มีปริมาตรไม่เท่ากันจะมีความหนาแน่น
ต่างกัน เมื่อมวลเท่ากันความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของสารหลักการ
นี้นาไปใช้ประโยชน์ในการทาวัตถุลอยน้า เช่น เรือ แพ ฯลฯ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า สารมีความหนาแน่นต่างกัน ขึ้นอยู่
กับอัตราส่วนมวลต่อปริมาตร
- ครูอาจสะท้อนตัวอย่างโจทย์การคานวณความหนาแน่นเป็น Exit
Ticket เพื่อให้นักเรียนได้คิดทบทวนก่อนออกจากห้องเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
คานวณหาความหนาแน่น
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ด้านคุณลักษณะ
มีความสนใจใฝ่รู้หรือ
อยากรู้อยากเห็น

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

การตรวจใบกิจกรรม
การทดลอง
การตอบคาถาม

ใบกิจกรรม

นักเรียนทาถูกผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ
60 ขึ้นไป

การประเมินด้าน
ทักษะกระบวนการ

- แบบประเมินด้าน นักเรียนผ่านเกณฑ์
ทักษะกระบวนการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

นเกณฑ์การประเมิ
าร
ผ่ผ่าานเกณฑ์
น
ประเมิ
นอยูบดี่ในระดั
อยู
่ในระดั
ชึ้นไปบดี
ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................................................ ...
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

158

142
159
ใบกิจกรรมที่ 1 การคานวณหาความหนาแน่นของสาร
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องงความหนาแน่
ความหนาแน่นนของสารบริ
ของสารบริสุทสุทธิ์แธิละสารผสม
์และสารผสม
รายวิ
ฐาน
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
สมาชิกในกลุ่มที่.... ชื่อกลุ่ม....................................................
1. ............................................................. ชั้น........... เลขที่ ..............
2. ............................................................. ชั้น........... เลขที่ ..............
3. ............................................................. ชั้น........... เลขที่ ..............
4. ............................................................. ชั้น........... เลขที่ ..............
5. ............................................................. ชั้น........... เลขที่ ..............
6. ............................................................. ชั้น........... เลขที่ ..............
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้
2. คานวณหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
อุปกรณ์และสารเคมี
อุปกรณ์
1. กระบอกตวงขนาด 100 mL
2. เครื่องชั่งดิจิตัล 2 ตาแหน่ง
3. หลอดหยด
4. กระดาษทิชชู (ซับน้าล้น)
สารเคมี
1. น้า
2. สารละลายน้าเกลือ (น้าปริมาตร 200 mL เกลือ 5 ช้อนโต๊ะ)
การทดลองที่ 1 หาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
วิธีการทดลอง
1. นากระบอกตวงขนาด 100 mL มาชั่งและจดบันทึกมวลในตารางบันทึกผลการทดลอง
2. ตวงน้าให้ได้ปริมาตร 100 mL ตรวจสอบการตวงปริมาตรของนักเรียนให้โค้งล่างของระดับน้า
อยู่เหนือสเกลปริมาตร 100 mL และหากปริมาตรยังไม่ถึง ให้นาหลอดหยด ดูดน้าและหยดลงไปจนถึง
ปริมาตร 100 mL
3. นากระบอกตวงที่มีน้าปริมาตร 100 mL ไปชั่งมวลและจดบันทึกในตารางบันทึกผลการ
ทดลอง
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4. คานวณหามวลของน้าเปล่าในกระบอกตวง (โดยการหักลบค่า จากข้อ 3 และ ข้อ 1)
5. ใช้มวลและปริมาตรของน้าที่ได้คานวณหาความหนาแน่นของสาร ในหน่วย g/cm3 และจด
บันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
6. รินน้าออกจากกระบอกตวงให้เหลือปริมาตร 50 mL
7. ชั่งมวลของน้าและกระบอกตวงในข้อ 6 แล้วคานวณหาปริมาตรน้าในกระบอกตวงแล้วจด
บันทึกผลการทดลองในตารางบันทึกผลการทดลอง
8. รินน้าออกจากกระบอกตวงให้เหลือปริมาตร 25 mL แล้วนาไปชั่งคานวณหาปริมาตรของน้า
ในกระบอกตวง
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลการทดลองความหนาแน่นของน้า
มวล (g)
ปริมาตรของน้า (mL)
100
50
25
มวลของกระบอกตวงเปล่าขนาด 100 mL
มวลของกระบอกตวงและน้า
มวลของน้า (กรัม)
ความหนาแน่น (กรัม/ลูกบาศกเซนติ
์ เมตร)
D=

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉

การทดลองที่ 2 หาความหนาแน่นของสารผสม
วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
1. บีกเกอร์ขนาด 250 mL
2. หลอดหยด 1 อัน
3. ผงเกลือแกง
4. ช้อนชา 1 อัน
5. น้ากลั่น หรือน้าเปล่า
6. เครื่องชั่งดิจิตัล/เครื่องชั่งอื่นๆ
7. แท่งแก้วคน
8. ไม้บรรทัด
วิธีการทดลอง
1. นาบีกเกอร์ขนาด 250 mL มาชั่งและจดบันทึกมวลในตารางบันทึกผลการทดลอง
จดบันทึกมวลบีกเกอร์
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2. ตวงน้าให้ได้ปริมาตร 100 mL และใส่ผงเกลือแกงลงในน้า 2 ช้อนชา จดบันทึกปริมาตรรวม
หลังจากนั้นใช้แท่งแก้วคน คนผงเกลือแกงให้ละลายแล้วนาบีกเกอร์ของสารผสมที่ได้ ไปชั่งมวลและจด
บันทึก
จดบันทึกปริมาตรรวม

จดบันทึกมวลรวม

3. คานวณหามวลของสารละลายเกลือแกงในบีกเกอร์ (โดยการหักลบค่ามวลสารผสม จากข้อ 2
และ มวลบีกเกอร์ข้อ 1) แล้วจดบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
4. ทดลองหย่อนเทียนขนาดกลางที่ถูกหั่นครึ่งท่อน ลงในสารละลายดังกล่าวข้างต้น จดบันทึก
ระดับความสูงจากก้นบีกเกอร์ แล้วนาเทียนออกเช็ดให้แห้ง

วัดความสูงของเทียนจากก้นบีกเกอร์
5. ใช้มวลและปริมาตรของสารละลายเกลือแกงที่ได้คานวณหาความหนาแน่นของสาร ในหน่วย
และจดบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
6. เติมผงเกลือแกงลงในบีกเกอร์เดิม อีก 3 ช้อนชา จดบันทึกปริมาตรรวม หลังจากนั้นใช้แท่ง
แก้วคน คนผงเกลือแกงให้ละลายแล้วนาบีกเกอร์ของสารผสมที่ได้ ไปชั่งมวลและจดบันทึก
7. คานวณหามวลของสารละลายเกลือแกงในบีกเกอร์ (โดยการหักลบค่ามวลขสารผสม จากข้อ
6 และ มวลบีกเกอร์ข้อ 1) แล้วจดบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
8. ทดลองหย่อนเทียนขนาดกลางที่ถูกหั่นครึ่งท่อน ลงในสารละลายดังกล่าวข้างต้น จดบันทึก
ระดับความสูงจากก้นบีกเกอร์ แล้วนาเทียนออกเช็ดให้แห้ง
9. เติมผงเกลือแกงลงในบีกเกอร์เดิม อีก 5 ช้อนชา จดบันทึกปริมาตรรวม หลังจากนั้นใช้แท่ง
แก้วคน คนผงเกลือแกงให้ละลายแล้วนาบีกเกอร์ของสารผสมที่ได้ ไปชั่งมวลและจดบันทึก
10. คานวณหามวลของสารละลายเกลือแกงในบีกเกอร์ (โดยการหักลบค่ามวลสารผสม จากข้อ
9 และ มวลบีกเกอร์ข้อ 1) แล้วจดบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
11. ทดลองหย่อนเทียนขนาดกลางที่ถูกหั่นครึ่งท่อน ลงในสารละลายดังกล่าวข้างต้น จดบันทึก
ระดับความสูงจากก้นบีกเกอร์ แล้วนาเทียนออกเช็ดให้แห้ง
12. ใช้มวลและปริมาตรของสารละลายเกลือแกงที่ได้คานวณหาความหนาแน่นของสาร ในหน่วย
g/cm3 และจดบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
g/cm3
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ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลการทดลองความหนาแน่นของสารผสม
สารผสม

มวล (g)

ปริมาตรรวม (mL) ความหนาแน่นสาร ระดับความสูงของ
ผสม (g/cm3)
วัตถุที่ลอยน้า

บีกเกอร์
น้า + เกลือแกง 2 ช้อน
น้า + เกลือแกง 3 ช้อน
น้า + เกลือแกง 5 ช้อน

สรุปผลการทดลอง

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
คาถามท้ายการทดลอง
1. จากการทดลองที่ 1 น้ามีความหนาแน่นเท่าไร

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. จากการทดลองที่ 1 นักเรียนมีวิธีการหาความหนาแน่นของน้าได้อย่างไร

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. หากน้ามีปริมาณแตกต่างกัน ที่อุณหภูมิเดียวกัน นักเรียนคิดว่าน้าจะมีความหนาแน่นเท่ากันหรือไม่

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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4. จากการทดลองที่ 2 สารผสมที่เกิดจากปริมาณเกลือที่ต่างกัน ทาให้ความหนาแน่นเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(สารละลาย
5. เหตุใด ในการทดลองที่ 2 วัตถุ (เทียน) จึงลอยตัวในระดับความสูงที่แตกต่างกันในสารผสม(สารละลาย
เกลือแกง) ที่มีปริมาณเกลือแตกต่างกัน

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. ความหนาแน่นของน้าจากการทดลองที่ 1 และความหนาแน่นของน้าเกลือจากการทดลองที่ 2 เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของสาร
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง จากตารางให้นักเรียนเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารที่กาหนดให้
สาร

ความหนาแน่น
(g/cm3)

ของแข็ง
ทอง
ตะกั่ว
เหล็ก
อะลูมิเนียม
แก้ว
คอนกรีต
น้าแข็ง
ไม้
โฟม

สาร

ความหนาแน่น (g/cm3)

ของเหลว
19.3
11.3
7.8
2.7
2.4 – 2.8
2.3
0.917
0.3 – 0.9
0.10

ปรอท
น้าทะเล
น้า (4 oC )
เอทิลแอลกอฮอล์
น้ามันเบนซิน
แก๊ส
อากาศ
ฮีเลียม
คาร์บอนไดออกไซด์

13.6
1.024
1.00
0.79
0.68
1.21
0.179
1.98

1. ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่า หรือน้อยกว่าเพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารลงในช่องว่างให้
ถูกต้อง
1.1 น้าแข็ง มีความหนาแน่น........................ น้า มีความหนาแน่น...........................น้ามันเบนซิน
1.2 เหล็ก มีความหนาแน่น........................ ทอง มีความหนาแน่น ..................... ปรอท
1.3 ฮีเลียม มีความหนาแน่น........................ โฟม มีความหนาแน่น....................... อากาศ
1.4 น้าทะเล มีความหนาแน่น....................... น้า มีความหนาแน่น....................... คาร์บอนไดออกไซด์
2. จงเรียงลาดับความหนาแน่นมากไปหาน้อยของสารที่กาหนดให้ดังต่อไปนี้
โฟม ไม้ อากาศ คอนกรีต เอทิลแอลกอฮอล์ แก้ว
น้า
น้าทะเล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

164

148
165
3. เมื่อนาทองคา ปรอท ไม้ น้าแข็ง น้าทะเล เอทิลแอลกอฮอล์ ปริมาตรเท่ากัน มาหามวล จงเรียงลาดับ
มวลสารจากน้อยไปหามาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ที่
1

2

3

ชื่อ....................................................................เลขที่ .....................ชั้น..........................กลุ่มที่......................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น
5 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความใส่ใจและพอใจ ใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้
พฤติกรรมนั้นสม่าเสมอ
ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
4 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
- ชอบทดลองค้นคว้า
3 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมนั้นเป็น
ครั้งคราว
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย
พฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง
- ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและตรงต่อ
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดง
เวลา
พฤติกรรมนั้นเลย
- เว้นการกระทาอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม
- ทางานเต็มความสามารถ
- ไม่ท้อถอยในการทางาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว
- มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้
เวลา
ความมีเหตุผล
- ยอมรับในคาอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชคลาง
หรือคาทานายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้
- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของแนวคิด
ต่างๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุปเรื่องราวต่างๆ
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ที่

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้

หมายเหตุ

4 ความมีระเบียบและรอบคอบ
- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ
- นาวิธีหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินจิ พิเคราะห์
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
- มีการวางแผนในการทางานและจัดระบบการทางาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อนทาการ
ทดลอง
- ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
5 ความซื่อสัตย์
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง
- บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่ใช้ความคิดเห็นของตนเอง
ไปเกี่ยวข้อง
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง
6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
- รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มีเหตุผลของ
ผู้อื่น
- ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะทาความ
เข้าใจ
- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้และ
พร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย

= ...................................

= ...............................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
บปรุง (1.00-1.80)
( ) พอใช้ (1.81-2.60) ( ) ปรับ( ปรุง) ปรั(1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายการประเมิ
 ลงในช่
่ตรงกับความเป็นจริง
นด้อางว่นทัางที
กษะ/กระบวนการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริปฏิ
ง บัติ นานๆ ครั้ง
รายการ
เป็ปฏิ
นประจ
พฤติกรรมที่แสดงออก
บัติ า (2คะแนน)
นานๆ ครั้ง
ประเมิ
รายการน
(3
เป็นคะแนน)
ประจา (2คะแนน)
พฤติกรรมที่แสดงออก
ประเมิน
1. ทักษะ
1. ซักถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสัยในเรื่อง (3 คะแนน)
กระบวนการ
อื1.่นซัๆกถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสัยในเรื่อง
1. ทักษะ
เรี
ยนรู้
2.
กระบวนการ
อื่นใช้
ๆ คาถามว่า “ทำไม” “เพรำะอะไร” เพื่อหาเหตุผล
วิเรีทยยาศาสตร์
นรู้
3.
าหาความรู
้ทางวิ“เพรำะอะไร”
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ค้ใช้นคคว้
าถามว่
า “ทำไม”
เพื่อหาเหตุผทลาง
วิทยาศาสตร์ สื3.่อค้ต่นางๆ
คว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
พิมงสืพ์อโทรทั
น์ และอิ
พิมพ์ ศโทรทั
ศน์ นอิเทอร์
นเทอร์เน็เตน็ต
สื่อเช่ต่านงๆหนัเช่งนสือหนั
4. เช่ศึกนษาค้
้เรื่อศงต่น์าและอิ
งๆ นอกเหนื
หนันงสืคว้อพิาความรู
มพ์ โทรทั
นเทอร์อเน็จาก
ต
บทเรี
น นคว้าความรู้เรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก
4. ศึกยษาค้
5.
แสดงความคิ
ดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
บทเรี
ยน
6.
ปข้อความทีดเห็
่ได้นรหรื
ับจากการศึ
นคว้า้กด้ับวยค
5. สรุ
แสดงความคิ
อแลกเปลีก่ยษาค้
นความรู
ผู้อาพู
ื่น ด
เป็
เข้าใจง่ายกษาค้นคว้าด้วยคาพูด
6. นสรุภาษาของตนเองให้
ปข้อความที่ได้รับจากการศึ
7.
กต้อเข้งาครบถ้
เป็นตรวจสอบความถู
ภาษาของตนเองให้
ใจง่ายวนของข้อความรู้ที่
ศึ7.กตรวจสอบความถู
ษาค้นคว้า
กต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้ที่
8.
าความรู
ศึกนษาค้
นคว้า้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการสร้าง
ความรู
้ใหม่ ้ทเช่ี่ไนด้จสร้
างโครงงาน
8. นาความรู
ากการศึ
กษาค้นคว้าไปใช้ในการสร้าง
9.
นาความรู
ากการศึ
กษาค้นคว้าไปใช้ใน
ความรู
้ใหม่ ้ทเช่ี่ไนด้จสร้
างโครงงาน
ชี9.วิตนประจ
าวัน้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ใน
าความรู
10.
ดเวลาส
ชีวิตจัประจ
าวันาหรับการอ่านหนังสือทุกวัน
2. ทักษะ
11.
นวางแผนและแบ่
งหน้งาสืทีอ่กทุารท
10. ร่จัวดมกั
เวลาส
าหรับการอ่านหนั
กวันางานกับเพื่อน
กระบวน
ในกลุ
2. ทักษะ
11. ร่ว่มมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับเพื่อน
การกลุ
12.
กระบวน่ม
ในกลุจั่มดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทดลอง
การกลุ่ม
13.
ัติงยานหรื
่ได้ตกลงกัน
12. ปฏิ
จัดบเตรี
มวัสดุอ/ทอุาการทดลองตามขั
ปกรณ์ให้พร้อมก่้นอตอนที
นทดลอง
14.
ทางานที
่ได้รับอมอบหมายอย่
างเต็ม้นความสามารถ
13. ปฏิ
บัติงานหรื
ทาการทดลองตามขั
ตอนที่ได้ตกลงกัน
15.
นผู้นาและผู
้ตามที่เหมาะสม
14. เป็
ทางานที
่ได้รับมอบหมายอย่
างเต็มความสามารถ
16.
ข้อผิดพลาดร่
มกัน
15. ยอมรั
เป็นผู้นบาและผู
้ตามที่เวหมาะสม
17.
าเสนอผลงานได้
ชัดวเจนและเข้
16. นยอมรั
บข้อผิดพลาดร่
มกัน าใจง่าย
17. นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

168
168

ไม่เคย
ปฏิ
ไม่เบคยัติ
(1 ปฏิ
คะแนน)
บัติ
(1 คะแนน)

151
168
168
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รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมที่แสดงออก

ปฏิบัติ นานๆ ครั้ง
เป็นประจา (2คะแนน)
(3 คะแนน)

18. เก็บล้างวัสดุ/อุปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบหลัง
การปฏิบัติงาน
19. งานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ
20. ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย =

สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย  ลงในวงกลม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
O ควรปรับปรุง (1.00–1.66)
หมายเหตุการหาระดั
การหาระดับบคุคุณณภาพหาได้
ภาพหาได้
จากการน
าคะแนน
หมายเหตุ
จากการน�
ำคะแนน
รวมในแต่
O พอใช้ (1.67–2.33)
รวมในแต่ลละช่
ะช่อองมาบวกกั
งมาบวกกันนแล้แล้วหารด้
วหารด้วยจ�
วยำนวน
ข้จอานวนข้
จะได้คอะแนนเฉลี
่ย แล้วน�ำ่ยมาเที
บเกณฑ์
O ดีมาก (2.34–3.00)
จะได้คะแนนเฉลี
แล้วยนบกั
ามาเที
ยบกับเกณฑ์
การตั
ด
สิ
น
คุ
ณ
ภาพ
การตัดสินคุณภาพ

ไม่เคย
ปฏิบัติ
(1 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
8 - 10 คะแนน
(ดีมาก)
- การทากิจกรรมที่ 1 - บันทึกผลได้
ความหนาแน่นของ
อย่างถูกต้อง
สาร และกิจกรรมที่ 2 - สรุปผลได้
เปรียบเทียบความ
อย่างถูกต้อง
หนาแน่นของสาร
ความหนาแน่
นของสาร ครบถ้วน
- บันทึกผลสรุปผลการ
ทากิจกรรม

ระดับคะแนน
5 - 7 คะแนน
1 - 4 คะแนน
(ดี)
(พอใช้)
- บันทึกผลได้
- บันทึกผลไม่
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
- สรุปผลไม่
- สรุปผล
ครบถ้วน
แนวความคิด
คลาดเคลื่อน

0 คะแนน
(ปรับปรุง)
- ไม่มีบันทึกผล
- ไม่สรุปผล
การทากิจกรรม

170

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพที่ 2.7.1 ภาพเครื่องมือในการหามวลและปริมาตรของสาร
- นักเรียนสามารถใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดปริมาตรแต่ละอย่างได้
หรือไม่

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. รูปภาพ
1. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ใบกิจกรรม
2. ครูและนักเรียน ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการคานวณความหนาแน่น ภาระงาน/ชิน้ งาน
ของสารซึ่งนักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว และถามในประเด็นต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใบกิจกรรม
- ในการคานวณหาความหนาแน่นของสารนักเรียนจะต้องทราบสิ่งใด
ด้านความรู้
1. อธิบายการใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล ของสารบริสุทธิ์ก่อนถึงจะสามารถคานวณได้ (มวลและปริมาตรของสาร)
- นักเรียนรู้จักเครื่องมือในการหามวลและปริมาตรของสารต่อไปนี้
และปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
หรือไม่
ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยาก
เห็น

ขอบเขตเนื้อหา
1. มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
และสารผสม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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3. ครูแจ้งนักเรียนว่าวันนี้ เราจะมาใช้เครื่องมือในการหามวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสมกัน
ขั้นสอน
1. ครูสาธิตและอธิบายการใช้เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งสองแขนและเครื่อง
ชั่งแบบดิจิตัล โดยใช้ถุงทราย หรือวัสดุอื่นๆ เช่น ดินน้ามัน แท่งไม้ เป็น
ต้น
2. ครูสาธิตการใช้เครื่องวัดปริมาตรของสารที่มีรูปทรงไม่เป็นเรขาคณิต
โดยหาปริมาตรของดินน้ามัน จากถ้วยยูเรก้า และกระบอกตวง
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าหากวัตถุมีรูปทรงเรขาคณิตเราสามารถใช้สูตร
ทางคณิตศาสตร์ในการหาปริมาตรของวัตถุได้ตามรูปทรงเรขาคณิตนั้นๆ
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนและให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรม
การหามวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม แล้วลงมือทาการ
ทดลอง
5. ครูคอยให้คาแนะนานักเรียนระหว่างทากิจกรรม โดยให้นักเรียนทา
ระมั
ดระวั
ท�กิำจกิกรรมให้
จกรรมให้
ระมั
ดระวังและเกิ
งและเกิดความคลาดเคลื
ดความคลาดเคลื่อ่อนน้
นน้ออยที
ยที่ส่สุดุด แล้
แล้วบันทึก
ข้อมูลลงในใบกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขั้นสรุป
ขั้น1.สรุครู
ป และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการหามวล
1. ครูมแาตรของสารบริ
ละนักเรียนร่วมกัสนุ ทอภิธิ์ แปละสารผสม
รายเกี่ยวกับการใช้
่องมืเอครืในการหามวล
และปริ
ถึ ง วิ ธเี กครืารใช้
่ อ งมื อ และ
และปริ ม าตรของสารบริ
ุ ท ธิ์ แ ละสารผสม
ความคลาดเคลื
่อนที่เกิดขึ้นสในการท
ากิจกรรม ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
ความคลาดเคลื
่อนที่มเติ
่เกิมดเกี
ขึ้น่ยในการท
ากิจเกรรม
วกับการใช้
ครื่องมือว่า ในปัจจุบันนี้เครื่องมือที่
2. ครูอธิบายเพิ
ครูอธิ่ยบงตรงในการวั
ายเพิ่มเติมเกีด่ยมวล
วกับคืการใช้
อว่า ในปั
ันนี้เครื่องมือนที่
มีค2.วามเที
อ เครืเครื
่องชั่อ่งมื
งแบบดิ
จิตัลจซึจุ่งบจะแสดงผลเป็
มีตัวคเลขให้
วามเทีเ่ราได้
ยงตรงในการวั
เครืเ่อวลานาน
งชั่งแบบดิจิตัลซึ่งจะแสดงผลเป็น
ทราบทันทีดแมวล
ละไม่คืตอ้องใช้
ตัว3.เลขให้
และไม่อ สงสั
ต้องใช้
วลานานนั ก เรี ย นได้ ไ ปศึ ก ษาข้ อ มู ล
ครู ใเราได้
ห้ นั กทเรีราบทั
ย นซันกทีถามข้
ย เและให้
ใ ห้ นั ก เรีงยเรีนซั
เพิ่ม3.เติครู
มจากแหล่
ยนรูก้อถามข้
ื่นๆ อ สงสั ย และให้ นั ก เรี ย นได้ ไ ปศึ ก ษาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อเรืง ่อสารและสมบั
ง มวลและปริติขมองสาร
าตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อรายวิ
ง สารและสมบั
ติของสาร
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วิทยาศาสตร์
กลุ
ชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการใช้เครื่องมือ
เพื่อวัดมวลและปริมาตรของ
สารบริสุทธิ์และสารผสมได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล
และปริมาตรของสารบริสุทธิ์
และสารผสมได้
ด้านคุณลักษณะ
มีความสนใจใฝ่รู้หรือ
อยากรู้อยากเห็น

วิธีการวัด
การตรวจใบกิจกรรม
การทดลอง
การตอบคาถาม

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

ใบกิจกรรม
นักเรียนทาถูกผ่าน
คาถามก่อนและ
เกณฑ์ร้อยละ
หลังการทากิจกรรม 60 ขึ้นไป

การประเมินนด้าน
- แบบประเมินด้าน นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิ
ด้ทัากนทั
กษะกระบวนการ ทักษะกระบวนการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ษะกระบวนการ

สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

นเกณฑ์การประเมิ
าร
ผ่ผ่าานเกณฑ์
น
ประเมิ
นอยูบดี่ในระดั
อยู
่ในระดั
ขึ้นไปบดี
ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบกิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของสาร
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101

***************************************************************************
กลุ่ม่ ที่...................
..................วันวันที่ทที�ำ่ทกิากิจกรรม..........................................................
กลุ
จกรรม......................................................

จุดประสงค์
1. หามวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
3. มีความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็น
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องชั่ง (สปริง สองแขน ดิจิตัล)
2. กระบอกตวง
3. ไม้บรรทัด
4. ถ้วยยูเรก้า
5. บีกเกอร์
6. แก้วขนาดเล็ก
วิธีทา นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการทากิจกรรมร่วมกัน เช่นเดียวกับการหาความหนาแน่นของสาร
คาถามก่อนทากิจกรรม
1. อุปกรณ์ในการหามวล คือ ..........................................................................................................
2. หน่วยของมวล คือ ....................................................................................................................
3. อุปกรณ์ในการหาปริมาตร คือ ....................................................................................................
4. หน่วยของปริมาตร คือ ...............................................................................................................
5. ข้อควรระวังในการหามวลและปริมาตรคือ ................................................................................
....................................................................................................................................................
6. หากวัตถุที่นามาหามวลและปริมาตร มีรูปทรงเรขาคณิต เราจะมีวิธีการอย่างไรในการหาปริมาตร
...................................................................................................................................................
7. สารผสมและสารบริสุทธิ์มีมวลและปริมาตรที่แตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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วิธีทากิจกรรม
ให้นักเรียนนาเครื่องมือที่กาหนดให้ไปใช้ในการหามวลและปริมาตรของสารให้ถูกต้องแล้วนาข้อมูลที่
ได้มาเติมในตารางต่อไปนี้
สาร
มวล (กรัม)
ปริมาตร (ลบ.ซม.)
1. เหรียญ 10 บาท 1 เหรียญ
2. ก้อนหิน 1 ก้อน
3. ยางลบ 1 ก้อน
4. ก้อนดินเหนียวแข็ง 1 ก้อน
5. ช้อนกาแฟ 1 อัน
6. น้าส้มสายชู 1 แก้ว
7. แอลกอฮอล์ล้างแผล 1 แก้ว
8. น้าผงซักฟอก 1 แก้ว
9. น้าอัดลม 1 แก้ว
10. นมจืด 1 กล่อง
คาถามหลังทากิจกรรม
1. เครื่องมือที่ใช้ในการหามวลและปริมาตรของสารแต่ละชนิด ใช้วิธีการที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. สารที่เป็นของเหลว เรามีวิธีการหามวลและปริมาตรอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สารที่เป็นของแข็ง เรามีวิธีการหามวลและปริมาตรอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. การใช้เครื่องมือในการหามวลและปริมาตร เพื่อนาไปสู่การคานวณหาสิ่งใด
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
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แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม่
กิจกรรมเรื่อง....................................................................วั
นที่
แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิ
บัติงานกลุ่ม
......................./............................/...........................
กิจกรรมเรื่อง.......................................................................วันที่..................../........................./.....................
ชื่อกลุ่ม..............................................
สมาชิก ได้แก่ 1. ............................................................ 2. ................................................................................
3. .................................................................................. 4. .................................................................................
5. ..................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
ที่
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
5 4 3 2 1
1 ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับ
5 หมายถึง ดีมาก
เพื่อนในกลุ่ม
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
2 หมายถึง พอใช้
3 ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอน
1 หมายถึง ปรับปรุง
4 ทางานที่มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
5 ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานหรือทาการทดลอง
6 ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
7 นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
8 เก็บล้างวัสดุ อุปกรณ์ สะอาดเป็นระเบียบหลัง
การปฏิบัติงาน
9 งานเสร็จทันเวลา และมีคุณภาพ
10 ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
รวมคะแนน
= ...............................
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ....................................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)

( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปรับปรุง (1.00-1.80)

(

) ปานกลาง (2.61-3.40)

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ที่
1

2

3

4

ชื่อ....................................................................เลขที่ .....................ชั้น..........................กลุ่มที่......................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น
5 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความใส่ใจและพอใจ ใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้
พฤติกรรมนั้นสม่าเสมอ
ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
4 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
- ชอบทดลองค้นคว้า
3 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมนั้นเป็น
ครั้งคราว
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
- ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย
พฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง
- ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและตรง
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดง
ต่อเวลา
พฤติกรรมนั้นเลย
- เว้นการกระทาอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม
- ทางานเต็มความสามารถ
- ไม่ท้อถอยในการทางาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว
- มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้
เวลา
ความมีเหตุผล
- ยอมรับในคาอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชคลาง
หรือคาทานายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทางวิทยาศาสตร์
ได้
- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของแนวคิด
ต่างๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ
ความมีระเบียบและรอบคอบ
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ที่

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ
- นาวิธีหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
- มีการวางแผนในการทางานและจัดระบบการทางาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อน
ทาการทดลอง
- ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
5 ความซื่อสัตย์
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง
- บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่ใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองไปเกี่ยวข้อง
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง
6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
- รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่น
- ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะทา
ความเข้าใจ
- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวมคะแนน
= ...................................
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ...............................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)
( ) ปรับปรุง (1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
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181181
181
การประเมิ
ด้ากนทัษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
การประเมิ
นด้านนทั
การประเมิ
นด้อางว่นทั
กษะ/กระบวนการ
ยนเครื
่องหมาย
ลงในช่
อางว่
า่ตงทีรงกั
่ตรงกั
บความเป็
คาชีค้แาชีจง้แจง
ให้นให้ักเรีนักยเรี
นเขียนเขี
ยนเครื
่องหมาย

ลงในช่
งที
บความเป็
นจรินงจริง
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นปฏิ
จริบปฏิ
ง ัติ บัติ นานๆ
นานๆ
ไม่เคย
ครั้งครั้ง ไม่เคย
รายการ
รายการ
บนัตประจ
ิ า า (2คะแนน)
นานๆ
ครั้ง
ไม่เบปฏิ
คยัติ บัติ
(2คะแนน)
กรรมที
่แสดงออก
เป็ปฏิ
นเป็ประจ
ปฏิ
พฤติพฤติ
กรรมที
่แสดงออก
รายการ
ประเมิ
ประเมิ
น น
เป็นคะแนน)
า (2คะแนน) (1 ปฏิ
ัติ
พฤติกรรมที่แสดงออก
(3ประจ
คะแนน)
(1 บคะแนน)
(3
คะแนน)
ประเมิน
(1 คะแนน)
ทักษะ 1. ซั1.กถามครู
ซักถามครู
เมื่อสงสั
ยในบทเรี
ยนหรื
ข้อสงสั
ยในเรื
1. ทั1.กษะ
เมื่อสงสั
ยในบทเรี
ยนหรื
อมีขอ้อมีสงสั
ยในเรื
่องอื่อนงอื
ๆ ่นๆ(3 คะแนน)
กระบวนการ
ใช้คาถามว่
าำไม”
“ทยในบทเรี
ำไม”
“เพรำะอะไร”
หาเหตุ
1.
ทักระบวนการ
กษะ
1. ใช้
ซั2.กคถามครู
เามื่อ“ท
สงสั
ยนหรือมีขเพื้อสงสั
ย่อในเรื
2.
าถามว่
“เพรำะอะไร”
่อเพื
หาเหตุ
ผล่องอืผล่นๆ
เรีย้ นรู้
เรี
ยนรู
กระบวนการ
ค้นาคว้
าาหาความรู
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. ใช้
าถามว่
“ทำไม”
เพื
่อหาเหตุผทลางสืท่อางสื่อ
3.
ค้3.นคคว้
หาความรู
้ทางวิ้ท“เพรำะอะไร”
ทางวิ
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิท้ ยาศาสตร์ ต่3.างๆ
วิเรีทยยาศาสตร์
นรู
งๆาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสื่อ
ค้ต่นาคว้
วิทยาศาสตร์ ต่าเช่
พ์ โทรทั
น์ และอิ
นเทอร์
งๆนเช่หนัน งหนั
สืองพิสืมอพ์พิมโทรทั
ศน์ ศและอิ
นเทอร์
เน็ตเน็ต
ศึหนั
กษาค้
้เน์รื่อาและอิ
งต่านอกเหนื
งๆนเทอร์
นอกเหนื
มพ์าความรู
โทรทั
ตอจากบทเรี
4. เช่ศึ4.กนษาค้
นงสืคว้อนพิาคว้
ความรู
้เรื่อศงต่
งๆ
อเน็จากบทเรี
ยน ยน
แสดงความคิ
ย่ นความรู
4. แสดงความคิ
ศึ5.กษาค้
นคว้าดความรู
งต่อาแลกเปลี
งๆ นอกเหนื
อ้กจากบทเรี
5.
เห็ดนเห็
หรื้เนรือ่อหรื
แลกเปลี
ย่ นความรู
ับผู้ก้อับื่นผู้อยื่นน
6.ปสรุ
ข้อความที
รอับแลกเปลี
จากการศึ
กษาค้
5. สรุ
แสดงความคิ
ดเห็
นความรู
ผูด้้อวาพู
ื่นยคดาพู
6.
ข้อปความที
่ได้นรหรื
ับ่ได้จากการศึ
กย่ษาค้
นคว้นา้กคว้
ด้ับวายค
เป็ดนเป็น
เข้าาใจง่
ภาษาของตนเองให้
ย ายกษาค้นคว้าด้วยคาพูดเป็น
6. สรุภาษาของตนเองให้
ปข้อความที่ได้เข้รับาใจง่
จากการศึ
7. ตรวจสอบความถู
อยง ครบถ้
วนของข้
อความรู
ี่ศึกษา
ภาษาของตนเองให้
เข้กาต้ใจง่
7.
ตรวจสอบความถู
อกงต้าครบถ้
วนของข้
อความรู
้ที่ศึก้ทษา
ค้นาคว้า
ค้7.นตรวจสอบความถู
คว้
กต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้ที่ศึกษา
8.าความรู
ี่ได้จากการศึ
กษาค้
าไปใช้
ในการสร้
ค้นนคว้
านาความรู
8.
้ที่ได้้ทจากการศึ
กษาค้
นคว้นาคว้
ไปใช้
ในการสร้
าง าง
นาสร้
างโครงงาน
ความรู
้ใหม่้ใหม่
งโครงงาน
8. นความรู
าความรู
้ทเช่ี่ไนด้เช่
จสร้
ากการศึ
กษาค้นคว้าไปใช้ในการสร้าง
น้ใหม่
าความรู
ี่ได้าจงโครงงาน
ากการศึ
กษาค้
าไปใช้
วิตประจ
ความรู
9.
น9.าความรู
้ทเช่ี่ไนด้้ทจสร้
ากการศึ
กษาค้
นคว้นาคว้
ไปใช้
ในชีใวนชี
ิตประจ
าวันาวัน
จัดเวลาส
บการอ่
านหนั
9. น10.
้ทาหรั
ี่ได้จาหรั
กษาค้
10.
จัาความรู
ดเวลาส
บากการศึ
การอ่
านหนั
งสืนอคว้งทุสืกาอไปใช้
วัทุนกวัในนชีวิตประจาวัน
ทักษะ 11.
ร่วนมกั
นาหรั
วางแผนและแบ่
เพื่อนในกลุ
10. 11.
เวลาส
บการอ่านหนั
ทุทีก่กวัารท
น างานกั
2. ทั2.กษะ
ร่จัวดมกั
วางแผนและแบ่
งหน้งางหน้
ทีสื่กอาารท
างานกั
บเพืบ่อนในกลุ
่ม ่ม
จันดยวางแผนและแบ่
เตรี
อุปกรณ์
ร้ออมก่
อนทดลอง
2. ทักษะ
11. 12.
ร่จัวดมกั
งใหน้
ารท
างานกั
บเพื่อนในกลุ่ม
12.
เตรี
มวัยสมวั
ดุ/สอุดุป/กรณ์
ห้พาใร้ทีห้อ่กพมก่
นทดลอง
กระบวนการ 13.
กระบวนการ
อกรณ์
ทาการทดลองตามขั
้นตอนที
ด้ตกลงกั
12. 13.
จัดเตรี
มวััติงสานหรื
ดุอ/อุทปาการทดลองตามขั
ให้พร้อมก่อนทดลอง
ปฏิ
บปฏิ
ัตยิงบานหรื
้นตอนที
่ได้ต่ไกลงกั
น น
กลุ่มกลุ่ม
กระบวนการ
มอบหมายอย่
ความสามารถ
13. 14.
บทัตางานที
ิงานหรื
ทรับาการทดลองตามขั
้นมตอนที
่ได้ตกลงกัน
14.
ทปฏิางานที
่ได้รับ่ไอด้มอบหมายอย่
างเต็ามงเต็
ความสามารถ
กลุ่ม
ผู่ได้้นราและผู
้ตามที
่เหมาะสม
14. 15.
ทางานที
ับมอบหมายอย่
างเต็มความสามารถ
15.
เป็
นเป็
ผู้นนาและผู
้ตามที
่เหมาะสม
ดพลาดร่
15. 16.
เป็นยอมรั
ผู้นบาและผู
้ตผิามที
่เวหมาะสม
16.
ยอมรั
ข้อบผิข้ดอพลาดร่
มกัวนมกัน
นาเสนอผลงานได้
ชมกััดเจนและเข้
16. 17.
บข้อผิดพลาดร่
น าใจง่าาใจง่
17.
นยอมรั
าเสนอผลงานได้
ชัดวเจนและเข้
ย าย
อุชปัดกรณ์
สะอาดเป็
ยบหลั
17. 18.
นาเสนอผลงานได้
เจนและเข้
าใจง่นระเบี
ายนระเบี
18.
เก็
บเก็
ล้าบงวัล้สาดุงวั/สอุดุป/กรณ์
ให้สให้
ะอาดเป็
ยบหลั
งการงการ
ปฏิ
18.บปฏิ
เก็ัติงบบาน
ล้ัตาิงงวัานสดุ/อุปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบหลังการ
งานเสร็
ทันเวลาและมี
คณ
ุ ภาพ
ปฏิบ19.
ัติงาน
19.
งานเสร็
จทันจเวลาและมี
คณ
ุ ภาพ
มิใจจในผลงาน/การท
19. 20.
ทันเวลาและมีางานกลุ
คณ
ุ างานกลุ
ภาพ่ม ่ม
20.
ภูงานเสร็
มิใภูจในผลงาน/การท
คะแนนรวม
20. ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
่ย ่ย= =
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย =
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สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย  ลงในวงกลม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
O ควรปรับปรุง (1.00–1.66)
หมายเหตุ
จากการน
าคะแนน
หมายเหตุการหาระดั
การหาระดับคุบณคุภาพหาได้
ณภาพหาได้
จากการน�
ำคะแนน
O พอใช้ (1.67–2.33)
รวมในแต่
น แล้
หารด้
วย วยจ�ำนวน
รวมในแต่ละช่
ละช่องมาบวกกั
องมาบวกกั
น วแล้
วหารด้
O ดีมาก (2.34–3.00)
จข้านวนข้
คะแนนเฉลี
นามาเที
ยบกั
บเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
อจะได้อจะได้
คะแนนเฉลี
่ย แล้ย่ วแล้
น�ำวมาเที
ยบกั
บเกณฑ์

การตัดสินคุณภาพ

เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด
เกณฑ์การประเมิน
8 - 10 คะแนน
(ดีมาก)
การทากิจกรรมที่ 1
- บันทึกผลได้
มวลและปริมาตรของ อย่างถูกต้อง
สารบริสุทธิ์และ
- สรุปผลได้
สารละลาย
อย่างถูกต้อง
- บันทึกผลสรุปผลการ ครบถ้วน
ทากิจกรรม

ระดับคะแนน
5 - 7 คะแนน
1 - 4 คะแนน
(ดี)
(พอใช้)
- บันทึกผลได้
- บันทึกผลไม่
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
- สรุปผลไม่
- สรุปผล
ครบถ้วน
แนวความคิด
คลาดเคลื่อน

0 คะแนน
(ปรับปรุง)
- ไม่มีบันทึกผล
- ไม่สรุปผล
การทากิจกรรม
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับมวลและปริมาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและ
ปริมาตรของสารละลาย
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยาก
เห็น

ขอบเขตเนื้อหา
1. มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
และสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการนาเสนอกล่องขนาดเท่ากัน 2 ใบ จากนั้นครูถามคาถาม
เพื่อนาเข้าสู่บทเรียนดังนี้
- นักเรียนคิดว่ากล่องใบใด มีมวลมากกว่า เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบคาถามครู
พร้อมบอกเหตุผลประกอบ)
- เราจะทราบได้อย่างไร ว่ากล่องใดมีมวลมากกว่า (ลองยกดู หรือใช้เครื่องชั่ง
จากนั้นครูให้นักเรียนทดสอบว่ากล่องใบใดมีมวลมากกว่าโดยนักเรียนตัวแทนชั้นเรียน
หรือนักเรียนอาสาสมัคร)
2. ครูทบทวนความรู้เดิมจากการทดลองที่ผ่านมา และถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
- มวล หมายถึงอะไร (มวล (mass) หมายถึง เนื้อสารของวัตถุ
- มวลสามารถหาได้จากเครื่องมือใด (เครื่องชั่ง)
- ปริมาตร หมายถึงอะไร (ปริมาตร (Volume) หมายถึง ขนาด ความจุของเนื้อสาร
ซึ่งจะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ซึ่งของเหลวและแก๊สจะมีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ)
- ปริมาตรสามารถหาได้จากเครื่องมือใด (กระบอกตวง)
- มวลและปริมาตรแตกต่างกันอย่างไร (มวลคือเนื้อสารและปริมาตรคือ ความจุ
ขนาดที่แน่ชัด)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม
วัสดุ-อุปกรณ์
กล่องทึบขนาดเท่ากัน 2 ใบ ใบที่
1 บรรจุเกลือจนเต็ม กล่องที่ 2
บรรจุนุ่นหรือสาลีจนเต็มกล่อง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปริมาตร (Volume) หมายถึง สิ่งที่บอกความจุอย่างชัดเจนซึ่งจะมี
ขนาดหรือรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร
(cm3) มิลลิลิตร (ml) ลูกบาศก์เดซิเมตร (dm3) หรือลิตร (l)
*** เราสามารถวัดปริมาตรของสารได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
กระบอกตวง

2. มวล (mass) หมายถึง ปริมาณของเนื้อสารที่อยู่ในวัตถุซึ่งจะมีคงที่
มวลมีหน่วยเป็น กรัม (g)
หรือกิโลกรัม (kg)
- ถ้าวัตถุใดมีเนื้อสารน้อยจะมีมวลน้อย
- ถ้าวัตถุใดมีเนื้อสารมากจะมีมวลมาก
** เราสามารถวัดมวลของวัตถุได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องชั่ง

3. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
1. ครูครูให้ใคห้วามรู
้เรื่อ้เงรื่อมวลและปริ
มาตรมาตร
ดังนี้ ดังนี้
ความรู
ง มวลและปริ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ใบกิจจกรรมที
สุทสธิุท์แธิละ์และสาร
นทำาใบกิ
กรรมที่ 1่ 1เรืเรื่อ่อง งมวลและปริ
มวลและปริมาตรของสารบริ
มาตรของสารบริ
ผสม2. ครูให้นักเรียนท�
ผสม
สารผสม
ขั้นสรุป
ขั้นสรุ
1. ปครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
และสารผสม
และสารผสม
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
2. ครูและนัโดยครู
กเรียนร่
นสรุอปไปนี
และอภิ
และสารผสม
ใช้วคมกั
าถามต่
้ ปรายเรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
และสารผสม
โดยครูใบช้คน้าถามต่
อไปนี้ อนหรือแตกต่างกันอย่างไร (มวลคือปริมาณ
- มวลของสารกั
าหนักของสารเหมื
าหนั
แตกต่
างไร่เกิด(มวลคื
อปริมณาณ
ของเนื-้อมวลของสารกั
สาร มีหน่วยเป็บนน้กรั
ม กหรืของสารเหมื
อกิโลกรัม อส่นหรื
วนน้อาหนั
กคืาองกั
ปรินมอย่
าณที
จากมวลคู
กับ
ของเนื
้อสารงเนืมี่อหงจากแรงโน้
น่วยเป็นกรัมถ่หรื
ม ส่นวนินน้
ค่าความเร่
วงอมีกิหโลกรั
น่วยเป็
วตัาหนั
น) กคือปริมาณที่เกิดจากมวลคูณกับ
ค่าความเร่
เนื่อ่นงจากแรงโน้
มถ่ดวมิงดมีชิหดน่มวล
วยเป็10
นนิกิวโตัลกรั
น) มไปวางไว้ที่ผิวของดวงจันทร์ มวล
- นาน้งากลั
ใส่ภาชนะปิ
นาน้กากลั
ใส่ภาชนะปิ
ดมิดชิดอไม่มวลอย่10
ลกรัมไปวางไว้
ที่ผิวของดวงจั
มวล
และน้-าหนั
เกิด่นการเปลี
่ยนแปลงหรื
างไรกิโ(มวลไม่
เกิดการเปลี
่ยนแปลง นเนืทร์่องจาก
และน้
ดการเปลี
อย่างไรงกล่
(มวลไม่
เกิด่ยการเปลี
งจาก
มวลเป็าหนั
นปริกมเกิาณเนื
้อสาร่ยส่นแปลงหรื
วนน้าหนัอกไม่
ของสารดั
าวจะเปลี
นแปลง่ยนแปลง
ลดลง เนืเนื่อ่องจาก
มวลเป็
าณเนื้อณ
สารกับส่ค่วานน้
าหนักงเนื
ของสารดั
งกล่าวจะเปลี
่ยนแปลง
น้าหนักนได้ปริจมากมวลคู
ความเร่
่องจากแรงโน้
มถ่วง ดวงจั
นทร์มลดลง
ีแรงโน้เนืมถ่่อวงจาก
งน้อย
น้าหนั
กได้จากมวลคูณกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อย
กว่
าโลก)
กว่าโลก)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรืเรื่อ่องง สารและสมบั
มวลและปริมตาตรของสารบริ
สุทธิ์และสารผสม
ิของสาร
เรื่อรายวิ
ง สารและสมบั
ติของสาร
ชาวิทยาศาสตร์
รายวิ
2. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที
่ 1ชเรืาวิ่อทงยาศาสตร์
มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสาร
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก1ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

185
185

168

185 185

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- นักเรียนจะหาปริมาตรของแข็งได้อย่างไร (สามารถหาได้หลายวิธี เช่น นาไปแทนที่
น้าในถ้วยยูเรก้า จากนั้นนาปริมาตรของน้าที่ล้นออกมาไปตวงด้วยกระบอกตวง ปริมาตร
ที่ได้คือปริมาตรของแท่งเหล็ก)
3. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้นักเรียนได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

186

169
186

170
187
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเกี่ยวกับมวลและ การตรวจใบกิจกรรม/ ใบกิจกรรม
นักเรียนทาถูกผ่าน
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ สมุดแบบฝึกหัด
คาถามก่อนและ
เกณฑ์ร้อยละ
การตอบคาถาม
หลังการทากิจกรรม 60 ขึ้นไป
สารผสมได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับมวล การทาใบกิจกรรม/
แบบฝึกหัด
และปริมาตรได้
ด้านคุณลักษณะ
มีความสนใจใฝ่รู้หรือ
อยากรู้อยากเห็น

สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

แบบฝึกหัด

นักเรียนทาแบบฝึกหัด
ถูกผ่านครึ่งหนึ่ง

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

187

171
188
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................... ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
2562
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว21101
ว23101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่กล่าวได้ถูกต้อง และเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่
กล่าว ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
............................ 1. มวลเป็นเนื้อของสารของวัตถุที่รวมตัวกัน
............................. 2. สารที่มีมวลเท่ากัน จะมีน้าหนักเท่ากัน
.............................. 3. สารที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก
.............................. 4. มวลหาได้จากน้าหนักโดยการชั่งสารนั้น
............................... 5. สารผสมมีมวลมากกว่าสารบริสุทธิ์เมื่อปริมาตรเท่ากัน
............................... 6. สารที่มีมวลเท่ากันอาจมีปริมาตรต่างกันได้
............................... 7. สารที่มีมวลมาก ปริมาตรน้อยจะมีความหนาแน่นมาก
................................ 8. สารที่เป็นของแข็งมีปริมาตรคงที่ ของเหลวมีปริมาตรตามภาชนะที่บรรจุ
................................ 9. แก๊สมีปริมาตรไม่คงที่ ฟุ้งกระจายทุกทิศทาง
.................................10. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีมวลเท่ากัน
.................................11. แก๊สสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้
.................................12. ของเหลวและแก๊สมีปริมาตรและรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ
.................................13. สารที่มีปริมาตรมากจะมีมวลมากเสมอ
.................................14. สารบริสุทธิ์และสารผสมที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีมวลเท่ากัน
.................................15. ความสัมพันธ์ของมวลต่อปริมาตร เป็นความหนาแน่นของสาร
.................................16. มวลและปริมาตรใช้เครื่องมือหาที่แตกต่างกัน
.................................17. มวลและปริมาตรมีหน่วยที่เหมือนกัน
.................................18. มวลไม่สัมพันธ์กับน้าหนักของสาร
.................................19. เรือลอยน้าได้เพราะมีมวลต่อปริมาตรน้อยกว่าน้า
.................................20. สารบริสุทธิ์และสารผสมมีอัตราส่วนมวลต่อปริมาตรที่แตกต่างกัน
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173
190

แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ....................................................................เลขที่ .....................ชั้น..........................กลุ่มที่......................

ที่
1

2

3

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้
5 4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น
- มีความใส่ใจและพอใจ ใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้
ในสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
- มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ
- ชอบทดลองค้นคว้า
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม
- ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย
- ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและตรง
ต่อเวลา
- เว้นการกระทาอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม
- ทางานเต็มความสามารถ
- ไม่ท้อถอยในการทางาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว
- มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้
เวลา
ความมีเหตุผล
- ยอมรับในคาอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆ ในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชคลาง
หรือคาทานายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทางวิทยาศาสตร์
ได้
- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของแนวคิด
ต่างๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุปเรื่องราวต่างๆ

หมายเหตุ
5 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นสม่าเสมอ
4 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
3 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นเป็น
ครั้งคราว
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดง
พฤติกรรมนั้นเลย
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ที่

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

4 ความมีระเบียบและรอบคอบ
- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ
- นาวิธีหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
- มีการวางแผนในการทางานและจัดระบบการทางาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อน
ทาการทดลอง
- ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
5 ความซื่อสัตย์
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง
- บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่ใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองไปเกี่ยวข้อง
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของตนเอง
6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
- รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่น
- ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะทา
ความเข้าใจ
- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวมคะแนน
= ...................................
ระดับคุณภาพเฉลี่ย
= ...............................
สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
( ) ดีมาก (4.21-5.00)
( ) ดี (3.41-4.20)
( ) ปานกลาง (2.61-3.40)
( ) พอใช้ (1.81-2.60)
( ) ปรับปรุง (1.00-1.80)
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)

191

175
192
(....................................................)
การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
ปฏิบัติ
นานๆ
ไม่เคย
รายการ
เป็นประจา
ครั้ง
ปฏิบัติ
พฤติกรรมที่แสดงออก
ประเมิน
(3 คะแนน) (2คะแนน) (1 คะแนน)
1. ทักษะ
1. ซักถามครูเมื่อสงสัยในบทเรียนหรือมีข้อสงสัยใน
กระบวนการ เรื่องอื่นๆ
เรียนรู้
2. ใช้คาถามว่า “ทำไม” “เพรำะอะไร” เพื่อหา
วิทยาศาสตร์ เหตุผล
3. ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และ
อินเช่เทอร์
น หนัเน็งตสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
4. ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก
บทเรียน
5. แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
6. สรุปข้อความที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
คาพูดเป็นภาษาของตนเองให้เข้าใจง่าย
7. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความรู้ที่
ศึกษาค้นคว้า
8. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการ
สร้างความรู้ใหม่ เช่น สร้างโครงงาน
9. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
10. จัดเวลาสาหรับการอ่านหนังสือทุกวัน
2. ทักษะ
11. ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับ
กระบวนการ เพื่อนในกลุ่ม
กระบวนการ
กลุ
่ม
12. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทดลอง
กลุ่ม
13. ปฏิบัติงานหรือทาการทดลองตามขั้นตอนที่ได้
ตกลงกัน
14. ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
15. เป็นผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม
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รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมที่แสดงออก

ปฏิบัติ
นาน ๆ
ไม่เคย
เป็นประจ�ำ
ครั้ง
ปฏิ193
บัติ
(3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)

16. ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน
17. นาเสนอผลงานได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
18. เก็บล้างวัสดุ/อุปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบ
หลังการปฏิบัติงาน
19. งานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ
20. ภูมิใจในผลงาน/การทางานกลุ่ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย =
สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย  ลงในวงกลม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
หมายเหตุ
จากการน�
ำคะแนน
O ควรปรับปรุง (1.00–1.66)
หมายเหตุการหาระดั
การหาระดับคุบณคุณภาพหาได้
ภาพหาได้
จากการน
าคะแนน
รวมในแต่
องมาบวกกั
น แล้
วหารด้
วยจ�วำยนวน
O พอใช้ (1.67–2.33)
รวมในแต่ละช่
ละช่
องมาบวกกั
น แล้
วหารด้
ข้อจะได้จานวนข้
คะแนนเฉลี
่ย แล้
วน�ำมาเทีย่ยบกั
O ดีมาก (2.34–3.00)
อจะได้
คะแนนเฉลี
แล้บวเกณฑ์
นามาเทียบกับ
การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด
เกณฑ์การประเมิน
8 - 10 คะแนน
(ดีมาก)
การทากิจกรรมที่ 1
- บันทึกผลได้
มวลและปริมาตรของ อย่างถูกต้อง
สารบริสุทธิ์และ
- สรุปผลได้
สารละลาย
อย่างถูกต้อง
- บันทึกผลสรุปผลการ
ครบถ้วน
ทากิจกรรม

ระดับคะแนน
5 - 7 คะแนน
1 - 4 คะแนน
(ดี)
(พอใช้)
- บันทึกผลได้
- บันทึกผลไม่
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
- สรุปผลไม่
- สรุปผล
ครบถ้วน
แนวความคิด
คลาดเคลื่อน

0 คะแนน
(ปรับปรุง)
- ไม่มีบันทึกผล
- ไม่สรุปผล
การทากิจกรรม
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอม ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจาลอง
และสารสนเทศ
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทดลอง ศึกษาสมบัติพื้นฐานของธาตุและ
สารประกอบได้
ด้านคุณลักษณะ
1. แสดงความมุ่งมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและ
สารประกอบ
2. สมบัติพื้นฐานของธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 2.9.2 แท่งชอล์ก

ภาพที่ 2.9.3 ผงน้าตาลทราย
ภาพที่ 2.9.4 ทองคา
จากภาพให้นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้
- จากภาพนักเรียนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่ประกอบของธาตุเพียง 1
ชนิด พิจารณาจากอะไร (ผงคาร์บอน และทองคา)

ภาพที่ 2.9.1 ผงคาร์บอน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (30 นาที)
1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ภาพต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ภาพผงคาร์บอน ชอล์ก น้าตาลทรายและ
ทองคา
2. ชุดการทดลองแยกน้าด้วยไฟฟ้า (น้าประปา
ธูป ชุดแยกน้าด้วยไฟฟ้า กระบะถ่านพร้อม
ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลองเรื่องการแยกน้า
ด้วยไฟฟ้า

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- นักเรียนคิดว่า สิ่งใดบ้างที่มีส่วนประกอบของธาตุตั้งแต่
สองชนิดขึ้นไป พิจารณาจากอะไร (ผงน้าตาลทราย แท่งชอล์ก)
ขั้นสอน (60 นาที)
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน เพื่อทาการทดลอง
การแยกน้าด้วยไฟฟ้า ตามใบกิจกรรมที่ 1 การทดลองเรื่องการ
การแยกนํ
ด้วยไฟฟ้
แยกน้าด้ว้ายไฟฟ้
า า
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง ร่วมกันอภิปรายและ
ลงข้อสรุป
3. ให้นักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร 1 กลุ่ม ออกมานาเสนอผลการ
ทดลอง และกลุ่มที่ไม่ได้นาเสนอสามารถเติมเต็มในส่วนที่แตกต่าง
จากกลุ่มอาสาสมัคร
ขั้นสรุป (30 นาที)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
- เพราะเหตุใดน้าในหลอดทดลองจึงลดลง (น้าในหลอด
ทดลองลดลง เนื่องจากน้าเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส)
- แก๊สในหลอดทดลองทั้งสองเป็นแก๊สชนิดเดียวกันหรือไม่
ทราบได้อย่างไร (เป็นแก๊สต่างชนิดกัน โดยแก๊สที่เกิดขึ้นที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้วไฟฟ้าบวกเป็นแก๊สออกซิเจนซึ่งช่วยให้ติดไฟ ส่วนแก๊สที่
ขั้วไฟฟ้าลบเป็นแก๊สไฮโดรเจนซึ่งติดไฟได้)
- จากการทดลอง แก๊สชนิดใดเกิดที่ขั้วไฟฟ้าบวก และ
ขั้วไฟฟ้าลบ ตามลาดับ (แก๊สออกซิเจนเกิดที่ขั้วบวก แก๊ส
ไฮโดรเจน เกิดที่ขั้วลบ)
- จากการทดลอง สารใดเป็นโมเลกุลของสารประกอบ สารใด
เป็นโมเลกุลของธาตุ เพราะเหตุใด (โมเลกุลของสารประกอบคือ
น้า เพราะประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด คือธาตุไฮโดรเจน และธาตุ
ออกซิเจน โมเลกุลของธาตุคือ แก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจน
เพราะประกอบด้วยธาตุเพียงชนิดเดียว)
- ธาตุและสารประกอบ แตกต่างกันอย่างไร (ธาตุประกบด้
ระกอบด้วยวย
อะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียว ส่วนสารประกอบคือสารที่
ประกอบด้วยอะตอมของธาตุ 2 ชนิดขึ้นไป)
2. นักเรียนแต่ละคนเขียนผังความคิด (Mind Mapping) สรุป
เกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายและยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม
ธาตุและสารประกอบ โดยใช้
แบบจาลองและสารสนเทศ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ทดลอง ศึกษาสมบัติ
พื้นฐานของธาตุและ
สารประกอบได้
ด้านคุณลักษณะ
- แสดงความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

วิธีการ
- ตรวจใบกิจกรรม
- สังเกตการตอบ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
- ใบกิจกรรม
- แบบบันทึกการ
ตอบคาถาม

เกณฑ์
นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ประเมินทักษะ
กระบวนการ

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ

นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................. .............
ลงชื่อ .............................................. ผู้ตรวจ
(.............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง การแยกน้าด้วยไฟฟ้า
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์
1. ลงมือปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได้
2. บันทึกผลการทดลองลงในตารางการทดลองได้
3. อภิปรายและสรุปผลการทดลองได้
4. สามารถนาเสนอรายงานผลการทดลองต่อสมาชิกในห้องได้
อุปกรณ์และสารเคมี
1. ชุดแยกน้าด้วยไฟฟ้า
1
2. กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย 4 ก้อน
1
3. ธูป
1
4. น้าประปา
100
วิธีการทดลอง
1. ใส่น้าประปาในถ้วยพลาสติก แล้วปฏิบัติดังนี้

ชุด
ชุด
ดอก
cm3

1.1 ใส่น้าในถ้วยพลาสติกของเครื่องแยกน้าด้วยไฟฟ้าจนเกือบเต็ม
1.2 ปิดฝาครอบที่มีหลอดทดลองและขั้วไฟฟ้า ปิดรูระบายแล้วคว่าถ้วยพลาสติก
1.3 ให้น้าเข้าหลอดทดลองจนเต็ม แล้วหงายถ้วยพลาสติกขึ้น
2. ต่ต่ออสายไฟจากแบตเตอรี
่องแยกน้
าด้วำ้ ยไฟฟ้
าให้าคให้
รบวงจร
สังเกตการ
สายไฟจากแบตเตอรี่ข่ขนาด
นาด6 6โวลต์
โวลต์เข้าเข้กับากัเครื
บเครื
่องแยกน�
ด้วยไฟฟ้
ครบวงจร
สังเกตการเปลี่ยนแปลงใน
เปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั
หลอดทดลองทั
้งสอง บันทึกผล้งสอง บันทึกผล
หลอดหรืหรือเกือเกื
อบเต็
มแล้
วถอดสายไฟออกใช้จใชุ้กยางปิ
จุกยางปิ
ดปากหลอดทดลองไว้
และท�
3. เมืเมื่อ่อได้ได้แแก๊ก๊สสเต็เต็มมหลอด
อบเต็
มแล้
วถอดสายไฟออก
ดปากหลอดทดลองไว้
และท
า ำเครื่องหมาย
ากับว่า หลอดทดลองมาจากขั
ก�เครื
ำกั่อบงหมายก
ว่า หลอดทดลองมาจากขั
้วไฟฟ้าใด ้วไฟฟ้าใด
ทดสอบการติดดไฟของแก๊
ไฟของแก๊สสในหลอดทั
ในหลอดทั้งสอง
้งสองโดยใช้
โดยใช้
ีดไฟที
ุก และธู
ติดไฟที
ถ่านแดงจ่
4.4. ทดสอบการติ
ไม้ไขม้ีดขไฟที
่ลุก่ลและธู
ปติปดไฟที
่เหลื่เอหลืแต่อถแต่
่านแดงจ่
อ อบริเวณปาก
หลอดทั
นทีที่เปิดจุกนยางออก
เกตการณ์สังเปลี
่ยนแปลง
บริเวณปากหลอดทั
ทีที่เปิดจุสักงยางออก
เกตการณ์
เปลี่ยนแปลง
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ตารางบันทึกผล
หลอดทดลอง
จากขั้วไฟฟ้า

การเกิดแก๊ส

ผลที่สังเกตได้เมื่อ
การติดไฟ

การช่วยให้ติดไฟ

ขั้วลบ

ขั้วบวก

สรุปผล
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………….…………
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง การแยกน้าด้วยไฟฟ้า
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี

ตารางบันทึกผล
หลอดทดลอง
จากขั้วไฟฟ้า

การเกิดแก๊ส

ขั้วลบ

ขั้วบวก

ปริมาณมากและเกิดเร็ว

ผลที่สังเกตได้เมื่อ
การติดไฟ
จะเกิดไฟลุกติดที่ปากหลอด
ทดลองและมีเสียง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้อยและเกิดช้า

เปลวไฟจากก้านไม้ขีดสว่าง
ขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

เกิดเปลวไฟลุกสว่างขึ้น

การช่วยให้ติดไฟ

สรุปผล
เมื่อผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ลงไปในน้าประปา จะมีแก๊สเกิดขึ้นในหลอดทดลองทั้งสองที่
ต่ออยู่กับขั้วไฟฟ้า ซึ่งสามารถสังเกตได้จากระดับน้าที่ลดลง แก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าบวกจะช่วยให้ติดไฟ ซึ่ง
เรียกว่าแก๊สออกซิเจน ส่วนแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าลบจะติดไฟได้ ซึ่งเรียกว่าแก๊สไฮโดรเจน
จากการทดลองสามารถอภิปรายผลได้ว่า น้า เป็นสารประกอบ แก๊สไฮโดรเจน เป็นโมเลกุลของธาตุ
และแก๊สออกซิเจน เป็นโมเลกุลของธาตุ
ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียง 1 ชนิด
สารประกอบ คือสารปริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
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แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การแยกน้าด้วยไฟฟ้า
รายการประเมิน
กลุ่มที่

ชื่อ -สกุล

การทดลอง
ตามแผนที่
กาหนด

การใช้
อุปกรณ์

การบันทึก การสรุปผล
ผลการ การทดลอง
ทดลอง

คะแนน
การดูแล
และ
จัดเก็บ
อุปกรณ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 43 2 1

ลงชื่อ.........................................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................................)
................../................/...............
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
4
16-20
3
11-15
2
6-10
1
1-5
เกณฑ์การผ่านได้คะแนนตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
4

1. การทดลองตาม ทดลองตามวิธีการ
แผนที่กาหนด
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง มีการ
ปรับปรุง แก้ไข

3

2

1

ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ด้วย
ตนเอง มีวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ โดยครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน
ผู้แนะน�า ำ

ทดลองไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้
ไม่มีการปรับปรุง
แก้ไข

เป็นระยะ
2. การใช้อุปกรณ์

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ
และคล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์ทดลอง
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักปฏิบัติแต่ไม่
คล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้
ผูแนะน
้แนะน�า ำ

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองไม่ถูกต้อง
และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการ
ใช้

3. การบันทึกผล
การทดลอง

บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความเชื่อมโยง
เป็นภาพรวม เป็น
เหตุเป็นผลและ
ไปตามผลการ
เป็นไปตามผล
การทดลอง
ทดลอง

บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความสัมพันธ์
เป็นไปตามผลการ
ไปตามผล
การทดลอง
ทดลอง

บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
แต่ไม่เป็นระเบียบ
ไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์
เป็นไปตามผล
ไปตามผลการ
การทดลอง
ทดลอง

บันทึกผลไม่ครบ
และไม่เป็นไปตาม
การทดลอง

4. การสรุปผลการ สรุปผลการทดลอง
ทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง
กระชับชัดเจน
และครอบคลุม

สรุปผลการทดลอง
ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลกรทดลอง
ได้โดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะนาบ้าง จึง
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง

สรุปผลการทดลอง
ตามความรู้ที่พอมี
อยู่โดยไม่ใช้ข้อมูล
จากการทดลอง
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ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
4

3

2

1

ดูแลอุปกรณ์ในการ
การทดลอง
ทดลองและมีและมี
การ
การท�
ำความสะอาด
ทาความสะอาด
อย่างถูกต้อง แต่
เก็บไม่ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์ในการ
การทดลอง
ทดลอง มีการทา
มีความสะอาดแต่
การท�ำความสะอาด
แต่
เก็บเก็ไม่บถไมู่กถต้กู อต้งอต้ง อง
ต้ให้อคงให้
รูหครืรูอหผูรื้ออื่นผูอ้ นื่
แนะนะ
แนะนา

ลอุปปกรณ์
กรณ์ใในน
ไม่ดแู ูแลอุ
การทดลอง
การทดลอง และไม่
และไม่
สนใจทำ�ความสะอาด
สนใจทาความ
รวมทั
ง้ เก็บไม่ถ้งกเก็
ู ต้บอง
สะอาดรวมทั
ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ทั้งหมด
5. การดูแลและ
จัดเก็บอุปกรณ์

ดูแลอุปกรณ์ในการ
ทดลองและมีการ
การทดลองและมี
การท�
ำความสะอาด
ทาความสะอาด
และเก็บบอย่
อย่าางถูง กต้อง
ตามหลั
กการ และ
ถูกต้องตาม
แนะน�
ำให้ผและ
อู้ นื่ ดูแล
หลักการ
และเก็
บรักผษาู้อื่นดูแล
แนะนาให้
ได้
ถกู ต้อบงรักษาได้
และเก็
ถูกต้อง

204

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สามารถจาแนกแบบจาลองอะตอมได้
ด้ ด้านคุณลักษณะ
1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบงานของตนเองและ
งานของกลุ่มได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน
นิวตรอนและอิเล็กตรอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยดาเนินกิจกรรมดังนี้
1.1 ครูให้นักเรียนแข่งขันกันฝนดินสอให้บริเวณไส้แกรไฟต์มี
ขนาดเล็กที่สุด นักเรียนคนใดคิดว่าไส้ดินสอของตน มีขนาดเล็กสุด
แล้ว ให้นาผลงานมาให้ครูพิจารณา โดยครูใช้แว่นขยายส่องพร้อม
เสนอว่าไส้ดินสอดังกล่าวยังมีขนาดไม่เล็กพอ จากนั้นให้นักเรียน
นาไส้ดินสอกลับไปฝนใหม่ ให้มีขนาดเล็กจนไม่สามารถฝนให้เล็ก
ลงกว่าเดิมได้อีก
1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้คาถามดังนี้
- นักเรียนคิดว่าไส้ดินสอที่นักเรียนฝนได้ มีขนาดเล็ก
ที่สุดแล้วหรือยัง เพราะเหตุใด (ยังไม่เล็กที่สุด เพราะเมื่อส่องดู
ด้วยแว่นขยาย สามารถสังเกตได้ว่ายังประกอบด้วยองค์ประกอบที่
เล็กลงไปอีก)
- สมมติว่านักเรียนสามารถฝนไส้ดินสอให้ได้ขนาดเล็ก
ที่สุด จนไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก สิ่งดังกล่าวคืออะไร (นักเรียน
อาจตอบว่า อะตอม ครูดึงความสนใจนักเรียนเข้าสู่บทเรียน ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงทฤษฎีของอะตอมในอดีต จากนั้นครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน
รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมเรื่อง โครงสร้างอะตอม
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ดินสอไม้
2. แว่นขยาย

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กล่าวว่า สาหรับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องอะตอมและองค์ประกอบ
ภายในอะตอม พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้)
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนแบบจาลองโครงสร้างอะตอมในยุกต์ต่างๆ แล้วให้
นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแบบจาลองโครงสร้างอะตอม
ในยุคต่างๆ
2. ให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอะตอมในหนังสือ
เรียน แล้วจับคู่กันสรุปอนุภาคมูลฐานอะตอม เมื่อได้ข้อสรุป
ร่วมกันแล้ว ให้นาข้อมูลไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้แนวคาถามต่อไปนี้
- อนุภาคมูลฐานของอะตอมประกอบด้วยอะไรบ้าง
(โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน)
- แต่ละอนุภาคมูลฐานของอะตอมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
มีมวล และชนิดของประจุไฟฟ้าเป็นอย่างไร
(โปรตอน สัญลักษณ์ p มีประจุ + , นิวตรอน สัญลักษณ์ n ไม่มี
ประจุ , อิเล็กตรอน สัญลักษณ์ e มีประจุ -)
4. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เพื่อขยาย
ความเข้าใจของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

206

189
206

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ในสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ จะมีตัวเลขกากับไว้ 2 ตัว
ตัวเลขสองตัวนั้นหมายถึงอะไร (ตัวเลขด้านบน คือเลขมวล ซึ่ง
หมายถึงจานวน p + n ตัวเลขด้านล่าง คือเลขอะตอม คือ จานวน
p ซึ่งจะเท่ากับจานวน e กรณีที่อะตอมนั้นเป็นกลางทางไฟฟ้า)
- จงหาจานวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของธาตุ
ต่อไปนี้ 168O , 2311Na และ 4020Ca
(168O จานวน p = 8, n = 8, e = 8
23 Na จานวน p=11, n = 12, e = 11
11
40 Ca จานวน p=20, n = 20, e = 20
20
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้โดยใช้แผนภาพ
(Graphic Organizer) ในประเด็น อะตอม, องค์ประกอบของ
อะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ โดยครูแจกกระดาษวาดแบบ
และปากกาเมจิกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนตกแต่ให้สวยงาม
น่าสนใจ
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มติดผลงานกลุ่มที่ผนังใกล้กับโต๊ะกลุ่ม
คัดเลือกตัวแทนนาเสนอหรือตอบคาถาม 1 คน ยืนประจากลุ่ม
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินศึกษาผลงานกลุ่มอื่น สามารถ
สอบถาม อธิบาย อภิปราย เมื่อมีข้อสงสัย โดยสมาชิกกลุ่มตัวแทน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จะทาหน้าที่ตอบคาถาม สมาชิกกลุ่มอื่นสามารถเขียน
ข้อเสนอแนะ หรือข้อชื่นชม ด้วยปากกาประจากลุ่ม เช่น
1) กลุ่มที่ 1 สีม่วง
2) กลุ่มที่ 2 สีน้าเงิน
3) กลุ่มที่ 3 สีเขียว
4) กลุ่มที่ 4 สีแดง
5) กลุ่มที่ 5 สีดา
6) กลุ่มที่ 6 สีน้าตาล
7. สมาชิกกลุ่ม คัดเลือกกลุ่มผลงานยอดเยี่ยม โดยครูมอบสติก
สติ
กเกอร์
ดาวให้
กลุ่ม1ละดวง1 จากนั
ดวง จากนั
้นน�ำดไปติ
ดบนกระดาษผล
เกอร์
ดาวให้
กลุ่มละ
้นนาไปติ
บนกระดาษผลงาน
งานให้
กับ่มกลุ
เรียดนคิ
ดว่าผลงานยอดเยี
กล่าว
ให้กับกลุ
ที่น่มักทีเรี่นยักนคิ
ว่าผลงานยอดเยี
่ยมที่สยุดมทีครู่สุดกล่ครู
าวชมเชย
ชมเชยนั
กเรี่มยทีนกลุ
ที่ได้รลับรางวั
ล าและกล่
าวชมเชยนั
ยนทุ่ตั้งกใจ
นักเรียนกลุ
่ได้รับ่มรางวั
และกล่
วชมเชยนั
กเรียนทุกกเรีคนที
คนที
ศึกษา่ตั้งใจศึกษา
ขั้นสรุป
1. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมเรื่องโครงสร้างอะตอม
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบกิจกรรมโครงสร้างอะตอม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
โครงสร้างอะตอม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ตรวจใบกิจกรรม
อธิบายโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน
นิวตรอนและอิเล็กตรอน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ประเมินทักษะ
สามารถจาแนก
กระบวนการ
แบบจาลองอะตอมได้

เครื่องมือที่ใช้
ใบกิจกรรม

ด้านคุณลักษณะ
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
งานของตนเองและงานของ
กลุ่มได้

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

- แบบประเมินทักษะ นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
กระบวนการ
ร้อยละ 70
ผ่านระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..................................................................................................................................... ........................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... ..................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้ตรวจ
(.............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
จุดประสงค์
1. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนได้
2. สามารถจาแนกแบบจาลองอะตอมได้
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกภาพที่ 1 – 7 ลงในช่องว่างหน้าตัวอักษรที่มีข้อความสัมพันธ์กับภาพ

ภาพที่ 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 3

ภาพที่ 6

ภาพที่ 2.10.1 ภาพแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ
...................
...................
...................
...................
...................

ก. แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
ข. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
ค. แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
ง. แบบจาลองอะตอมของโบร์
จ. แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

ภาพที่ 7

211

195
212
ตอนที่ 2 จงเติมข้อความในลงช่องว่างให้สมบูรณ์
1. ในนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยอนุภาค ................. ชนิด คือ ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
2. อนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้า คือ อนุภาค ....................................................................................................

3. ตัวเลขที่แสดงจานวนโปรตอนในอะตอม เรียกว่า ............................................................................................
เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย .....................................................................................................................................
4. ตัวเลขที่แสดงผลรวมของจานวนโปรตอน และนิวตรอน เรียกว่า .................................................................
เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย .....................................................................................................................................
5. จงยกตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์และบอกจานวนอนุภาคมูลฐานในอะตอม
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์

เลขอะตอม
(Z)

จานวนอนุภาคมูลฐาน
โปรตอน (p)

นิวตรอน (n) อิเล็กตรอน (e)

เลขมวล
(A)
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์
1. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนได้
2. สามารถจาแนกแบบจาลองอะตอมได้
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกภาพที่ 1 – 7 ลงในช่องว่างหน้าตัวอักษรที่มีข้อความสัมพันธ์กับภาพ

ภาพที่ 3

ภาพที่ 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 2.10.1 ภาพแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ
.........2..........
.........6..........
.........7..........
.........1..........
.........3..........

ก. แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
ข. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
ค. แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
ง. แบบจาลองอะตอมของโบว์
จ. แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

ภาพที่ 7

213

197
214
ตอนที่ 2 จงเติมข้อความในลงช่องว่างให้สมบูรณ์
1. ในนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยอนุภาค ........3......... ชนิด คือ ....โปรตอน , นิวตรอน , อิเล็กตรอน...
2. อนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้า คือ อนุภาค ............นิวตรอน..........................................................................

3. ตัวเลขที่แสดงจานวนโปรตอนในอะตอม เรียกว่า .....เลขอะตอม....................................................................
เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ........Z.........................................................................................................................
4. ตัวเลขที่แสดงผลรวมของจานวนโปรตอน และนิวตรอน เรียกว่า .......เลขมวล............................................
เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย .......................A..........................................................................................................
5. จงยกตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์และบอกจานวนอนุภาคมูลฐานในอะตอม
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์

เลขอะตอม
(Z)

จานวนอนุภาคมูลฐาน
โปรตอน (p)

นิวตรอน (n) อิเล็กตรอน (e)

เลขมวล
(A)
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แบบสังเกตพฤติกรรม การทางานกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา..............
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................ห้อง..............................เลขที่ …….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว
และแก๊สโดยให้นักเรียนเล่นเกม “ล้วงไหหรือภาชนะทึบแสง" โดยครูจะนาสาร
ที่มสี มบัติที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ลงไปในไหเพื่อให้นักเรียนล้วง
(ลูกปัด ก้อนหิน แท่งดินสอ น้าเย็น น้าหวาน ลูกโป่งอัดลม ) ก่อนที่จะ
เล่นเกมครูและนักเรียนร่วมกันสร้างกติกาในการเล่นเกม และกาหนดเวลาใน
การเล่นเกม
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูตั้งคาถามจากสารที่นักเรียนได้สัมผัสโดยใช้คาถาม
1. ทดลองและอธิบายสมบัติของ
- จากการล้วงไหนักเรียนสัมผัสสารเหมือนหรือแตกต่างกันกันอย่างไร
(แตกต่างกัน จากการสัมผัส มีทั้งสารที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส)
ของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
2. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียง
- สิ่งที่สัมผัสมีสมบัติแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
อนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
(แตกต่างกัน ลูกปัด ก้อนหิน แท่งดินสอ มีสมบัติเป็น ของแข็ง , น้า มี
และการเคลื่อนที่ของอนุภาค ของแข็ง
สมบัติเป็นของเหลวลูกโป่งอัดลม มีสมบัติเป็นแก๊ส)
ของเหลว และแก๊สได้
- สารที่นักเรียนสัมผัสมีกี่สถานะ อะไรบ้าง (มี 3 สถานะ ของแข็ง
3. สามารถสร้างแบบจาลองโครงสร้าง ของเหลว และแก๊ส)
การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง ของเหลว
3. ครูชี้แจงว่า “วันนี้เราจะมาทาการทดลอง เรื่อง อนุภาคของ ของแข็ง
และแก๊สได้
ของเหลว และแก๊ส "

ขอบเขตเนื้อหา
1.สมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส
2. การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส
3. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และ
การเคลื่อนที่ของอนุภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

3. หนังสือเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การทดลอง เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคสาร

2. ใบกิจกรรมที่ 15 การทดลอง เรื่อง แรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร
- สารตัวอย่าง กระดาษหนังสือพิมพ์ 1
คู่

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สารตัวอย่าง ( ลูกปัด ก้อนหิน แท่ง
ดินสอ น้าเย็น น้าหวาน ลูกโป่งอัดแก๊ส
ถาด ไห หรือภาชนะทึบแสง )

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์
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4. ใฝ่เรียนรู้และการมุ่งมั่นในการทางาน
ด้านความรู้
อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของ อนุภาค สถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้ และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. อธิบาย สมบัติของสาร การจัดเรียง
อนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของ อนุภาค ในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสอน
1. ครูให้ความรู้เรื่อง ของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- ของแข็ง (solid ) อนุภาคของสารในสถานะของแข็งอยู่ชิดกันมาก ทา
ให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารมีค่ามาก ดังนั้นสารในสถานะของแข็ง
จึงมีรูปร่างแน่นอนและมีปริมาตรคงที่
เช่น ผงถ่าน ตะปู ก้อนหิน กามะถัน เป็นต้น
- ของเหลว (liquid ) อนุภาคของสารในสถานะของเหลวจะอยู่ใกล้กันจึง
มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคค่อนข้างมาก อนุภาคของสารเคลื่อนที่ได้บ้าง มี
รูปร่างไม่แน่นอนขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ แต่มีปริมาตรคงที่ เช่น นํ้า แอลกอฮอล์
นํแต่้ายาล้
เป็่ นเช่
ต้นน น้า แอลกอฮอล์ น้ายาล้างแผล เป็นต้น
มีปริามงแผล
าตรคงที
- แก๊ส (gas) อนุภาคของสารในสถานะของแก๊สอยู่ห่างกัน แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคน้อยมาก ดังนั้นจึงมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ เมื่ออยู่ใน
ภาชนะใดก็จะฟุ้งกระจายอยู่เต็มภาชนะ
เช่น ไอน้า แก๊สต่างๆในอากาศ เป็นต้น
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน เพื่อทากิจกรรมเรื่อง แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
โดยครูชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลองให้นักเรียนฟังดังนี้
1) นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาของการทดลองได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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และสามารถเขียนสื่อสารสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้ได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. การมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2) นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่กาหนดให้ได้
3) ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม
ของการทดลองได้
4) ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคของสารได้
5) เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารและลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในใบกิจกรรมที่ 1
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทากิจกรรมในตารางบันทึกผล
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลการทากิจกรรมมาอภิปรายและลงข้อสรุปผลการ
ทดลองลงไปในใบกิจกรรมที่ 1
ขั้นสรุป
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการทดลอง
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
- นักเรียนสามารถยืนและเคลื่อนที่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดใดง่าย
ที่สุด เพราะเหตุใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(เมื่อยืนบนกระดาษทั้งแผ่นเคลื่อนที่ได้ง่ายที่สุด เพราะมาพื้นที่มาก แต่ละคน
งละคน
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องจับมือกัน)
- เมื่อยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ละขนาดความสามารถในการ
เปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน โดยเมื่อยืนบน
กระดาษทั้งแผ่นสามารถเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มได้ง่ายสุด รองลงมา คือ ขนาด
1 ใน 2 ของแผ่น และ 1 ใน 4 แผ่น ตามลาดับ)
- ถ้าสมมุติให้นักเรียนแต่ละคนแทนอนุภาคของสาร ลักษณะการยืนบน
กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดใดคือการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
ของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ตามลาดับ (1) เมื่อยืนบน
กระดาษทั้งแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใน
สถานะแก๊ส 2) เมื่อยืนบนกระดาษขนาด 1 ใน 2 ของแผ่น เป็นการเลียนแบบ
การยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารในสถานะของเหลว 3) เมื่อยืนบน
กระดาษขนาด 1 ใน 4 ของแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคของสารในถานะของแข็ง)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลอง
- เปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคน คือ อนุภาคของสาร สารในสถานะ
ของแข็ง อนุภาคของสารอยู่กันอย่างหนาแน่น อนุภาคจะเคลื่อนที่ได้ยาก สาร
หลวม ๆ เคลื่อนที
อ่ นที่ง่าง่ ยขึ
า่ ยขึ้นน้ ถ้ถ้าสาร
าสาร
ในสถานะของเหลว อนุภาคของสารอยู่กันอย่างหลวมๆเคลื

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่แต่ละอนุภาคอยู่กันรวมกันอย่างหนาแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคจะ
มากก็จะถูกทาให้เปลี่ยนรูปร่างไปได้ยากกว่าสารที่แต่ละอนุภาคอยู่อย่าง
หลวมๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
รายวิชา วิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้

วิธีการ
- ตรวจใบกิจกรรม
- สังเกตการตอบ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
- ใบกิจกรรม
- แบบบันทึกการ
ตอบคาถาม

เกณฑ์
นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ประเมินทักษะ
กระบวนการ

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ

นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ด้านคุณลักษณะ

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11
เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติการทดลอง เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร
และบันทึกรายละเอียด ของข้อมูลสรุปผลและอภิปรายผล
จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาของการทดลองได้
2. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่กาหนดให้ได้
3. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองได้
4. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารได้
5. เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารและลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสาร
ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
อุปกรณ์และสารเคมี
กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่
วิธีการทดลอง
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วนากระดาษหนังสือพิมพ์มา 1 คู่ กางออกหลังจาก
นั้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มขึ้นไปยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์
2. ให้นักเรียนทั้งกลุ่มเคลื่อนที่อยู่บนพื้นของแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วสังเกตขนาดของแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างนักเรียนในกลุ่ม ลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียนในกลุ่ มและลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของ
กลุ่ม
3. ทาการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 แต่เปลี่ยนขนาดของกระดาษโดยพับ 1 ใน 2 ของแผ่น
และพับ 1 ใน 4 ของแผ่นตามลาดับ
4. เปรียบเทียบขนาดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนักเรียนในกลุ่มเมื่อใช้กระดาษขนาดต่างกันแล้วบันทึก
ในตารางโดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องมาก น้อย และน้อยที่สุด โดยไม่ให้ซ้ากัน
5. เปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียนในกลุ่ม เมื่อใช้กระดาษขนาดต่างกัน แล้วบันทึกผล
ในตารางโดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องยาก ง่าย และง่ายที่สุด โดยไม่ให้ซ้ากัน
6. สังเกตลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มเมื่อใช้กระดาษขนาดต่างกัน แล้วบันทึก ในตารางโดย
เขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องยาก ง่าย และง่ายที่สุด โดยไม่ซ้ากัน
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กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่
กางออก

กระดาษหนังสือพิมพ์
พับ 1 ใน 2

กระดาษหนังสือพิมพ์
พับ 1 ใน 4

คาถามก่อนทากิจกรรม
ปัญหา
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
สมมติฐาน
2. นักเรียนคาดคะเนว่าขนาดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนักเรียน ลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียน
และลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มนักเรียน เมื่อยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แต่ ละขนาดเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ถ้าขณะทาการทดลองเพื่อนของนักเรียนล้มลงไม่สามารถยืนบนแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ นักเรียน
ควรปฏิบัติต่อเพื่อนของนักเรียนอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. นักเรียนคิดว่า อะไรจัดเป็น ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมตามลาดับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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บันทึกผลการทากิจกรรม
ตาราง ขนาดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนักเรียน ลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียน และลักษณะการเปลี่ยน
รูปร่างของกลุ่มนักเรียน เมื่อยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดต่างๆ
ขนาดกระดาษ
ขนาดของแรงยึดเหนี่ยว ลักษณะการเคลื่อนที่ ลักษณะการเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์ที่กลุ่มนักเรียนยืน
ระหว่างนักเรียน
ของนักเรียน
รูปร่างของกลุ่ม
1. ทั้งแผ่นกางออก
2. พับ 1 ใน 2 ของแผ่น
3. พับ 1 ใน 4 ของแผ่น
คาถามหลังทากิจกรรม
แปลความหมายและสรุปผล
1. ผลการทดลองเป็นไปตามที่นักเรียนคาดคะเนไว้หรือไม่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. นักเรียนสามารถยืนและเคลื่อนที่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดใดได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. เมื่อยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ละขนาดความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
4. สมมุติให้นักเรียนแต่ละคนแทนอนุภาคของสาร ลักษณะการยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดใด
คือการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สตามลาดับ
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
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5. จงสรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
6. นักเรียนคาดคะเนว่าถ้าพับกระดาษให้มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 4 ของแผ่น ผลจะเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร
รายการประเมิน
กลุ่ม
ที่

ชื่อ – สกุล

การทดลอง
ตามแผนที่
กาหนด

การใช้
อุปกรณ์

การบันทึก
ผลการ
ทดลอง

การ
สรุปผล
การ
ทดลอง

การดูแล
และ
จัดเก็บ
อุปกรณ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ.........................................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................................)
................../................/...............
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
4
16-20
3
11-15
2
6-10
1
1-5
เกณฑ์การผ่านได้คะแนนตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

คะแนน

20
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228
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
4

1. การทดลองตาม ทดลองตามวิธีการ
แผนที่กาหนด
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง มีการ
ปรับปรุง แก้ไข
เป็นระยะ
2. การใช้อุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ
และคล่องแคล่ว
3. การบันทึกผล บันทึกผลการ
การทดลอง
ทดลองเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความเชื่อมโยง
เป็นภาพรวม เป็น
เหตุเป็นผลและ
ไปตามผลการ
เป็นไปตามผล
ทดลอง
การทดลอง
4. การสรุปผลการ สรุปผลการทดลอง
ทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง
กระชับชัดเจน
และครอบคลุม
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ทั้งหมด
5. การดูแลและ ดูแลอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บอุปกรณ์
ทดลองและมีการ

3

2

1

ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ด้วย
ตนเอง มีวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ โดยครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน
ผู้แนะน�า ำ

ทดลองไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้
ไม่มีการปรับปรุง
แก้ไข

ใช้อุปกรณ์ทดลอง
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักปฏิบัติแต่ไม่
คล่องแคล่ว
บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความสัมพันธ์
เป็นไปตามผลการ
ไปตามผล
การทดลอง
ทดลอง

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้
ผูแนะน
้แนะน�า ำ
บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
แต่ไม่เป็นระเบียบ
ไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์
เป็นไปตามผล
ไปตามผลการ
การทดลอง
ทดลอง

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองไม่ถูกต้อง
และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการ
ใช้
การใช้
บันทึกผลไม่ครบ
และไม่เป็นไปตาม
การทดลอง

สรุปผลการทดลอง
ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลกรทดลอง
ได้โดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะนาบ้าง จึง
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง

สรุปผลการทดลอง
ตามความรู้ที่พอมี
อยู่โดย ไม่ใช้ข้อมูล
จากการทดลอง

ดูแลอุปกรณ์ในการ ดูแลอุปกรณ์ในการ ไม่ดูแลอุปกรณ์ใน
ทดลองและมีการ ทดลอง มีการทา การทดลอง และไม่
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229
ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
4

3

ทาความสะอาด
ท�ทำาความสะอาด
ความสะอาด
และเก็บบอย่อย่าางถูง กต้อง อย่างถูกต้อง แต่
และเก็
ถูกต้องตาม
ตามหลั
กการ และ เก็บไม่ถูกต้อง
หลักการ
แนะน�
ำให้ผและ
ู้อื่นดูแล
แนะนบาให้
ู้อื่นดูแล
และเก็
รักผษาได้
ถูและเก็
กต้อง บรักษาได้
ถูกต้อง

2

1

ความสะอาดแต่
เก็บไม่ถูกต้อง ต้อง
ให้ครูหรือผู้อื่น
แนะนา

สนใจทำาความ
สนใจท�
สะอาดรวมทั้งเก็บ
ความสะอาด
ไม่ถูก้งต้เก็อบงไม่ถูกต้อง
รวมทั
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เฉลย
ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร
หน่วยที่ 2 และสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติการทดลอง เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร และบันทึก
รายละเอี
ของข้อยมูดลสรุ
ปผลและอภิ
ปรายผล ปรายผล
และบันทึยกดรายละเอี
ของข้
อมูลสรุปผลและอภิ
จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาของการทดลองได้
2. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่กาหนดให้ได้
3. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองได้
4. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารได้
5. เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารและลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสาร
ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
อุปกรณ์และสารเคมี
กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่
วิธีการทดลอง
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วนากระดาษหนังสือพิมพ์มา 1 คู่ กางออกหลังจาก
นั้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มขึ้นไปยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์
2. ให้นักเรียนทั้งกลุ่มเคลื่อนที่อยู่บนพื้นของแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้ วสังเกตขนาดของแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างนักเรียนในกลุ่ม ลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียนในกลุ่ มและลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของ
กลุ่ม
3. ทาการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 แต่เปลี่ยนขนาดของกระดาษโดยพับ 1 ใน 2 ของแผ่น
และพับ 1 ใน 4 ของแผ่นตามลาดับ
4. เปรียบเทียบขนาดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนักเรียนในกลุ่มเมื่อใช้กระดาษขนาดต่างกันแล้วบันทึก
ในตารางโดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องมาก น้อย และน้อยที่สุด โดยไม่ให้ซ้ากัน
5. เปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียนในกลุ่ม เมื่อใช้กระดาษขนาดต่างกัน แล้วบันทึกผล
ในตารางโดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องยาก ง่าย และง่ายที่สุด โดยไม่ให้ซ้ากัน
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6. สังเกตลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มเมื่อใช้กระดาษขนาดต่างกัน แล้วบันทึกในตารางโดยเขียน
เครื่องหมาย √ ลงในช่องยาก ง่าย และง่ายที่สุด โดยไม่ซ้ากัน

กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่
กางออก

กระดาษหนังสือพิมพ์
พับ 1 ใน 2

กระดาษหนังสือพิมพ์
พับ 1 ใน 4

คาถามก่อนทากิจกรรม
ปัญหา
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร
อะไร (ขนาดแรงยึ
(ขนาดแรงยึดดเหนี
เหนี่ย่ยวระหว่
วระหว่าางนังนักกเรีเรียยนน ลัลักกษณะการเคลื
ษณะการเคลื่อ่อนที
นที่ข่ขององ
และลักกษณะการเปลี
ษณะการเปลีย่ ่ยนรู
นรูปปร่ร่าางของกลุ
งของกลุม่ ่มนันักกเรีเรียยนน เมืเมือ่ ่อยืยืนนบนกระดาษหนั
บนกระดาษหนังงสืสืออพิพิมมพ์ขนาดแตกต่างกันเป็น
นันักกเรีเรียยนนและลั
อย่าางไร)
งไร )
อย่
สมมติฐาน
2. นักเรียนคาดคะเนว่
่อนที
่ของนั
กเรีกยเรีนยน
นคาดคะเนว่าาขนาดของแรงยึ
ขนาดของแรงยึดดเหนี
เหนี่ย่ยวระหว่
วระหว่างนั
างนักเรี
กเรียนยนลักลัษณะการเคลื
กษณะการเคลื
่อนที
่ของนั
และลักกษณะการเปลี
ษณะการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มนักเรียนน เมื่อยืยืนนบนกระดาษหนั
และลั
บนกระดาษหนังงสืสืออพิพิมมพ์พ์แต่
แต่ลละขนาดเหมื
ะขนาดเหมืออนหรื
นหรืออต่าง
งกันางไร
อย่า(ต่
งไรางกั
( ต่นางกั
น โดยเมื
่อยืนบนกระดาษหนั
พ์ขนาด
4 ของแผ่
น ขนาดแรงยึ
ดเหนี
กัต่นาอย่
โดยเมื
่อยืนบนกระดาษหนั
งสืองพิสืมอพ์พิขมนาด
1 ใน1 4ในของแผ่
น ขนาดแรงยึ
ดเหนี
่ยวนั่ยวกเรียน
นักเรียนจะมากที
่สุด ลักษณะการเคลื
่อนที่และการเปลี
นรูปร่างของกลุ
่มจะยากที
มื่อยืนบนกระดาษ
จะมากที
่สุด ลักษณะการเคลื
่อนที่และการเปลี
่ยนรูปร่า่ยงของกลุ
่มจะยากที
่สุด แต่่สเุดมื่อแต่
ยืนเบนกระดาษทั
้งแผ่น
ขนาดแรงยึ
ดเหนีย่ วระหว่
กเรียนจะน้
อยที
ส่ ดุ ลัอกยที
ษณะการเคลื
อ่ นทีแ่ ละการเปลี
ย่ นรูปร่างของกลุ
ง่ายทีส่ ดุ )
ทั้งแผ่น ขนาดแรงยึ
ดเหนีางนั
่ยวระหว่
างนักเรี
ยนจะน้
่สุด ลักษณะการเคลื
่อนที่และการเปลี
่ยนรูปร่ม่ างของ
กลุ่มง่ายที่สุด )
3. ถ้าขณะท�ำการทดลองเพือ่ นของนักเรียนล้มลงไม่สามารถยืนบนแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ นักเรียน
ควรปฏิบตั 3.ติ อ่ ถ้เพื
อ่ นของนั
กเรียนอย่างไร
(ควรให้กคเรีวามช่
ยเหลืสอามารถยื
เพือ่ นและพยายามเกาะกั
นเพืงอ่ สืให้อทพิกุมคนสามารถ
าขณะท
าการทดลองเพื
่อนของนั
ยนล้มวลงไม่
นบนแผ่นกระดาษหนั
พ์ นักเรียน
ยืควรปฏิ
นบนกระดาษได้
บัติต่อเพื่อ)นของนักเรียนอย่างไร (ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนและพยายามเกาะกันเพื่อให้ทุกคน
สามารถยืนบนกระดาษได้)
4. นักเรียนคิดว่า อะไรจัดเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมตามล�ำดับ (ตัวแปรต้น คือ
ขนาดแผ่น4.กระดาษ
่ยวระหว่าและตั
งนักเรีวแปรควบคุ
ยน ลักษณะการเคลื
นักเรียนคิตัดวว่แปรตาม
า อะไรจัดคืเป็อนขนาดแรงยึ
ตัวแปรต้น ดตัเหนี
วแปรตาม
มตามลาดับ่อนที่ของนักเรียน
และลั
กษณะการเปลี
่ยนรูปนร่กระดาษ
างของกลุ่มตั)วแปรตาม คือ ขนาดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนักเรียน ลักษณะการ
( ตัวแปรต้
น คือ ขนาดแผ่
เคลื่อนที่ของนักเรียนและลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่ม)
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บันทึกผลการทากิจกรรม
ตาราง ขนาดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนักเรียน ลักษณะการเคลื่อนที่ของนักเรียน และลักษณะการเปลี่ยน
รูปร่างของกลุ่มนักเรียน เมื่อยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดต่างๆ
ขนาดกระดาษหนังสือพิมพ์ที่
กลุ่มนักเรียนยืน
1. ทั้งแผ่นกางออก
2. พับ 1 ใน 2 ของแผ่น
3. พับ 1 ใน 4 ของแผ่น

ขนาดของแรงยึดเหนี่ยว ลักษณะการเคลื่อนที่ของ ลักษณะการเปลี่ยน
ระหว่างนักเรียน
นักเรียน
รูปร่างของกลุ่ม
มาก น้อย น้อยที่สุด ยาก ง่าย ง่ายที่สุด ยาก ง่าย ง่ายที่สุด
√
√
√
√
√
√
√
√
√

คาถามหลังทากิจกรรม
แปลความหมายและสรุปผล
่นัก่นเรีักยเรีนคาดคะเนไว้
หรือหไม่
ไปตามที
่คาดคะเนไว้
คือ เมืคื่ออยืนเมื
บน่อยืนบน
1. ผลการทดลองเป็
ผลการทดลองเป็นนไปตามที
ไปตามที
ยนคาดคะเนไว้
รือ(เป็
ไม่ น(เป็
นไปตามที
่คาดคะเนไว้
กระดาษหนังกระดาษหนั
สือพิมพ์ขนาด
ำให้ขนาดแรงยึ
ย่ วระหว่ดาเหนี
งมีม่ยวระหว่
ากทีส่ ดุ างมี
นักมเรีากที
ยนเคลื
งสือ1พิใน
มพ์4ขของแผ่
นาด 1 นในจะท�
4 ของแผ่
น จะทาให้ดเหนี
ขนาดแรงยึ
่สุด อ่ นทีแ่ ละ
เปลี่ยนรูปร่างของกลุ
่มได้่อยนที
ากที่และเปลี
่สุด) ่ยนรูปร่างของกลุ่มได้ยากที่สุด)
นักเรียนเคลื

2. นันักกเรีเรียยนสามารถยื
นสามารถยืนนและเคลื
และเคลื่อ่อนที
นที่บ่บนกระดาษหนั
นกระดาษหนังสืงอสืพิอมพิพ์มขพ์นาดใดได้
ขนาดใดได้
่ายที
เพราะเหตุ
ง่างยที
่สุด่สุดเพราะเหตุ
ใด ใด(เมื่อยืน
บนกระดาษทั( เมื
้งแผ่
่อนที่ได้ง่ายที
เพราะมี
กเรียนแต่
เคลืล่อะคนสามารถ
นที่ได้อย่างอิสระโดย
่อยืนนเคลื
บนกระดาษทั
้งแผ่่สนุดเคลื
่อนที่ได้พงื้น่าทียที่ม่สากุด นัเพราะมี
พื้นทีละคนสามารถ
่มาก นักเรียนแต่
ไม่ต้องจับมือกัเคลื
นไว้่อ)นที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องจับมือกันไว้)
3.
เมื่อ่อยืยืนนบนกระดาษหนั
บนกระดาษหนังงสืสืออพิพิมมพ์พ์แแต่ต่ลละขนาดความสามารถในการเปลี
ะขนาดความสามารถในการเปลี่ยนรู
่ยนรูปร่ปาร่งของกลุ
างของกลุ
่มแตกต่
3. เมื
่มแตกต่
างกัางกั
นน
หรือไม่ อย่หรืางไร
น (ต่
โดยเมื
นบนกระดาษทั
้งสองแผ่น้งสองแผ่
สามารถเปลี
่ยนรูปร่า่ยงของกลุ
่มได้ง่ายที
อไม่(ต่อย่างกั
างไร
างกัน่อยืโดยเมื
่อยืนบนกระดาษทั
นสามารถเปลี
นรูปร่างของกลุ
่ม ่สุด รองลงมา
คือ ขนาดได้1งใน
น และคือ1ขนาด
ใน 4 1ของแผ่
ตามล�นำดัและ
บ) 1 ใน 4 ของแผ่น ตามลาดับ)
่ายที2่สของแผ่
ุด รองลงมา
ใน 2 นของแผ่
4.
สมมุตติใิให้ห้นนักักเรีเรียยนแต่
นแต่ลละคนแทนอนุ
ะคนแทนอนุภภาคของสาร
าคของสารลัลักกษณะการยื
ษณะการยืนนบนกระดาษหนั
บนกระดาษหนั
ขนาดใด
4. สมมุ
งสืงอสืพิอมพิพ์มขพ์นาดใด
คืคืออการเลี
งอนุภภาคของสารในสถานะของแข็
าคของสารในสถานะของแข็งง ของเหลว
ของเหลวและแก๊
และแก๊สสตามล
ตามล�าดัำบดับ(เมื่อ
การเลียยนแบบการยึ
นแบบการยึดดเหนี
เหนี่ย่ยวระหว่
วระหว่าางอนุ
(เมื่อยืนบนกระดาษทั้งแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร ในสถานะของแก๊ส
ยืนบนกระดาษทั้งแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร ในสถานะของ แก๊ส
เมื่อยืนบนกระดาษขนาด 1 ใน 2 ของแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใน
สถานะของเหลว เมื่อยืนบนกระดาษขนาด 1 ใน 2 ของแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
เมื่อของสารในสถานะของเหลว
ยืนบนกระดาษขนาด 1 ใน 4 ของแผ่น เป็นการเลียนแบบการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใน
สถานะของแข็ง)
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่อยืนบนกระดาษขนาด
1 ยในบนั4กของแผ่
นการเลี
ดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
5. จงสรุเมื
ปผลการทดลอง
(เปรียบเที
เรียนแต่น ลเป็ะคน
คือ ยอนุนแบบการยึ
ภาคของสาร
ของสารในสถานะของแข็
สารในสถานะของแข็
ง อนุงภ)าคของสารอยู่กันอย่างหนาแน่น อนุภาคจะเคลื่อนที่ได้ยาก
5. สารในสถานะของเหลว
จงสรุปผลการทดลอง (เปรีอนุยภบเที
ยบนักเรียนแต่
ละคน คือ อนุ
ภาคของสาร
าคของสารอยู
่ในหลวมๆเคลื
่อนที
่ง่ายขึ้น
สารในสถานะของแข็
ภาคของสารอยู
่กันนอย่
ภาคจะเคลื
นที่ได้ยาาก
นอกจากนี้ถ้าสารทีง่แต่อนุละอนุ
ภาคอยู่รวมกั
อย่าางหนาแน่
งหนาแน่นน อนุแรงยึ
ดเหนี่ย่อวระหว่
งอนุภาคจะมากก็จะถูก
สารในสถานะของเหลว
อนุ่แภต่าคของสารอยู
่อนที่ง่ายขึ้น
ท�ำให้เปลี่ยนรู
ปร่างไปได้ยากกว่าสารที
ละอนุภาคอยู่ในหลวมๆเคลื
่กันอย่างหลวมๆ)
6.นอกจากนี
นักเรียนคาดคะเนว่
าพับภกระดาษให้
กกว่าน1 แรงยึ
ใน 4 ดของแผ่
น ผลจะเป็
างไร (นักเรียนจะไม่
้ถ้าสารที่แต่าลถ้ะอนุ
าคอยู่รวมกัมนีขอย่นาดเล็
างหนาแน่
เหนี่ยวระหว่
างอนุนภอย่
าคจะมากก็
สามารถยื
ุกคน)าสารที่แต่ละอนุภาคอยู่กันอย่างหลวมๆ)
จะถูกทาให้นเบนแผ่
ปลี่ยนรูนกระดาษได้
ปร่างไปได้ยทากกว่
6. นักเรียนคาดคะเนว่าถ้าพับกระดาษให้มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 4 ของแผ่น ผลจะเป็นอย่างไร
( นักเรียนจะไม่สามารถยืนบนแผ่นกระดาษได้ทุกคน)
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สาร
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทดลองตรวจสอบจุดหลอมเหลวของ
น้าแข็งและจุดเดือดของน้า นาเสนอข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าขณะที่
ได้รับความร้อน

ขอบเขตเนื้อหา
1. พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร
2. จุดหลอมเหลวของน้าแข็งและจุดเดือด
ของน้า

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สารโดยให้นักเรียนสังเกต น้าแข็ง น้า และไอน้า แล้วครูตั้งคาถาม โดยใช้
คาถาม
- สารมีกี่สถานะ อะไรบ้าง (มี 3 สถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส)
- สถานะของสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร
(เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้รับพลังงาน)
- สารชนิดหนึ่ง สามารถมีสถานะมากกว่า 1 สถานะได้หรือไม่
(ได้ ถ้ามีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม)
ขั้นสอน
1. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารการเปลี่ยน
สถานะของสารเกิดจากการที่สารได้รับพลังงานความร้อนหรือคายพลังงาน
ความร้อนออกมา ทาให้พลังงานของระบบเปลี่ยนไป สถานะของสารจึง
เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้
2. การเปลี่ยนสถานะจากสถานะของแข็งเป็นของเหลว เกิดจากอนุภาค
ของของแข็งได้รับความร้อน อนุภาคจะมีพลังงานสูงขึ้น จึงเกิดการ
สั่นสะเทือนได้แรงขึ้นและถ่ายโอนพลังงานจลน์ให้แก่กันจนถึงภาวะหนึ่ง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การทดลอง เรื่อง พลังงานความร้อนกับ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร "

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
แข็งง นํน้้าา และไอนํ
1. สารตัวอย่าง ((นํน้้าาแข็
และไอน้้า) )
2. ใบกิจกรรมที่ 116 การทดลอง เรื่อง
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร "
3. หนังสือเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาชาวิทวยาศาสตร์
22101
รายวิ
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การเยือกแข็ง

การระเหิดกลับ

ของเหลว

การควบแน่น

การกลายเป็นไอ

แก็ส

ภาพที่ 2.12.1 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร

สารคายความร้อน (การเปลี่ยนแปลงแบบ คายความร้อน)

ของแข็ง

การหลอมเหลว

สารได้รบั ความร้อน (การเปลีย่ นแปลงแบบดูดความร้อน
)
การระเหิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
22101
รายวิ
ชาชวิาทวยาศาสตร์
ด้ ด้านคุณลักษณะ
อนุภาคมีพลังงานสูงพอที่จะเคลื่อนที่ออกห่างกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
1. ใฝ่เรียนรู้
อนุภาคจึงต่าลง ของแข็งจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
2. การมุ่งมั่นในการทางาน
3. การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของ
ของเหลวได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น อนุภาคมีพลังงานจลน์มากขึ้น จึงเคลื่อนที่
ห่างจากกันได้มากขึ้นอีก จนในที่สุดเคลื่อนที่ห่างจากกันมากจนไม่ยึด
เหนี่ยวต่อกัน อนุภาคบางอนุภาคของของเหลวจึงฟุ้งกระจายออกไปได้
สภาวะนั้นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส
4. ครูให้นักเรียนดูแผนภาพ และครูอธิบายแผนภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานะของสาร
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
22101
รายวิ
ชาชวิาทวยาศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว และจาก
ของเหลวเป็นแก๊ส จะต้องทาให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลง ทาได้
โดยให้พลังงานแก่สาร
ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนสถานะแก๊ส เป็น ของเหลวและจาก
ของเหลวเป็นของแข็ง จะต้องทาให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากขึ้น
ซึ่งทาได้โดยให้สารนั้นคายความร้อนออกมา
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน เพื่อทาการทดลอง เรื่อง
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร " โดยครูชี้แจง
วัตถุประสงค์การทดลองให้นักเรียนฟัง ดังนี้
1) นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาของการทดลองได้
2) นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่กาหนดได้
3) นักเรียนสามารถทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของ
น้าแข็ง และจุดเดือดของน้าได้
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนการทดลองใน
ใบกิจกรรมที่ 116
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองลงใน
ใบกิจกรรมที่ 116 แล้วบันทึกผลการทดลองทั้ง ลงไปในตารางที่ออกแบบไว้
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
22101
รายวิ
ชาชวิาทวยาศาสตร์
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลการทดลองมาอภิปรายและลงข้อสรุปผลการ
ทดลองลงไปในใบกิจกรรมที่ 116
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลการทดลอง
10. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
- จากการทดลอง เมื่อนาเทอร์มอมิเตอร์เสียบเข้าไปในบีกเกอร์ที่
บรรจุน้าแข็งไว้นั้น เมื่อเวลาผ่านไปน้าแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- น้าแข็งมีอุณหภูมิเท่าใด (ตอบตามผลการทดลองของนักเรียน)
- กระบวนที่น้าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้า เรียกว่าอะไร
(การหลอมเหลว)
- ปัจจัยที่ทาให้น้าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้า หรือ ของแข็งเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว คืออะไร (ความร้อน)
- เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็งเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งซึ่งของแข็งจะ
ใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกความร้อนที่ใช้ในการ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่าอะไร (ความร้อนแฝงของการ
หลอมเหลว)
- นอกจากที่นักเรียนสังเกตเห็นการหลอมเหลวของน้าแข็งกลายเป็น
น้าแล้ว นักเรียนยังเห็นสิ่งใดอีกบ้าง (มีหยดน้ามาเกาะ ที่ผิวของบีกเกอร์)
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
22101
รายวิ
ชาชวิาทวยาศาสตร์
- เมื่อนาน้าแข็งที่หลอมเหลวจนหมดแล้ว ให้ได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิของน้าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(อุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดน้าจะเดือด อุณหภูมิสูงขึ้นไม่สูงขึ้นไป
อีก)
- ต้มน้านานต่อไปอีก อุณหภูมิเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น (อุณหภูมิคงที่ ที่ 100 oC เพราะหลังจากน้าเดือดแล้ว น้าต้องนา
ความร้อนไปใช้ในการเปลี่ยน สถานะเป็นไอน้า ซึ่งเรียกความร้อนดังกล่าว
ว่า ความร้อนแฝง)
- ขณะน้ากาลังเดือด นักเรียนเห็นไอน้าเหนือผิวน้าเดือดหรือไม่ และ
ควันขาวที่ออกมาจากบีกเกอร์คืออะไร (ไม่มีไอน้า เนื่องจากไอน้าอยู่ใน
สถานะแก๊สและควันขาวนั้นคือ ละอองน้าเล็กๆซึ่งเกิดจากการควบแน่น
ของไอน้าเดือด)
- ผลการทดลอง นี้สรุปได้อย่างไร (ขณะน้าแข็งหลอมเหลว อุณหภูมิ
คงที่ที่ 0 oC เมื่อหลอมเหลวหมดแล้วอุณหภูมิจึงสูงขึ้น จุดหลอมเหลวของ
น้าเท่ากับ 0 oC เมื่อน้าได้รับความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึง 100 oC น้าจึง
เดือดและขณะเดือด น้าเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้าอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิขณะ
เดือดคงที่)
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
22101
รายวิ
ชาชวิาทวยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร โดยใช้คาถามดังนี้
- สารเกิดการเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร (ความร้อน)
- เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(ของแข็งจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว)
- เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
ว่าอย่างไร (ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว)
- อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่าอะไร
(จุดหลอมเหลว)
- เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(ของเหลวจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส)
- เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สว่า
อะไร (ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ)
- อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่าอะไร
(จุดเดือด)
- เมื่อทาให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่าอะไร (จุดควบแน่น)
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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- อุณหภูม้นิข)องจุดควบแน่นเป็นอย่างไร (มีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั
ของของเหลวนั
- เมื่อทาให้้น)อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะ
- เมื่อทาให้นอของแข็
ุณหภูมงิขเรีองของเหลวลดลงจนถึ
เปลี่ยนสถานะเป็
ยกอุณหภูมินี้ว่าอะไรงระดับหนึ่ง ของเหลวจะ
เปลีดเยื
่ยนสถานะเป็
(จุ
อกแข็ง) นของแข็งเรียกอุณหภูมินี้ว่าอะไร (จุดเยือกแข็ง)
(จุดเยื-อกแข็
ง) มิของจุดเยืออกแข็
อุณหภู
กแข็งงเป็เป็นนอย่
อย่าางไร
งไร(มีอุณหภูมิเดียวกับจุด
หลอมเหลวของของแข็
นัเยื้นอ) กแข็งเป็นอย่างไร งนั้น)
- อุณ
(มีอุณหภู
มิเหภู
ดียมวกัิขบองจุ
จุดดงหลอมเหลวของของแข็
(มีอุณหภู
มิเดียวกั
นั้นบ) การเปลี่ยนแปลงสถานะ
- ความสั
มพับนจุธ์ดรหลอมเหลวของของแข็
ะหว่างพลังงานความร้องนกั
- ความสั
ระหว่
งานความร้
นกับการเปลี
่ยนแปลงสถานะ
ของสารเป็
นอย่มาพังไรนธ์(เมื
่อเพิา่มงพลั
อุณงหภู
มิให้แก่สอารสารจะเกิ
ดการเปลี
่ยน
ของสารเป็
นอย่างไรง (เมื
่มอุณหภูและเป็
มิให้แก่นสแก๊
ารสารจะเกิ
สถานะ
จากของแข็
เป็่อนเพิ
ของเหลว
ส ตามลาดัดบการเปลี
หากลด่ยน
นของเหลว
และเป็
นแก๊วสเปลี
ตามล
าดับ หากลด
อุสถานะ
ณหภูมจากของแข็
ิลงแก๊สจะเกิง ดเป็การสู
ญเสียความร้
อนแล้
่ยนสถานะกลั
บไปเป็น
อุณหภูมิลงแก๊สจะเกิดงตามล
การสูญ
ของเหลวและของแข็
าดัเสีบย) ความร้อนแล้วเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็น
ของเหลวและของแข็งตามลาดับ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรืเรื่อง่อง พลั
งงานความร้ติขอองสาร
นกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สารและสมบั
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วิทยาศาสตร์
เรื่อง รายวิ
สารและสมบั
ติของสาร
กลุ่มวสาระการเรี
ชา ว 22101
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
วทยาศาสตร์
รายวิ
ชชานาวิอย่
- อุณหภูมิของจุดควบแน่
นเป็
า22101
งไร (มีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานความร้อนกับการ
การเปลี
่ยนแปลงสถานะของสาร
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทดลองตรวจสอบจุด
หลอมเหลวของน้าแข็งและจุด
เดือดของน้า นาเสนอข้อมูลการ
การเปลี
่ยนแปลงอุ
มิของนํ
เปลี่ยนแปลงอุ
ณหภูณมหภู
ิของน้
า ้า
ขณะที่ได้รับความร้อน
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้และการมุ่งมั่นใน
การทางาน

วิธีการ
ตรวจใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
ใบกิจกรรม

เกณฑ์
นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

- ประเมินทักษะ
กระบวนการ
- ประเมินการ
ปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์

- แบบประเมินทักษะ นักเรียนผ่านไม่น้อยกว่า
กระบวนการ
ร้อยละ 70
- แบบประเมินการ
ปฏิบัติกบารทดลอง
การปฏิ
ัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ/เจตคติ

ผ่านระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................. ........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง "พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร "
หน่วยที่ 2 สารและสมบัติของสาร แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12
เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ 1่ 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติการทดลอง เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร และบันทึกรายละเอียด ของข้อมูลสรุปผลและอภิปรายผล
จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาของการทดลองได้
2. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่กาหนดได้
3. นักเรียนสามารถทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของน้าแข็ง และจุดเดือดของน้าได้
อุปกรณ์และสารเคมี
1. บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1
ใบ
2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม
1
ชุด
3. น้าแข็ง
4. เทอร์มอมิเตอร์
1
อัน
5. ขาตั้ง
1
ชุด
วิธีการทดลอง
1 . ใส่น้าแข็งละเอียดลงในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ประมาณ 3 ใน 4 ของบีกเกอร์
2. เสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงในน้าแข็งแล้วยึดเทอร์มอมิเตอร์กับขาตั้ง อย่าให้กระเปราะแตะข้าง
บีกเกอร์
3. เมื่อเสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงไปครบ 1 นาที อ่านและบันทึกอุณหภูมิโดยไม่ยกเทอร์มอมิเตอร์ขึ้น ใช้
แท่งแก้วคนน้าแข็งให้ทั่วตลอดเวลา อ่านและบันทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที
จนน้าแข็งหลอมเหลวหมด
4.3. เมื่อน้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้ว ให้อ่านและบันทึกอุณหภูมิๆ 1 นาที ต่อไปอีก 5 นาที
5.4. นาบีกเกอร์ที่น้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้วไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ อ่านและบันทึก
อุณหภูมิไว้ทุกๆ 1 นาที จนจนกระทั่งน้าเดือดถึงนาทีที่ 10 บันทึกผล สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และบันทึกผล
คาถามก่อนทากิจกรรม
ปัญหา
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
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2. นักเรียนคิดว่ากระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ควรจัดให้อยู่ในน้าแข็ง ณ ตาแหน่งใด
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
3. ลองคาดคะเนว่าน้าแข็งหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าใด
..............................................................................................................................................................................
4. ลองคาดคะเนว่าขณะน้าแข็งกาลังหลอมเหลวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................................................
5. ลองคาดคะเนว่าน้าจะเดือดที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส
..............................................................................................................................................................................
บันผลการทากิจกรรม
นาทีที่
อุณหภูมิของน้าแข็งขณะหลอมเหลว
อุณหภูมิของน้าเมื่อได้รับความร้อน
เมื่อให้ความร้อนแก่น้าแข็งทุกๆ 1 นาที (๐C)
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปทุกๆ 1 นาที (๐C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา

คาถามหลังทากิจกรรม
แปลความหมายและสรุปผล
1. ผลการทดลองเป็นไปตามที่คาดคะเนหรือไม่ อย่างไร .....................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. เพราะเหตุใดขณะน้าแข็งหลอมเหลว อุณหภูมิจึงไม่เปลี่ยนแปลง
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...........................................
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3. เมื่อน้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้ว อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
4. เมื่อน้าได้รับความร้อน อุณหภูมิของน้าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
........................................................................................................................... ...............................................
...........................................................................................................................................................................
5. ต้มน้านานต่อไปอีก อุณหภูมิเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. ขณะน้ากาลังเดือด นักเรียนเห็นไอน้าเหนือผิวน้าเดือดหรือไม่ และควันขาวที่ออกมาจากบิกี เกอร์
คืออะไร
..................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................................................................
7. เพราะเหตุใด เมื่อน้าเดือดแล้วอุณหภูมิจึงไม่สูงขึ้น ........................................................................
............................................................................................................................................................................
กว่าาอะไร
อะไร
8. ปรากฏการณ์ที่น้าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้า และน้าเปลี่ยนสถานะเป็นน้าแข็งเรีเรียยกว่
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. อุณหภูมิที่น้าเปลี่ยนสถานะเป็นน้าแข็งเรีเรียยกว่กว่าาอะไร
อะไรมีมีคค่าเท่
่าเท่าใด
าใด
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
11. กราฟแสดงความสั
กราฟกราฟแสดงความสั
นธ์ราะหว่
งอุณมหภู
ิกับเวลา
เป็นางไร
อย่างไร
มพันธ์มรพัะหว่
งอุณาหภู
ิกับมเวลา
เป็นอย่
......................................................................................................................................................... .................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ผลการทดลอง นี้สรุปได้อย่างไร ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง "พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร"
รายการประเมิน
กลุ่มที่

ชื่อ-สกุล

การ
ทดลอง
ตามแผนที่
กาหนด

การใช้
อุปกรณ์

การบันทึก
ผลการ
ทดลอง

การ
สรุปผล
การ
ทดลอง

การดูแล
และ
จัดเก็บ
อุปกรณ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ.........................................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................................)
................../................/...............
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
4
16-20
3
11-15
2
6-10
1
1-5
เกณฑ์การผ่านได้คะแนนตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

คะแนน

20
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
4

3

2

1

1. การทดลองตาม ทดลองตามวิธีการ
แผนที่กาหนด
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง มีการ
ปรับปรุง แก้ไข
เป็นระยะ
2. การใช้อุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ
และคล่องแคล่ว

ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ด้วย
ตนเอง มีวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ โดยครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน
ผู้แนะน�า ำ

ทดลองไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้
ไม่มีการปรับปรุง
แก้ไข

ใช้อุปกรณ์ทดลอง
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักปฏิบัติแต่ไม่
คล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน
ผู้แนะน�า ำ

ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดลองไม่ถูกต้อง
และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการ
ใช้

3. การบันทึกผล
การทดลอง

บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความเชื่อมโยง
เป็นภาพรวม เป็น
เหตุเป็นผลและ
เป็นไปตามผล
ไปตามผลการ
การทดลอง
ทดลอง

บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความสัมพันธ์
เป็นไปตามผล
ไปตามผลการ
การทดลอง
ทดลอง

บันทึกผลการ
ทดลองเป็นระยะ
แต่ไม่เป็นระเบียบ
ไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์
เป็นไปตามผล
ไปตามผลการ
การทดลอง
ทดลอง

บันทึกผลไม่ครบ
และไม่เป็นไปตาม
การทดลอง

4. การสรุปผลการ สรุปผลการทดลอง
ทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง
กระชับชัดเจน
และครอบคลุม
ข้ข้ออมูมูลลจาก
จากการ
การวิ
เคราะห์
ทั้งหมด
วิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลการทดลอง
ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลกรทดลอง
ได้โดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะนาบ้าง จึง
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง

สรุปผลการทดลอง
ตามความรู้ที่พอมี
อยู่โดย ไม่ใช้ข้อมูล
จากการทดลอง
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ตัวชี้วัด
5. การดูแลและ
จัดเก็บอุปกรณ์

ระดับคะแนน
4

3

2

1

ดูแลอุปกรณ์ในการ
ทดลองและมีการ
ทาความสะอาด
และเก็บอย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการ และ
แนะนาให้ผู้อื่นดูแล
และเก็บรักษาได้
ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์ในการ
ทดลองและมีการ
ทาความสะอาด
อย่างถูกต้อง แต่
เก็บไม่ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์ในการ
ทดลอง มีการทา
ความสะอาดแต่
เก็บไม่ถูกต้อง ต้อง
ให้ครูหรือผู้อื่น
แนะนา

ไม่ดูแลอุปกรณ์ใน
การทดลอง และไม่
สนใจทาความ
สะอาดรวมทั้งเก็บ
ไม่ถูกต้อง
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง "พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร "
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ ่ 1 1 ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติการทดลอง เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร และบันทึกรายละเอียด ของข้อมูลสรุปผลและอภิปรายผล
จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาของการทดลองได้
2. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่กาหนดได้
3. นักเรียนสามารถทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของน้าแข็ง และจุดเดือดของน้าได้
อุปกรณ์และสารเคมี
1. บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1
ใบ
2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม
1
ชุด
3. น้าแข็ง
4. เทอร์มอมิเตอร์
1
อัน
5. ขาตั้ง
1
ชุด
วิธีการทดลอง
1 . ใส่น้าแข็งละเอียดลงในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ประมาณ 3 ใน 4 ของบีกเกอร์
2. เสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงในน้าแข็งแล้วยึดเทอร์มอมิเตอร์กับขาตั้ง อย่าให้กระเปราะแตะข้าง
บีกเกอร์
3. เมื่อเสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงไปครบ 1 นาที อ่านและบันทึกอุณหภูมิโดยไม่ยกเทอร์มอมิเตอร์ขึ้น ใช้
แท่งแก้วคนน้าแข็งให้ทั่วตลอดเวลา อ่านและบันทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที
จนน้าแข็งหลอมเหลวหมด
3. เมื่อน้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้ว ให้อ่านและบันทึกอุณหภูมิๆ 1 นาที ต่อไปอีก 5 นาที
4. นาบีกเกอร์ที่น้าแข็งหลอมเหลวหมดแล้วไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ อ่านและบันทึก
อุณหภูมิไว้ทุกๆ 1 นาที จนจนกระทั่งน้าเดือดถึงนาทีที่ 10 บันทึกผล สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และบันทึกผล
คาถามก่อนทากิจกรรม
ปัญหา
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร
(จุดหลอมเหลวของน้าแข็งมีค่าเท่าไหร่ , จุดเดือดของน้ามีค่าเท่าไหร่ )
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สมมติฐาน
1.2. นักเรียนคิดว่ากระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ควรจัดให้อยู่ในน้าแข็ง ณ ตาแหน่งใด
(อยู่ตรงกลางของน้าแข็ง ไม่สัมผัสด้านข้างและก้นกล่อง)
2.3. ลองคาดคะเนว่าน้าแข็งหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าใด ( 0 ๐C )
3.4. ลองคาดคะเนว่าขณะน้าแข็งกาลังหลอมเหลวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
( อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง คงที่ที่ 0 ๐C )
4.5. ลองคาดคะเนว่าน้าจะเดือดที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส ( 100 ๐C )
บันผลการทากิจกรรม
นาทีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อุณหภูมิของน้าแข็งขณะหลอมเหลว
เมื่อให้ความร้อนแก่น้าแข็งทุกๆ 1 นาที (๐C)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5

อุณหภูมิของน้าเมื่อได้รับความร้อนเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไปทุกๆ 1 นาที (๐C)
30
54
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

คาถามหลังทากิจกรรม
แปลความหมายและสรุปผล
1. ผลการทดลองเป็นไปตามที่คาดคะเนหรือไม่ อย่างไร (เป็นไปตามที่คาดคะเน คือ จุดหลอมเหลว
ของน้าแข็งเท่ากับ 0 ๐C , จุดเดือดของน้าเท่ากับ 100 ๐C )
2. เพราะเหตุใดขณะน้าแข็งกาหลอมเหลว อุณหภูมิจึงไม่เปลี่ยนแปลง
(น้าแข็งนาความร้อนที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะ)
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3.3.เมืเมื่อน้่อน้าแข็
าแข็งหลอมเหลวหมดแล้
งหลอมเหลวหมดแล้ว วอุณ
อุณหภูหภูมมิเปลี
ิเปลี่ยนแปลงหรื
่ยนแปลงหรือไม่
อไม่ อย่อย่างไร
างไร
(อุ(อุณณหภูหภูมมิจะเปลี
ิจะเปลี่ยนแปลง
่ยนแปลงคือคือค่ค่อยๆสู
อยๆสูงขึง้นขึ้น) )
4.4.เมืเมื่อน้่อน้าได้
าได้รบั รบั ความร้
ความร้อนอน อุณ
อุณหภูหภูมมิของน้
ิของน้าเปลี
าเปลี่ยนแปลงอย่
่ยนแปลงอย่างไร
างไร
3. เมื
งหลอมเหลวหมดแล้
วกอุก)ณ) หภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
( (อุณ
อดอ่อดน้อุาแข็
ณ
มมิสูงิสขึูง้นขึ้นไม่ไม่สูงสขึูง้นขึ้นไปอี
อุณหภูหภูมมิจะสู
ิจะสูงขึง้นขึ้นเรืเรื่อยๆแล้
่อยๆแล้วในที
วในที่สุด่สนุ้ดน้าจะเดื
าจะเดื
อุณหภูหภู
ไปอี
(อุณหภูใมดจึ
5.5.ต้มต้มน้น้านานต่
งเป็
านานต่อไปอี
อไปอีกก อุณ
อุณหภูหภูมมิเป็ิเป็นนอย่อย่างไร
างไร เพราะเหตุ
เพราะเหตุ
ใิจดจึะเปลี
งเป็นน่ยเช่นแปลง
เช่นนนันั้น้น คือ ค่อยๆสูงขึ้น)
4.าเดื
เมือ่อดแล้
าได้วรวน้บั น้าต้
ความร้
อาความร้
น อุณอหภู
มิของน้
าเปลี่ยนแปลงอย่
นไปใช้
ในการเปลี
่ยน่ยน างไร
เพราะหลังจากน้
งจากน้
าเดื
อน้ดแล้
าต้องน
องนาความร้
อนไปใช้
ในการเปลี
( (อุณ
อุณหภูหภูมมิคงที
ิคงที่ท่ที 100
ี่ 100oCoC เพราะหลั
หภู
มิจอะสู
งขึ้นเรื) )่อยๆแล้วในที่สุดน้าจะเดือด อุณหภูมิสูงขึ้นไม่สูงขึ้นไปอีก
สถานะเป็
นแฝง
สถานะเป็นนไอน้
ไอน้า า ซึ่งซึเรี่งเรียกความร้
ยกความร้อนดั
อนดังกล่
งกล่าวว่
า(วว่อุา ณ
าความร้
ความร้
อนแฝง
ีกเกอร์
น้าเดื
านานต่
อุณหภู
มขาวที
ิเป็น่ออย่
างไร เพราะเหตุ
6.6.ขณะน้
อดหรื
ไม่
นนขาวที
ขณะน้ากากาลัาลังเดืงเดือดอด นันักเรี
กเรียนเห็
ยนเห็นนไอน้
ไอน้าเหนื
าเหนือ5.ผิอวผิต้น้วมน้าเดื
อดหรือไปอี
อไม่กและควั
และควั
่อกมาจากบิ
ออกมาจากบิ
กเกอร์ใดจึงเป็นเช่นนั้น
( อุณหภูมิคงที่ที่ 100 oC เพราะหลังจากน้าเดือดแล้ว น้าต้องนาความร้อนไป
คือคือะไร
ออะไร
สถานะเป็
น้นไอน้
ซึ่งเรียกความร้
อ่งนดั
าวว่า ความร้อนแฝง )
( (ไม่ไม่มมีไอน้
นนขาวนั
าเล็
เกิ่งเกิดงจากการ
ีไอน้า าเนืเนื่องจากไอน้
่องจากไอน้าอยู
าอยู่ในสถานะแก๊
่ในสถานะแก๊สและควั
สและควั
ขาวนั
้นคือคือา ละอองน้
ละอองน้
าเล็กๆซึ
กๆซึ
ดกล่จากการ
6. ขณะน้ากาลังเดือด นักเรียนเห็นไอน้าเหนือผิวน้าเดือดหรือไม่ และควันขาวท
ควบแน่
ควบแน่นนของไอน้
ของไอน้าเดื
าเดือดอด) )
งขึ้น
7.7.เพราะเหตุ
เพราะเหตุใดใด เมืเมื่อน้่อน้าเดื
าเดือดแล้
อดแล้วอุวณ
อุณหภูหภูมมิจึงิจไม่
ึงคืไม่อสูอะไร
( ไม่่ยมนสถานะ
อน้า เนื)่อ)งจากไอน้าอยู่ในสถานะแก๊สและควันขาวนั้นคือ ละอองน้าเล็ก
( (เพราะน้
เพราะน้าเดื
าเดือดน
อดนาความร้
าความร้อนที
อนที่ได้่ได้ไปใช้
ไปใช้ในการเปลี
ในการเปลี
่ยีไนสถานะ
นาเปลี
ของไอน้
าเดือด )นนน้น้าแข็
8.8.ปรากฏการณ์
่ยนสถานะเป็
ปรากฏการณ์ทที่นี่น้าแข็
้าแข็งเปลี
งเปลี่ยนสถานะเป็
่ยนสถานะเป็นนน้น้าควบแน่
าและน้
และน้าเปลี
่ยนสถานะเป็
าแข็งเรีงเรียกว่
ยกว่าอะไร
าอะไร
7.าดัเพราะเหตุ
( (การหลอมเหลว
การหลอมเหลว และการเยื
และการเยือกแข็
อกแข็ง ง ตามล
ตามล
าดับบ) ) ใด เมื่อน้าเดือดแล้วอุณหภูมิจึงไม่
ยกว่
กว่า(าอะไร
าเพราะน้
อาดน
9.9.อุณ
อุณหภูหภูมมิทิที่นี่น้าเปลี
้าเปลี่ยนสถานะเป็
่ยนสถานะเป็นนน้น้าแข็
าแข็งเรีงเรีเรียยกว่
อะไร
่าเท่
เท่
าใด
ใดาความร้อนที่ได้ไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะ )
อะไรมีมีมีคาเดื
ค่คา่าเท่
าใด
o
o
( (จุดจุเยื
ดเยือกแข็
อกแข็งของน้
งของน้ามีามีค่าค่าเท่เท่ากัาบกับ0 0 CC) )8. ปรากฏการณ์ที่น้าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้า และน้าเปลี่ยนสถานะเป็นน้าแข็งเ
( การหลอมเหลว และการเยือกแข็ง ตามลาดับ )
10.10.ผลการทดลอง
ผลการทดลองนีนี้สรุ้สปรุปได้ได้อย่อาย่งไร
างไร
มิที่น้าเปลี่ยนสถานะเป็
นมน้มิจาแข็
วอุวณ
ึงิจสูึงงสูงขึงเรี้นขึย้นกว่าอะไร มีค่าเท่าใด
่อหภู
หลอมเหลวหมดแล้
อุณหภูหภู
( (ขณะน
ขณะนาแข็
าแข็งหลอมเหลว
งหลอมเหลวอุณ
อุณหภูหภูมมิคงที
ิคงที่ท่ที 0ี่ 0oC9.oCเมือุเมืณ่อหลอมเหลวหมดแล้
จุความร้
ดเยือกแข็
่าจนถึ
เท่งางกัง100
บ100
0ooCoCC )
จนถึ
100
ูงขึูงขึ้นขึค้น้นจนถึ
นอุ
รงหภู
จุดจุหลอมเหลวของน้
าได้รับร(ับความร้
อนอุณหภู
รของน้
หภูมมมิสิสูงิสามี
ดหลอมเหลวของน้าเท่
าเท่ากัาบกับ0 0oCoC เมืเมื่อน้่อน้าได้
10.นนไอน้
ผลการทดลอง
นีว้สวอุรุปณ
ได้
อมย่มิขางไร
น้น้าจึาจึงเดืงเดือดและขณะเดื
หภูหภู
ณะเดื
อดและขณะเดือดอดน้น้าเปลี
าเปลี่ยนสถานะเป็
่ยนสถานะเป็
ไอน้าอย่
าอย่างรวดเร็
างรวดเร็
อุณ
ิขณะเดือดคงที
อดคงที่ )่ )
( ขณะนาแข็งหลอมเหลว อุณหภูมิคงที่ที่ 0 oC เมื่อหลอมเหลวหมดแล้วอุณหภูม
จุดหลอมเหลวของน้าเท่ากับ 0 oC เมื่อน้าได้รับความร้อนอุรหภูมิสูงขึ้นจนถึง 1
น้าจึงเดือดและขณะเดือด น้าเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้าอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิขณะ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รหัสวิชา ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 9 ชั่วโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย
และคลอโรพลาสต์
ว1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์
ว1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง กับการทำหน้าที่ของเซลล์
ว1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ
จนเป็นสิ่งมีชีวิต
ว1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์
และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน
2. สาระสำคัญ
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาทส่
วนใหญ่วมนใหญ่
ีเส้นใยประสาทเป็
นแขนงยาว
น�ำกระแสประสาทไปยั
งเซลล์อื่น ๆงทีเซลล์
่อยู่ไกลออกไป
ขนราก เป็น
เซลล์ประสาทส่
มีเส้นใยประสาทเป็
นแขนงยาว
นำกระแสประสาทไปยั
อื่นๆ ที่อยูเซลล์
่ไกลออกไป
เซลล์
ของรากทีนเซลล์
่มีผนังผเซลล์
และเยื่อ่มหุีผ้มนัเซลล์
ยื่นแยาวออกมา
กษณะคล้
ายขนเส้นเล็ลักกษณะคล้
ๆ เพื่อเพิำ่มยขนเส้
พื้นที่ผิวนในการดู
เซลล์ผขิวนรากเป็
ิวของรากที
งเซลล์
ละ เยื่อหุ้มลัเซลล์
ยื่นยาวออกมา
เล็กๆ ดน�้ำ
และธาตุ
เพื่อเพิ่มอพืาหาร
้นที่ผิวในกำรดูดน้ำและธาตุอาหาร
พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต ตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำงาน
ร่ ว มกั น เป็ น อวั ย วะ อวั ย วะต่ า งๆ ทำงานร่ ว มกั น เป็ น ระบบอวั ย วะ ระบบอวั ย วะทุ ก ระบบทำงาน
ร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต
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3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. เซลล์เ ป็น หน่ว ยพื้น ฐานของสิ่ง มีช ีว ิต สิ่ง มีช ีว ิต บางชนิด มีเ ซลล์เ พีย งเซลล์เ ดีย ว เช่น อะมีบ า
พารามีเซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์
2. โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์
และคลอโรพลาสต์
3.โครงสร้ า งต่ า งๆ ของเซลล์ ม ี ห น้ า ที ่ แ ตกต่ า งกั น ผนั ง เซลล์ ทำหน้ า ที ่ ใ ห้ ค วามแข็ ง แรงแก่ เ ซลล์
เยื ่ อ หุ ้ ม เซลล์ ทำหน้ า ที ่ ห ่ อ หุ ้ ม เซลล์ แ ละควบคุ ม การลำเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์ นิ ว เคลี ย ส
ทำหน้ า ที ่ ค วบคุ ม การทำงานของเซลล์ ไซโทพลาซึ ม มี อ อร์ แ กแนลล์ ท ี ่ ท ำหน้ า ที ่ แ ตกต่ า งกั น แวคิ ว โอล
ทำหน้าที่เก็บน้ำและสารต่างๆ ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์
คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
4. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ม ีเส้น ใยประสาทเป็นแขนงยาว นำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป
เซลล์ขนรากเป็นเซลล์ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และ เยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็กๆ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำและธาตุอาหาร
5. พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต ตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำงาน
ร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่างๆ ทำงานร่วมกัน เป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำงานร่วมกันเป็น
สิ่งมีชีวิต
6. เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ และมีการขจัดสารบางอย่างที่
เซลล์ไม่ต้องกำรออกนอกเซลล์ การนำสารเข้าและออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสาร
จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำ ส่วนออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำ
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังด้านที่มี ความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า
ด้านทักษะกระบวนการ
การใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษาส่วนประกอบของเซลล์
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู
นรู้ ้
3.3. อยู
อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง
4.4. มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท�
งาน
ในการทำางาน
5.5. มีมีจจิติตสาธารณะ
สาธารณะ
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน 10 คะแนน
การสร้างแบบจาลองลักษณะของเซลล์ชนิดต่างๆ และอธิบายหน้าที่การทางานของเซลล์ที่มีความสัมพันธ์
กับลักษณะรูปร่าง
เกณฑ์การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
1. ความครอบคลุม สาระการเรียนรู้มี สาระการเรียนรู้มี สาระการเรียนรู้มี ผลงานไม่สอดคล้อง
ของสาระการ
ความครอบคลุมทุก ความครอบคลุม
ความครอบคลุม
กับสาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางประเด็น
เนืเนื้อ้อหามี
เนื้ออหามี
เนืเนื้อ้อหาไม่
2. 2. ความถูกต้องของ เนื้อหามีความ
หามีความ
หามีความ
หาไม่มมี ีความ
กต้อนงส่วน
ความถู
กต้อง
เนื้อหาสาระ
ถูกต้องทุกประเด็น ความถู
ถูกต้องเป็
ถูกต้องบางประเด็
น ความถู
ถูกต้องกต้อง
ใหญ่
เป็
นส่วนใหญ่
บางประเด็น
3. 3. ความคิด
มีการออกแบบ
มีประเด็นการ
มีประเด็นการ
เป็นการออกแบบ
สร้างสรรค์ในการ ชิ้นงานที่แปลกใหม่ ออกแบบชิ้นงานที่ ออกแบบชิ้นงานที่ ชิ้นงานที่ไม่แปลก
ออกแบบชิ้นงาน
ทุกประเด็น
แปลกใหม่เป็นส่วน แปลกใหม่บาง
ใหม่
ใหญ่
ประเด็น
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ประเด็น
การประเมิน
4. 4. ความสวยงาม
ของชิ้นงาน

4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)

ชิ้นงานมีการตกแต่ง มีการตกแต่งชิ้นงาน มีการตกแต่ง
ความสวยงามทั้ง
เป็นส่วนใหญ่
ชิ้นงานบางจุด
ชิ้นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 14-16 หมายถึง
คะแนน 10- 13 หมายถึง
คะแนน 6-9 หมายถึง
คะแนน 1-5
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

10 คะแนน
7 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน

1 (ปรับปรุง)
ไม่มีการตกแต่ง
ชิ้นงาน
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมสารวจลักษณะของหน่วยย่อยเล็กๆของ
สิ่งมีชีวิต ที่กาหนดให้ (เซลล์พืช เซลล์สัตว์) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ
บรรยายลักษณะที่พบ
2. จากนั้นครูให้นักเรียนหาคาตอบร่วมกันจากการทากิจกรรม 1 และ 2
ขั้นสอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน (คละความสามารถ) จากนั้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง รูปร่างและส่วนประกอบ
ด้านความรู้
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยครูให้นักเรียนอ่านวิธีทากิจกรรมแล้วแล้ว
1. อธิบายรูปร่างและโครงสร้างของ
ครูถามคาถามก่อนการทากิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้สารวจลักษณะของหน่วยย่อยเล็กๆ ของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. บรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้ม สิ่งมีชีวิตใดบ้าง (รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์)
1.2 ทากิจกรรมแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายรูปร่างและ
เซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล
ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้)
ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
(กล้อองง
1.3 นักเรียนจะสังเกตเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้อุปกรณ์ใด(กล้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จุลทรรศน์แบบใช้แสง)
1. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้าง
1.4 นักเรียนจะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ด้วยวิธีการใด (บันทึกด้วยวิธีการวาดภาพ)

ขอบเขตเนื้อหา
1. รูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืช
และ เซลล์สัตว์
เซลล์
ัตว์าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
2. สหน้
ไซโทพลาซึ
วเคลีงยเซลล์
ส แวคิเยืวโอล
่อหุ้มเซลล์
2. หน้าทีม่ขนิองผนั
ไมโทคอนเดรี
ไซโทพลาซึมยนิและคลอโรพลาสต์
วเคลียส แวคิวโอล ไมโท
คอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้เรื่อง ส่วนประกอบสาคัญของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง รูปร่างและ
ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องส่วนประกอบสาคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง รูปร่างและ
ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องส่วนประกอบสาคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ครูนาอภิปรายกับนักเรียนว่า ในการบันทึกภาพจากกล้องจุลทรรศน์
จะต้องระบุกาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์
3. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
นาเสนอผลการทดลองและร่วมกันอภิปรายถึงผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม
โดยใช้คาถาม ดังนี้
3.1 เซลล์
่ส�ำ่สคัาคั
ญอะไรบ้
าง าง
เซลล์เเยืยื่อ่อหัหัววหอมแดงมี
หอมแดงมีลลักักษณะและส่
ษณะและส่วนประกอบที
วนประกอบที
ญอะไรบ้
ยสยสไซโทพลาซึ
ษณะเป็นนรูรูปปเหลี
เหลี่ย่ยมม ส่ส่ววนประกอบที
นประกอบที่ส่ส�ำคัาคัญญคือคือนิวนิเคลี
วเคลี
ไซโทพลาม
(มีลักษณะเป็
ผนังเซลล์
ซึเยืม่อหุเยื้มเซลล์
่อหุ้มเซลล์
ผนัง)เซลล์)
3.2 เซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอกมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญ
อะไรบ้าง (มีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยม ส่วนประกอบที่สาคัญ คือ นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม คลอโรพลาสต์ เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์)
3.3 จากการศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ส่วนประกอบใดที่พบใน
เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกแต่ไม่พบในเซลล์ของหัวหอมแดง
(ส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นเม็ดสีเขียวเล็กๆ ที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์
ทีซึง่เรีไม่ยพกว่บส่าคลอโรพลาสต์
ซึ่งไม่พเยืบส่
วนประกอบนี้ในเซลล์
่อหัววนประกอบนี
หอมแดง) ้ในเซลล์เยื่อหัวหอมแดง)
3.4 ในการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงต้อง
หยดสารละลายไอโอดีน (เพื่อให้สังเกตส่วนประกอบของเซลล์ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น)
3.5 เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมคล้ายรูปลูกบาศก์ แต่ไม่เป็นเหลี่ยมชัดเจนเหมือนใน
เซลล์พืช ส่วนประกอบที่สาคัญ คือ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้ม
เซลล์)
3.6 ให้นักเรียนเปรีบเทียบรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์เยื่อหัว
หอมแดง เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระอกและเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม (รูปร่าง
ของเซลล์เยื่อหัวหอมแดงและเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกเป็นเซลล์ที่มี
เหลี่ยมชัดเจน ส่วนเซลล์เยื่อบุข้างแก้มไม่เป็นเหลี่ยมชัดเจนเหมือนเซลล์พืช
ส่วนประกอบสาคัญที่เหมือนกันในเซลล์ทั้ง 3 ชนิด คือ นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนประกอบที่เหมือนกันระหว่างเซลล์เยื่อ
หัวหอมแดงและเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก คือ นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ ส่วนประกอบที่ต่างกัน คือ
เซลล์เยื่อหัวหอมแดงไม่มีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์ของใบสาหร่ายหาง
กระรอกมีคลอโรพลาสต์)
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องส่วนประกอบสาคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง
ส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แล้วนักเรียนทาใบงานที่ 2
ส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
5. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้ว
ร่วมกันอภิปรายโดยครูตั้งคาถามถามนักเรียนว่า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.1 โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ไได้
ด้แแก่ก่ออะไรบ้
ะไรบ้าางง
(เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส)
5.2 โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ออะไรบ้
ะไรบ้าางง
(ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์)
5.3 ผนังเซลล์ ทาหน้าที่อะไร (ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์)
5.4 เยื่อหุ้มเซลล์ ทาหน้าที่อะไร (ห่อหุ้มเซลล์และควบคุม
การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์)
5.5 นิวเคลียส ทาหน้าที่อะไร (ควบคุมการทางานของเซลล์)
5.6 แวคิวโอล ทาหน้าทีอ่ ะไร (เก็บน้าและสารต่างๆ)
5.7 ไมโทคอนเดรีย ทาหน้าทีอ่ ะไร (ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์) )
5.8 คลอโรพลาสต์ทาหน้าที่อะไร (เป็นแหล่งที่เกิด
การสังเคราะห์ด้วยแสง ))
ขั้นขยายความรู้
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆ เรียกว่าอะไร (เซลล์)
1.2 สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว เรียก
สิ่งมีชีวิตนี้ว่าอะไร (สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ครูนาแผนภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันอภิปราย
โดยใช้คาถาม ดังนี้
2.1 จากภาพสิ่งมีชีวิตขนิดใดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (อะมีบา พารามี
พารามี
เซียม เยีซีสยต์ม) ยีสต์)
2.2 จากภาพสิ่งมีชีวิตขนิดใดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (เซลล์ของ
ไฮดรา เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน เซลล์เนื้อเยื่อลาเลียงในพืช)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์
บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เยื่อ
หุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบใน
เซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ โครงสร้างต่างๆ ของเซลล์
ได้แก่ ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และไซโทพลาซึม
มีออร์แกแนลล์ที่ทาหน้าที่แตกต่างกัน เช่น แวคิวโอล ทาหน้าที่เก็บน้าและ
สารต่างๆ ไมโทคอนเดรีย ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้
พลังงานแก่เซลล์ คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายรูปร่างและ
- ทาใบกิจกรรม
โครงสร้างของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์
- บรรยายหน้าที่ของผนัง - ทาใบกิจกรรม
เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาซึม นิวเคลียส
แวคิวโอล
ไมโทคอนเดรีย
และคลอโรพลาสต์
เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจาก
ใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

เครื่องมือวัด
เกณฑ์การประเมิน
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
รูปร่างและส่วนประกอบ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์
- ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
ส่วนประกอบสาคัญของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 1 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
จุดประสงค์
1. อธิบายรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
2. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
วัสดุ-อุปกรณ์
1. หัวหอมแดง
2. ใบสาหร่ายหางกระรอก
3. น้าเปล่า
4. น้าเกลือความเข้มข้น 0.85%
5. สารละลายไอโอดีน
6. หลอดหยด
7. ก้านสาลี
8. ปากคีบ
9. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
10. แผ่นสไลด์
11. กระจกปิดสไลด์
วิธีทา
ตอนที่ 1
1. ศึกษาเซลล์เยื่อหัวหอมแดง
1.1 หยดน้าบนกระจกสไลด์ 1 หยด
1.2 ใช้ปากคีบลอกเยื่อหรือผิวด้านในของหัวหอมแดงออก แล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆ วางบนหยอดน้าบน
กระจกสไลด์ ระวังไม่ใช้เนื้อเยื่อพับซ้อนกัน

ภาพที่ 3.1.1 ขั้นตอนที่ 1.1 และ 1.2
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1.3 หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยดบนเยื่อหัวหอมแดง
1.4 วางกระจกปิดสไลด์ทามุมประมาณ 45 องศากับกระจกสไลด์ด้านหนึ่ง แล้วเลื่อนกระจกปิด
สไลด์ไปสัมผัสกับขอบด้านนอกของหยดน้า ใช้เข็มเขี่ยรองรับกระจกปิดสไลด์ไว้แล้วค่อยๆ ลดเข็มเขี่ยลงจน
กระจกปิดสไลด์ปิดลงบนกระจกสไลด์จนสนิท ใช้กระดาษเยื่อแตะข้างๆ กระจกปิดสไลด์ เพื่อซับของเหลว
ส่วนเกินออก

ภาพที่ 3.1.2 ขั้นตอนการทดลองที่ 1.3 – 1.4
1.5 นาไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยายต่าและสูงตามลาดับ สังเกตและ
วาดภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์
2. ศึกษาเซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอก
2.1 ใช้ปากคีบเด็ดใบของสาหร่ายหางกระรอกบริเวณใกล้ส่วนยอด 1 ใบ วางบนหยดน้าบน
กระจกสไลด์อีกแผ่นหนึ่ง ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์

ภาพที่ 3.1.3 การเลือกใช้เซลล์สาหร่ายหางกระรอก
2.2 นาไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยายต่าและสูงตามลาดับ สังเกตและ
วาดภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์
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3. เปรียบเทียบเซลล์พืชทั้ง 2 ชนิด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กับภาพต่อไปนี้แล้วชี้ส่วนประกอบในภาพที่
นักเรียนวาด

ภาพที่ 3.1.4 เซลล์สาหร่ายหางกระรอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

ภาพที่ 3.1.5 เซลล์เยื่อหัวหอมแดงภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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ตอนที่ 2 เซลล์สัตว์
1. หยดน้าเกลือความเข้มข้น 0.85% 1 หยดบนกระจกสไสด์
2. ใช้ก้านสาลีที่สะอาด ขูดเบาๆ ที่ด้านในของกระพุงแก้ม แล้วนาไปแตะลงบนหยดน้าเกลือบนกระจกสไลด์

ภาพที่ 3.1.6 การใช้ก้านสาลีขูดเยื่อบุข้างแก้ม
3. หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยดลงบนหยดน้าเกลือแล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์
4. นาสไลด์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยายต่าและสูงตามลาดับ สังเกตและวาด
ภาพ
5. เปรียบเทียบเซลล์ที่สังเกตได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กับภาพเซลล์ต่อไปนี้แล้วชี้ส่วนประกอบในภาพที่
นักเรียนวาด

ภาพที่ 3.1.7 ภาพเซลล์เยื่อบุข้างแก้มภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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ใบกิจกรรมที่ 2 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บันทึกผล

เซลล์เยื่อหัวหอมแดง

เซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอก
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คาถามหลังกิจกรรม
1. เซลล์เยื่อหัวหอมแดงมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. เซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอกมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. จากการศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก
แต่ไม่พบในเซลล์ของหัวหอมแดง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ในการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงต้องหยดสารละลายไอโอดีน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..
5. เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ให้นักเรียนอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์เยื่อหัวหอมแดง เซลล์ของใบ
สาหร่ายหางกระอกและเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ 1 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์แตกต่างกันทั้งรูปร่างและส่วนประกอบบางอย่าง นักเรียนสามารถศึกษาส่วนประกอบ
สาคัญของเซลล์เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ตลอดจนความแตกต่างระหหว่างเซลล์ทั้งสองได้ ดังนี้

ภาพที่ 3.1.8 แสดงส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
นักเรียนจะเห็นได้ว่า เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส
1. เยื่อหุ้มเซลล์ อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์ ทาหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในเซลล์ อีกทั้งยัง
ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่เข้าและออกจากเซลล์ สาหรับเซลล์พืชยังมีผนังเซลล์ห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์
อีกชั้นหนึ่ง ทาให้เซลล์พืชและส่วนต่างๆ ของพืชคงรูปร่างอยู่ได้ ผนังเซลล์มักจะยอมให้สารเกือบทุกชนิด
ผ่านเข้าและออกได้
2. ไซโทพลาซึม เป็นส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ มีลักษณะกึ่งเหลว ประกอบด้วยน้าเป็นส่วนใหญ่
โดยมีสารต่างๆ ละลายและแขวนลอยอยู่ ทั้งสารที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของเซลล์ เช่น น้าตาล โปรตีน
รวมทั
รวมมทั้งของเสี
้งของเสียยต่ต่างๆ
างๆจากกิ
จากกิจกรรมของเซลล์
จกรรมของเซลล์ดด้วย้วย
นอกจากนั้นภายในไซโทพลาซึมยังมีส่วนประกอบเล็กๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์ กระจายอยู่ทั่วไป
ออร์แกเนลล์มีหลาบชนิด ทาหน้าที่แตกต่างกันในกระบวนการดารงชีวิตของเซลล์
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีออร์แกเนลล์บางชนิดที่เหมือนกัน และบางชนิดแตกต่างกนั เช่น
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แวคิววโอล
โอลเป็เป็เป็นนออร์
นออร์
ออร์
แกเนลล์
กเนลล์
่ทั้งั้งในเซลล์
ในเซลล์
พืชืชและเซลล์
และเซลล์
มีลลักักษณะเป็
ษณะเป็
นถุถุงง สารละลาย
แแกเนลล์
ที่มททีอ่มี่มยูีอ่ทีอยูั้งยู่ทในเซลล์
พืชพและเซลล์
สัตว์สสัตมีัตว์ลว์ักมีษณะเป็
นถุง นภายในมี
 แวคิ
โอล
ภายในมี
สารละลายอยู
ารละลายอยู
่ แวคิ
แวคิ
โอลในเซลล์
สะสมน้
และสารอื
ทั้ง้งทีที่ม่มีปีประโยชน์
ระโยชน์
และ
อยู
่ แวคิวสโอลในเซลล์
พชื ่ เก็
บสะสมน�
ำ้ และสารอื
ๆบบทัสะสมน้
ง้ ทีม่ ปี ระโยชน์
และไม่
นอกจากนั
น้ เซลล์บางเซลล์
ภายในมี
ววโอลในเซลล์
พพืชืชน่ เก็เก็
ำำและสารอื
่น่นๆมๆปี ทัระโยชน์
และ
ระโยชน์
นอกจากนั
างเซลล์
เซลล์
ดขาวยังส่งมีวมีนสิ
โอลที
เช่ไม่นมมีปีประโยชน์
เซลล์
เม็ดเลืนอกจากนั
อดขาว ยั้นง้นเซลล์
มีเซลล์
แวคิบวบางเซลล์
โอลที
่เกิดจากการน�
ำสารเข้
าสูออ่เดขาวยั
ซลล์
่งมีววชโอลที
ีวิตเซลล์
ดีจากการ
ยวบางชนิดมีแวคิว
ไม่
เช่เช่นน เซลล์
เม็เม็ดดเลืเลื
แแวคิวคิ
่เกิ่เกิดเดจากการ
นำสารเข้
่เซลล์
ส่ววนสิ
ีวิติตเซลล์
เซลล์เดีเดียยวบางชนิ
วบางชนิดดมีมีแแวคิวคิววโอลทำหน้
โอลทำหน้าาทีที่ค่ควบคุ
วบคุมมปริ
ปริมมาณน้
าณน้ำำและ
และ
โอลท�
ำ่ หน้าาาสูทีสู่เ่คซลล์
วบคุมส่ปริ
มนสิ
าณน�
ภายในเซลล์
นำสารเข้
่ง่งมีมีชำ้ชีวและของเสี
ของเสียยภายในเซลล์
คลอโรพลาสต์
นออร์
แกเนลล์ทที่มี่พอบในเซลล์
พืช พมีืชลและเซลล์
ักษณะเป็นสเม็
ภายในมีนถุสารคลอโรฟิ
ลล์ซึ่ง
ของเสี
ภายในเซลล์
แวคิวโอล เป็นเป็ออร์
แกเนลล์
ยู่ทั้งในเซลล์
ัตว์ดเล็มีกลๆักษณะเป็
ง
มีสีเขียว สท�ารละลายอยู
ำคลอโรพลาสต์
หน้
าที่ส�ำคัญ่ ในกระบวนการสั
งเคราะห์
ดบในเซลล์
้วยแสง ำพและสารอื
คลอโรพลาสต์
นออร์
ออร์แแกเนลล์
กเนลล์
ที่พี่พบบในเซลล์
พืชืช มีมีลลักักษณะเป็
ษณะเป็
เล็กกๆๆ ภายในมี
ภายในมี
ภายในมี
แวคิเป็เป็
วนโอลในเซลล์
พืชทเก็
สะสมน้
่นๆ ทั้งนนทีเม็เม็
่มดีปดเล็ระโยชน์
และ
แกเนลล์
ี่มทญ
ีอี่มญยูในกระบวนการสั
สัตว์ดสดง้วัตมี้วท�ยแสง
กี่ยวกั
สารคลอโรฟิ
ึ่งโอล
ขียเป็ยวนวนออร์
ทำหน้
ที่ส่สทำคัำคั
งเคราะห์
ยแสง
สารคลอโรฟิ
ลลล์ล์ซซวนอกจากนั
ึ่งโอล
มีมีสสีเขีีเเป็
ทำหน้
ไม่
มีประโยชน์
้นออร์
เซลล์
บาาทีางเซลล์
เช่
นั้งในเซลล์
เซลล์พเืชม็พและเซลล์
ดืชเลืงและเซลล์
อเคราะห์
ดขาวยั
วคิมีวาลทีโอลที
่เกิบดการสลายสารอาหาร
จากการ
 แวคิ
แกเนลล์
ีอ่ทในกระบวนการสั
ยูั้ง่ทในเซลล์
ว์แำหน้
ัก่เษณะเป็
นถุง
เพื่อให้ได้สพาารละลายอยู
ลัสูแวคิ
ง่เแวคิ
งานแก่
โอล
แกเนลล์
กเนลล์
ยู่ท่ทบั้งั้งในเซลล์
และเซลล์
ว์ท้งทำหน้
าทีมที่เาณน้
การ
นำสารเข้
ซลล์
ส่เซลล์
วนสิ
่งนมีนออร์
ชออร์
ิตแเซลล์
เดียททวบางชนิ
ดในเซลล์
มีแวคิพำวพและสารอื
โอลทำหน้
ำและ
ววโอล
ี่มพี่มีอืชีอยูเก็
ืชืชและเซลล์
กี่เกี่ย่ยวกัวกั
บบและ
การ
ภายในมี
่เป็เป็แวคิ
วี โอลในเซลล์
สะสมน้
่นาๆสทีสัต่คัตว์ทัวบคุ
ทีำหน้
่มีปปริาระโยชน์
3.สลาย
ยส เป็นอกจากนั
นออร์
แกเนลล์
ี่มบีรูปางเซลล์
ร่าเงค่
อนข้เช่านงกลม
ารที่ควบคุ
ลักวษณะทางพั
ธุกรรมและควบคุม
สารอาหารเพื
งานแก่
เซลล์
สลาย
สารอาหารเพื
่อ่อให้ให้
ไได้ด้้นพพเซลล์
ลัลังทงงานแก่
ซลล์
ของเสี
ยเคลี
ภายในเซลล์
ไม่
มนิีปวระโยชน์
เซลล์ภายในมี
เม็ดเลือสดขาวยั
งมีแมวคิ
โอลที่เกิดนจากการ
การท�ำงานหรื
อววกิเคลี
จกรรมต่
่งี่มมีี่มีรผีรทูปลต่
อางค่
การด�
ำรงชี
่งมีาทีชีว่คิตวบคุ
เคลี
แกเนลล์
กเนลล์
ูปี่พร่ร่าบในเซลล์
นข้
งกลม
ารที
่คเล็วบคุ
วบคุ
ลักำกษณะ
ษณะ
นิ่เนิซลล์
ยส่ยสวสนสิเป็าเป็่งงๆ
นมีนออร์
แเซลล์
าวาพงกลม
สสนารที
3.3.าสูคลอโรพลาสต์
เป็
นิตออร์
แเกเนลล์
ืชวิตของสิ
มีลภายในมี
ักภายในมี
ษณะเป็
เม็มด่คปริ
ๆมมลัภายในมี
นำสารเข้
ชออร์
ีวของเซลล์
ดียซึททวบางชนิ
ดงค่มีออแนข้
วคิ
โอลทำหน้
มกาณน้
และ
ทางพันนยธุธุภายในเซลล์
รรม
การทำงานหรื
กิจจกรรมต่
กรรมต่าางๆของเซลล์
งๆของเซลล์
ผลต่
ลต่ออการดำรงชี
การดำรงชีววิติตของ
ของ
ทางพั
กกรรม
สารคลอโรฟิ
ลล์และควบคุ
ซและควบคุ
ึ่งมีสีเขียวมมการทำงานหรื
ทำหน้
าที่สำคัอญอกิในกระบวนการสั
งเคราะห์ซึซึ่งด่งมี้วมีผยแสง
ของเสี
สิสิ่ง่งมีมีชชีวีวิติต คลอโรพลาสต์
แวคิวโอล เป็นออร์
กเนลล์
ที่มีอทยู่ทีพั้งบในเซลล์
ในเซลล์พพืชืชและเซลล์
สัตว์ทนำหน้
าทีก่เกีๆ่ยวกั
บการ
เป็นแออร์
แกเนลล์
มีลักษณะเป็
เม็ดเล็
ภายในมี
สลาย สารอาหารเพื
ลังงานแก่
เซลล์
สารคลอโรฟิ
ลล์ซึ่งมีส่อีเขีให้ยวได้พทำหน้
าที่สำคั
ญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
นิวเคลี
ยส เป็
เป็นนออร์
ออร์แแกเนลล์
กเนลล์ทที่มี่มีอีรยููป่ทร่าั้งในเซลล์
งค่อนข้าพงกลม
ภายในมี
3. แวคิ
วโอล
ืชและเซลล์
สัตว์สทารที
ำหน้่คาวบคุ
ที่เกีม่ยลัวกักบษณะ
การ
ทางพั
ธุกรรม และควบคุ
อกิจกรรมต่างๆของเซลล์ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของ
สลายนสารอาหารเพื
่อให้ไมด้การทำงานหรื
พลังงานแก่เซลล์
สิ่งมีชีวิต 3. นิวเคลียส เป็นออร์แกเนลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลม ภายในมีสารที่ควบคุมลักษณะ
ทางพันธุกรรม และควบคุมการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆของเซลล์ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต
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ใบกิจกรรมที่ 3 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
1. คาชี้แจง ให้นักเรียนนาชื่อส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

เยื่อหุ้มเซลล์

แวคิวโอล

คลอโรพลาสต์

ผนังเซลล์

นิวเคลียส

ไมโทคอนเดรีย

ออร์แกเนลล์อื่นๆ

ภาพที่ 3.1.9 แบบฝึกส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

272

256
273

2. โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ผนังเซลล์ ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .........................................
4. เยื่อหุ้มเซลล์ ทาหน้าที่อะไร
ตอบ
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. นิวเคลียส ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
6. ไซโทพลาซึม มีลักษณะเป็นอย่างไรและพบได้ที่บริเวณใดของเซลล์
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. ไซโทพลาซึมประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
8. แวคิวโอล ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
9. ไมโทคอนเดรีย ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
10. คลอโรพลาสต์ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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257
274

แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 2 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101

ภาพที่ 3.1.10 เซลล์เยื่อหัวหอมแดง (บน) เซลล์สาหร่ายหางกระรอก (ล่าง) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

274

258
275

ค�คำาถามหลั
ถามหลังกิจกรรม
1. เซลล์เยื่อหัวหอมแดงมี
หอมแดงมีลลักักษณะและส่
ษณะและส่ววนประกอบที
นประกอบที่ส่สาคัำ� คัญญอะไรบ้
อะไรบ้างาง
ตอบ มีมีลลักักษณะเป็
ษณะเป็นนรูรูปปเหลี
เหลี่ย่ยมม ส่ส่วนประกอบที
วนประกอบที่สาคั
่สำ� ญคัญคือคือนิวนิเคลี
วเคลี
ไซโทพลาซึ
หุ้มเซลล์
ผนัง
ยส ยสไซโทพลาซึ
ม เยืม่อหุเยื้ม่อเซลล์
ผนังเซลล์
เซลล์
2. เซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอกมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
2.
ลักษณะและส่
วนประกอบที
่ส�ำคัยญส อะไรบ้
าง ม คลอโรพลาสต์
ตอบเซลล์
มีลใักบสาหร่
ษณะเป็านยหางกระรอกมี
รูปเหลี่ยม ส่วนประกอบที
่สาคั
ญ คือ นิวเคลี
ไซโทพลาซึ
ตอบ
ลักษณะเป็
นรูปเหลี่ยม ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ คือ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม คลอโรพลาสต์
เยื่อหุ้มมีเซลล์
ผนังเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์
3. จากการศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก
3.
กษาเซลล์
ายใต้กล้องจุลทรรศน์ส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก
แต่ไจากการศึ
ม่พบในเซลล์
ของหัวภหอมแดง
แต่
ของหั่มีลวหอมแดง
ตอบไม่พส่บในเซลล์
วนประกอบที
ักษณะเป็นเม็ดสีเขียวเล็กๆ ที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์ ซึ่งไม่พบส่วนประกอบนี้
ตอบ
ส่วเยืนประกอบที
ม่ ลี กั ษณะเป็นเม็ดสีเขียวเล็กๆ ทีเ่ รียกว่าคลอโรพลาสต์ ซึง่ ไม่พบส่วนประกอบนีใ้ นเซลล์
ในเซลล์
่อหัวหอมแดง
เยื่อหัวหอมแดง
4. ในการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงต้องหยดสารละลายไอโอดีน
4.
ืชและเซลล์สัตว์ นัไกด้เรีชัดยเจนยิ
นคิดว่่งขึาเหตุ
ตอบในการศึ
เพื่อให้กสษาเซลล์
ังเกตส่วพนประกอบของเซลล์
้น ใดจึงต้องหยดสารละลายไอโอดีน
ตอบ เพื่อให้สังเกตส่วนประกอบของเซลล์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีลักษณะและส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
5.
ข้านงแก้
ลักษณะและส่
วนประกอบที
�ำคัญ่ยอะไรบ้
าง อนในเซลล์พืช ส่วนประกอบที่สาคัญ
ตอบเซลล์
มีรเูปยืร่่อาบุงเป็
เหลีม่ยมีมคล้
ายรูปลูกบาศก์
แต่ไม่เป็น่สเหลี
มชัดเจนเหมื
ตอบ
รูปยร่สางเป็
นเหลี่ยมคล้มและเยื
ายรูปลู่อกหุบาศก์
คือ นิวมีเคลี
ไซโทพลาสซึ
้มเซลล์ แต่ไม่เป็นเหลี่ยมชัดเจนเหมือนในเซลล์พืช ส่วนประกอบที่
ส�ำคัญ คือ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์
6. ให้นักเรียนอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์เยื่อหัวหอมแดง เซลล์ของใบ
6.
ให้านยหางกระอกและเซลล์
ักเรียนอธิบายพร้อมทัเยื้งเปรี
สาหร่
่อบุขย้าบเที
งแก้ยมบรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์เยื่อหัวหอมแดง เซลล์ของใบ
สาหร่
เยื่อบุข้างแก้ม ของใบสาหร่ายหางกระรอกเป็นเซลล์ที่มีเหลี่ยมชัดเจน ส่วน
ตอบ ารูยหางกระอกและเซลล์
ปร่างของเซลล์เยื่อหัวหอมแดงและเซลล์
ตอบ
หัวหอมแดงและเซลล์
ของใบสาหร่
ายหางกระรอกเป็
เซลล์
เี หลีย่ มชัทดั้งเจน3 ส่ชนิวนด
เซลล์เรูยืป่อร่บุาขงของเซลล์
้างแก้มไม่เเป็ยืนอ่ เหลี
่ยมชัดเจนเหมือนเซลล์
พืช ส่วนประกอบส
าคัญที่เนหมื
อนกัทนมี่ ในเซลล์
เซลล์
บุขยา้ สงแก้ไซโทพลาซึ
มไม่เป็นเหลี
มชัดเจนเหมื
อนเซลล์
พชื ส่วนประกอบส�
ญทีเ่ าหมื
อนกัเนยืในเซลล์
ทงั้ 3 ชนิด
คือ นิเยืวอ่เคลี
ม ย่ และเยื
่อหุ้มเซลล์
ส่วนประกอบที
่เหมือนกัำนคัระหว่
งเซลล์
่อหัวหอมแดงและ
คืเซลล์
อ นิขวองใบสาหร่
เคลียส ไซโทพลาซึ
ม และเยื
นประกอบที
นระหว่
างเซลล์
เยื่อหัส่ววหอมแดงและ
ายหางกระรอก
คือ่อหุนิ้มวเซลล์
เคลียสส่วไซโทพลาซึ
ม ่เหมื
เยื่ออหุนกั
้มเซลล์
และผนั
งเซลล์
นประกอบที่
เซลล์
ข
องใบสาหร่
า
ยหางกระรอก
คื
อ
นิ
ว
เคลี
ย
ส
ไซโทพลาซึ
ม
เยื
อ
่
หุ
ม
้
เซลล์
แ
ละผนั
ง
เซลล์
ส่
วนประกอบ
ต่างกัน คือ เซลล์เยื่อหัวหอมแดงไม่มีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกมีคลอโรพลาสต์
ที่ต่างกัน คือ เซลล์เยื่อหัวหอมแดงไม่มีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกมีคลอโรพลาสต์
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 3 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
1. คาชี้แจง ให้นักเรียนนาชื่อส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
เยื่อหุ้มเซลล์

แวคิวโอล

คลอโรพลาสต์

ผนังเซลล์

นิวเคลียส

ไมโทคอนเดรีย

ออร์แกเนลล์อื่นๆ

ไมโทคอนเดรีย
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์

แวคิวโอล

เยื่อหุ้มเซลล์

นิวเคลียส
ออร์แกเนลล์อื่นๆ
ไมโทคอนเดรีย

ภาพที่ 3.1.9 แบบฝึกส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
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2. โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส
3. ผนังเซลล์ ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ทาให้เซลล์พืชและส่วนต่างๆ ของพืชคงรูปร่างอยู่ได้ ผนังเซลล์มักจะยอมให้สารเกือบทุกชนิด
ผ่านเข้าและออกได้
4. เยื่อหุ้มเซลล์ ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
5. นิวเคลียส ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ควบคุมการทางานของเซลล์
6. ไซโทพลาซึม มีลักษณะเป็นอย่างไรและพบได้ที่บริเวณใดของเซลล์
ตอบ มีลักษณะกึ่งเหลว เป็นส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์
7. ไซโทพลาซึมประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
ตอบ ประกอบด้วยน้าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสารต่างๆ ละลายและแขวนลอยอยู่ ทั้งสารที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตของเซลล์ เช่น น้าตาล โปรตีน รวมมทั้งของเสียต่างๆ จากกิจกรรมของเซลล์ด้วย
นอกจากนั้นภายในไซโทพลาซึมยังมีส่วนประกอบเล็กๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์ กระจายอยู่ทั่วไป
8. แวคิวโอล ทาหน้าที่อะไร
ตอบ เก็บน้าและสารต่างๆ
9. ไมโทคอนเดรีย ทาหน้าที่อะไร
ตอบ ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์
10. คลอโรพลาสต์ทาหน้าที่อะไร
ตอบ เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ภาพประกอบการสอน

ภาพที่ 3.1.11 แผนภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายส่วนประกอบของกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงศึกษา
เซลล์ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความมุ่งมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
1. ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง
2. วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนทากิจกรรมสารวจสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในนาคลอง โดยครูนานา
คลองที่อยู่ในบีกเกอร์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันอภิปราย โดยใช้
คาถาม ดังนี
1.1 นักเรียนเห็นสิ่งมีชีวิตใดบ้าง
1.2 นักเรียนคิดว่านาในบีกเกอร์จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกหรือไม่ ถึงแม้ว่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
2. ครูเปิดวิดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่พบในแหล่งนาให้
นักกเรียยนดู
บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=UYOeIAj7vLk
https://www.youtube.com/watch?v=UYOeIAj7vLk
นดูจจากเว็
ากเวปไซด์
แล้วอภิปรายร่วมกับนักเรียน โดยใช้คาถาม ดังนี
2.1 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่พบในแหล่งนา มีลักษณะอย่างไรบ้าง
2.2 นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวดังกล่าว สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่าหรือไม่ ถ้าไม่จะใช้อุปกรณ์ใดบ้างช่วยในการมองเห็น
3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้จิ๊กซอว์รูปกล้องจุลทรรศน์ จากนันครูนา
อภิปรายกับนักเรียนว่ากล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้
ศึกษาสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ กล้องจุลทรรศน์มีหลาย
แบบ โดยแบบที่ใช้ในบทเรียนนี คือเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและ
นักเรียนจะได้ศึกษาส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้เรื่อง ส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
2. ใบกิจกรรมเรื่อง ส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
3. สไลด์ถาวร
4. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมเรื่องส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบใช้แสง
ขั้นสอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน (คละความสามารถ)
จากนันครูนากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงมาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียน
ศึกษาใบความรู้เรื่องส่วนประกอบและวิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมเรื่อง ส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยครูให้นักเรียนอ่านวิธีทา
กิจกรรมแล้วแล้วครูถามคาถามก่อนการทากิจกรรม ดังนี
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง)
2.2 เมือ่ เรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง)
2.3 สิ่งที่นามาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง คืออะไร
(สไลด์ถาวรของสิ่งมีชีวิต)
2.4 นักเรียนจะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ด้วยวิธีการใด (บันทึกด้วยวิธีการวาดภาพ)
3. ครูนาอภิปรายกับนักเรียนว่า ในการบันทึกภาพจากกล้องจุลทรรศน์
จะต้องระบุกาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งกาลังขยายของกล้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จุลทรรศน์ บอกให้ทราบว่ากล้องจุลทรรศน์สามารถขยายวัตถุได้กี่เท่า
โดยหากาลังขยายของกล้อง = กาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ X
กาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา
4. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมา
นาเสนอผลการทากิจกรรม
5. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาของการใช้งานกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง ว่านักเรียนพบปัญหาใดบ้างและได้แก้ไขปัญหานัน
อย่างไร
6. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวการดูแลกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง โดยใช้คาถาม ดังนี
6.1 นักเรียนมีวิธีการดูแลกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอย่างไร
(วิธีการดูแลกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง มีดังนี
- ใช้ผ้าที่สะอาดและแห้งเช็ดทาความสะอาดส่วนที่เป็นโลหะ
- สาหรับส่วนที่เป็นเลนส์กระจก ทาความสะอาดโดยใช้กระดาษ
เซ็ดเลนส์เท่านัน
- เลื่อนที่หนีบสไลด์ให้ตังฉากกับตัวกล้อง
- หมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกาลังขยายต่าสุดให้อยู่ในแนวลากล้อง
แล้วเลื่อนให้อยู่ในแนวระดับต่าสุด
- ปรับกระจกเงาให้อยู่ในแนวตังฉากกับพืน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

281

264
281

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า เราสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์
ในการศึกษาสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น เซลล์ และส่วนประกอบ
ของกล้องจุลทรรศน์มีส่วนประกอบ ดังนี คือ ปุ่มปรับภาพหยาบ ปุ่มปรับ
ภาพละเอียด แขน ที่หนีบสไลด์ ฐาน เลนส์ใกล้ตา ลากล้อง เลนส์ใกล้วัตถุ
คอนเดนเซอร์กระจกสะท้
กระจกสะท้อนแสง
แท่นวางวัวัตถุุ คอนเดนเซอร์

- ใช้ผ้าคลุมไว้เมื่อเลิกใช้งาน
- อย่าเก็บกล้องไว้ในที่ชืนเพราะจะทาให้เลนส์ขึนรา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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283
การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายส่วนประกอบ - ทาใบกิจกรรม
ของกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงได้
- ใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงศึกษาเซลล์
และโครงสร้างต่างๆ
ภายในเซลล์ได้
เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม

- ทาใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรมเรื่อง
ส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง
- ใบกิจกรรมเรื่อง
ส่วนประกอบและ
วิธีการใช้งานกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึนไป

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0

283

267
284
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 1 ส่วนประกอบและวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ระดั
ระดับชับ้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
เราสามารถใช้
าไม่าไม่
เห็เนห็นเช่เช่น นเซลล์
เราสามารถใช้กกล้ล้อองจุงจุลลทรรศน์
ทรรศน์ในการศึ
ในการศึกกษาสิ
ษาสิ่งที่งที่เรามองด้
่เรามองด้วยตาเปล่
วยตาเปล่
เซลล์ หลักการ
กการทอางานกล้
องจุลใทรรศน์
้พืนฐานทางวิ
ทยาศาสตร์
่ยวกับการสะท้
อนแสงและการหั
กเห
ท�หลัำงานกล้
งจุลทรรศน์
ช้ความรูใช้้พคื้นวามรู
ฐานทางวิ
ทยาศาสตร์
เกี่ยวกับเกีการสะท้
อนแสงและการหั
กเหของแสง
ของแสง
กล้องจุมลีหทรรศน์
มีหลายแบบ
โดยแบบที
่ใช้ใยนบทเรี
องจุลทรรศน์
กล้
องจุลทรรศน์
ลายแบบ
โดยแบบที
่ใช้ในบทเรี
นนี้ ยเป็นนี
นกล้เป็อนงจุกล้ลทรรศน์
แบบใช้แบบใช้
แสง แสง
โดยมีส่วน
โดยมีส่วนประกอบและวิ
ธีการใช้
ประกอบและวิ
ธีการใช้งาน
ดังนีง้ าน ดังนี

ภาพที่ 3.2.1 ภาพกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

1. หมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุ กาลังขยายต่าสุด
อยู่ตรงกับลากล้อง

2. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อน
เข้าลากล้องเต็มที่ โดยเมื่อมองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงไป
จะเห็นวงกลมสว่าง

3. นาสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ ให้วัตถุอยู่
กลางบริเวณที่แสงผ่านแล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับ
ภาพหยาบ ให้ลากล้องเลื่อนมาอยู่ใกล้วัตถุที่จะศึกษา
มากที่สุด

4. มองผ่านเลนส์ใกล้ตา ลงตามลากล้องพร้อมกับ
หมุนปุ่มปรับภาพหยาบช้าๆ ให้เลนส์ใกล้วัตถุขยับ
ออกห่างจากวัตถุทีละน้อย จนมองเห็นวัตถุที่จะศึกษา
แล้วจึงปรับภาพให้ชัด โดยการหมุนปุ่มปรับ
ภาพละเอียด

6. ปรับไดอะแฟรม เมื่อต้องการปรับความเข้ม
5. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึนให้หมุนเลนส์
ของแสงที่เข้าสู่ลากล้อง
ใกล้วัตถุที่มีกาลังขยายสูงขึนเข้ามาในแนวลากล้อง
และไม่ควรขยับสไลด์อีก แล้วหมุนปุ่มปรับภาพ
ละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึน
ภาพที่ 3.2.2 วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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ใบกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบและวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ระดั
ระดับชับ้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
จุดประสงค์
1. อธิบายส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ได้
วัสดุ-อุปกรณ์
1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
2. สไลด์ถาวร
วิธีทา
1. ศึกษาแผนภาพส่
ษาแผนภาพส่ววนประกอบของกล้
นประกอบของกล้อองจุงจุลลทรรศน์
ทรรศน์จจากใบความรู
ากใบความรู้เปรี
้เปรียบเที
ยบเทียบกั
ยบกั
บกล้
ลทรรศน์
บกล้
องจุองจุ
ลทรรศน์
ที่ใทช้จี่ใช้ริจง ริงใน
ชัในชั
้นเรีนเรี
ยนแล้
วท�วำทใบงานที
่ 1่ 1เรื่อเรืงส่
ยนแล้
าใบงานที
่องส่วนประกอบของกล้
วนประกอบของกล้อองจุงจุลลทรรศน์
ทรรศน์
ตามวิ
ธีกธารใช้
กล้กอล้งจุอลงจุทรรศน์
่งที่นัก่งเรีที่นยนักเรียน
2. นน�าสไลด์
าวรมาศึกกษาภายใต้
ษาภายใต้กล้กอล้งจุ
องจุลทรรศน์
ลทรรศน์
ตามวิ
ีการใช้
ลทรรศน์แล้ววาดภาพสิ
แล้ววาดภาพสิ
ำสไลด์ถถาวรมาศึ
สังเกตลงในใบงานที่ 2 เรืเรื่อ่องสิ
่ใช้่ใช้
งสิ่ง่งทีที่ส่สังังเกตได้
เกตได้ภภายใต้
ายใต้กกล้ล้อองจุงจุลลทรรศน์
ทรรศน์ พร้พร้อมระบุ
อมระบุกาลั
ก�ำงลัขยายที
งขยายที
3. อภิ
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาของการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์
ทรรศน์ ว่านักเรียนพบปัญหาใดบ้างและได้แก้ไข
หานันอย่
ปัปัญญหานั
้นอย่าางไร
งไร

287

271
288
ใบกิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบและวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ระดั
ระดับชับ้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์พร้อมอธิบายหน้าที่

กาลังขยายของกล้อง = ............................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3 สิ่งที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ระดั
ระดับชับ้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

289

273
290
แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบและวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ระดั
ระดับชับ้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1

290

274

ภาพที่ 3.2.3 รูปภาพสำหรับแบ่งกลุ่ม
ที่มา : https://goo.gl/V6hirN
การเตรียมสำหรับครู
1. ครูสำรวจำนวนนักเรียน และวางแผนว่าจะแบ่งนักเรียนเป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกกี่คน
2. พิมพ์ภาพกล้องจุลทรรศน์ ใส่กระดาษสีตามจำนวนกลุ่ม เช่น ต้องการแบ่ง 7 กลุ่ม จะพิมพ์ใส่กระดาษที่
ต่างกัน 7 สี
3. นำกระดาษที่พิมพ์ในข้อ 2 มาตัดเป็นชิ้นตามจำนวนสมาชิกที่ครูวางแผนไว้ เช่น ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ
4 ชิ้น เมื่อกลุ่มมีสมาชิก 4 คน (บางกลุ่มอาจมีสมาชิก 4 คน บางกลุ่มอาจมีสมาชิก 5 คน ตามบริบทของ
จำนวนนักเรียน)
4. นำแผ่นจิ๊กซอว์ทุกสีใส่ลงไปคละกัน จากนั้นให้นักเรียนทุกคนสุ่มหยิบ และไปรวมกลุ่มใหม่ตามกระดาษสีที่
ครูติดตามโต๊ะ พร้อมทั้งแข่งขันกันต่อจิ๊กซอว์ให้เสร็จ ครูมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. เปรียบเทียบลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์
2. อธิบายลักษณะของเซลล์ชนิดต่างๆ กับหน้าที่
ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษารูปร่างลักษณะ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้อย่างถูกต้อง
2. การสังเกตและการจดบันทึกข้อมูล และการ
การวาดภาพ
วาดภาพ
3. การสร้างแบบจาลองนาเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน

ขอบเขตเนื้อหา
1. ลักษณะของเซลล์ที่สัมพันธ์กับหน้าที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 3.3.2 ตัวอย่างเนื้อสัตว์

ภาพที่ 3.3.1 ตัวอย่างใบไม้

ตัวอย่างภาพประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมสารวจลักษณะของใบไม้
และ เนื้อสัตว์ โดยครูเตรียมตัวอย่างใบไม้ และเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อ
ไก่ หรือเนื้อวัว ชิ้นเล็กๆโดยกาหนดประเด็นในการสังเกตต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพใบไม้ เนื้อสัตว์สาหรับกิจกรรม
ขั้นนา
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์
3. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รูปร่างและลักษณะ
กับหน้าที่ของเซลล์
4. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลักษณะรูปร่าง
ของเซลล์
5. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง แบบจาลองเซลล์
กับหน้าที่
6. กล้องจุลทรรศน์
7. ดินน้ามัน
8. กระดานฟิวเจอร์บอร์ด
9. เซลล์พืช เซลล์กล้ามเนื้อ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลักษณะรูปร่าง
ของเซลล์
2. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง แบบจาลองเซลล์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ใบไม้ และ เนื้อสัตว์ มีสิ่งใดเหมือนหรือต่างกันบ้าง
- ใบไม้ และ เนื้อสัตว์ มีสิ่งใดเหมือนหรือต่างกันบ้าง (สี,
(สี, กลิ่น รูปร่าง, ลักษณะ)
กลิ่น รูปร่าง, ลักษณะ)
- นักเรียนคิดว่าเซลล์ของใบไม้และเนื้อสัตว์ มีความเหมือน
หรื
างกันอหรื
อไม่นหรื
อย่อาไม่งไรอย่ครูางไร
ยังไม่ครูเฉลยค�
ตอบ าตอบ
จากนั้นจากนั้น
เหมืออต่นหรื
ต่างกั
ยังไม่เำฉลยค
นักเรียนค้นคว้าเพื่อหาคาตอบจากใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์
2. นักเรียนทาใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะรูปร่างของเซลล์ โดย
การศึกษาลักษณะของเซลล์เยื่อหอม เซลล์ใบไม้ และเซลล์เยื่อบุ
บุแก้แก้มม เซลล์
เซลล์กกล้ล้าามเนื
มเนื้อ้อของสั
ของสัตว์ ผ่านการใช้กกล้ล้อองจุ
งจุลลทรรศน์
ทรรศน์ดัดังงนีนี้ ้
2.1 ครูอธิบายลักษณะและหน้าที่ของเซลล์ที่จะศึกษาผ่าน
กล้องจุลทรรศน์
2.2 นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและจดบันทึกในใบกิจกรรม
2.3 นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูใช้
ประเด็นคาถามดังนี้
- บอกความแตกต่างของเซลล์ที่ศึกษาแต่ละชนิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
กับหน้าที่

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แตกต่างกัน
3. นักเรียนทาใบกิจกรรม เรื่อง แบบจาลองเซลล์กับหน้าที่ โดย
ศึกษาจากใบความรู้เรื่อง รูปร่างและลักษณะกับหน้าที่ของเซลล์
แล้วออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ เรื่อง รูปร่าง
และลักษณะของเซลล์กับหน้าที่ โดยครูใช้คาถามดังนี้
1.1 เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
(รูปร่าง ,สี )
1.2 ลักษณะของเซลล์แต่ละชนิดที่ศึกษา
- เซลล์คุม มีคลอโรฟิลล์สีเขียวช่วยในการสังเคราะห์แสง
- เซลล์ขนราก มีขนขนาดเล็กสีขาวจานวนมาก
- เซลล์เม็ดเลือดแดง ไม่มีนิวเคลียส ตรงกลางเป็นแอ่ง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนส่งก๊าซออกซิเจน
- เซลล์กล้ามเนื้อลาย มีลักษณะยาวเป็นทรงกระบอก
- เซลล์ประสาท มีแขนงมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ในการส่งกระแสประสาท

- อธิบายลักษณะของเซลล์ที่ศึกษาแต่ละชนิด
- เพราะเหตุใดรูปร่างเซลล์ที่ศึกษาจึงมีลักษณะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- เซลล์ไข่ไก่ มีเปลือกแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตราย
- -เซลล์
เซลล์ยยูกูกลีลีนนาา มีมีสสีเขีีเขียยวและมี
วและมีหหางยาวเพื
างยาวเพื่อช่วยในการ
สังเคราะห์แสงและว่ายน้าเคลื่อนที่

ปฏิสนธิ

- เซลล์อสุจิ มีหางยาวเพื่อช่วยในการว่ายน้าในการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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296
การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายรูปร่างและ - ทาใบกิจกรรม
ลักษณะของเซลล์แต่ละ
ชนิดได้
- บอกความสัมพันธ์ - ทาใบกิจกรรม
ระหว่างรูปร่างกับหน้าที่
ของเซลล์ได้
เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม
ใบกิ
จกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรม เรื่อง
ลักษณะของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรม เรื่อง
แบบจาลองของเซลล์กับ
หน้าที่
ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

297
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298
ใบความรู้ที่ 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
ว21101
รายวิ
ฐาน
ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
เซลล์พืช
เซลล์พืช อาจจะมีรูปร่างและส่วนประกอบบางประการแตกต่างกันบ้าง เช่น เซลล์สาหร่ายหาง
กระรอก และเซลล์เยื่อหอม จะมีรูปร่างเป็นช่องๆ สี่เหลี่ยมเหมือนกัน แต่เซลล์ว่านกาบหอยจะมีรูปร่าง
2 แบบ คือ ลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยม และมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วอยู่ภายในซึ่งเรียกว่า เซลล์คุม (Guard
cell)ภายในเซลล์
ดสีดเขีสียเขีวเล็
กๆจ
คือคือคลอโรพลาสต์
ภายในเซลล์คคุมุมจะมี
จะมีเม็เมล็
ยวเล็
ก านวนมาก
ๆ จ�ำนวนมาก
คลอโรพลาสต์

ภาพที่ 3.3.3 ว่านกาบหอยแครง

ภาพที่ 3.3.4 สาหร่ายหางกระรอก

ภาพที่ 3.3.6 ลักษณะของเซลล์พืช

ภาพที่ 3.3.8 เซลล์คุม

ภาพที่ 3.3.5 หัวหอมแดง

ภาพที่ 3.3.7 ปากใบพืช

ภาพที่ 3.3.9 เซลล์เยื่อหอมส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์
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เซลล์สัตว์
เซลล์สัตว์จะมีรูปร่างกลมๆ แต่บางชนิดก็อาจจะมีรูปร่างต่างกันไปเพื่อไปทาหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น
เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ

ภาพที่ 3.3.10 เนื้อสัตว์
ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เซลล์พืช
1. โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นเหลี่ยม
2. มีผนังเซลล์เพื่อสร้างความแข็งแรง อยู่
ภายนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ มีเม็ดสีเขียวชื่อ
คลอโรฟิลล์ ดูดพลังงานแสงใช้ในการ
กระบวนการสังเคราะห์แสง
4. ไม่มีเซนตริโอล
5. มีนิวเคลียสด้านข้างของเซลล์
6. มีแวคิวโอลขนาดใหญ่
7. มีเม็ดแป้งเล็กๆในไซโทพลาสซึม

ภาพที่ 3.3.11 เซลล์สัตว์
เซลล์สัตว์
1. ส่วนใหญ่มีลักษณะกลม หรือ รี
2. ไม่มีผนังเซลล์ มีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์
3. ไม่มีคลอโรพลาสต์

4.
5.
6.
7.

มีเซนตริโอล ช่วยในการแบ่งเซลล์
มีนิวเคลียสตรงกลาง
มีแวคิวโอลขนาดเล็ก
มีไกลโคเจนเล็กๆในไซโทพลาสซึม

ภาพที่ 3.3.12 เปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์
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ใบความรู้ที่ 2 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
รายวิ
ทวิทยาศาสตร์
ื้นรหั
ฐาน
ภาคเรี
นทีย่ นที
ยมศึ
ษาปี
รายวิ
ชาชวิชาทาวิยาศาสตร์
พื้นพฐาน
ชว23101
า ว23101
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
ยาศาสตร์
สรหั
วิรหั
ชสาวิสว21101
ภาคเรี
ยยนที
1่ 1ชั่ ชั้น1้นมัชัมัธ้นธยมศึ
กกษาปี
ทที่ ี่ 11ที่ 1
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สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆ เรียกว่า เซลล์ ซึ่งมีทั้งประกอบด้วยเซลล์เดียวหรือ
ประกอบขึ้นมาหลายเซลล์ ดังนี้
1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular organisms) เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา ยีสต์
แบคทีเรีย

ภาพที่ 3.3.13 อะมีบา

ภาพที่ 3.3.15 ยูกลีนา

ภาพที่ 3.3.17 แบคทีเรีย

ภาพที่ 3.3.14 พารามีเซียม

ภาพที่ 3.3.16 ยีสต์
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2. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (Multicellular organisms) เช่น สไปโรไจรา ไฮดรา รา พืช สัตว์ คน

ภาพที่ 3.3.18 สไปโรไจรา

ภาพที่ 3.3.19 ไฮดรา

ภาพที่ 3.3.20 ราขนมบนขนมปัง
ภาพที่ 3.3.21 ต้นพืช
รูปร่างของเซลล์ มีความสัมพันธ์หน้าที่ของเซลล์ เนื่องจากเซลล์มีลักษณะเฉพาะและถูกควบคุมด้วยยีน
(Gene) ทาให้เซลล์มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันตามกิจกรรมที่ทาหรือตาแหน่งและหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ เช่น
ในร่างกายคนเราเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะแตกต่างกันออกไป เช่น
เซลล์ขนราก (Root hair cell) ของพืช จะมีการสร้างขนรากยื่นเข้าไปในดินเพื่อดูดน้าและแร่ธาตุ โดย
ขนรากที่ยื่นออกมานั้นจะมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น ทาให้รากสามารถดูดน้าและแร่ธาตุได้มากขึ้น

ภาพที่ 3.3.22 ขนราก
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เซลล์คุม (Gurad cell) พบในพืชทุชนิดยกเว้นพืชใต้น้าจะไม่มีเซลล์คุม เมื่อมีแสงมากจะสังเคราะห์
แสงทางปากใบจะเปิดเพื่อการคายน้า

ภาพที่ 3.3.23 เซลล์คุมบริเวณปากใบ
เซลล์
เซลล์เม็เม็ดดเลืเลืออดแดง
ดแดง(Red
(Redblood
blood cell)
cell) และเซลล์เม็ดเลือดขาว
ดขาว (White blood cell) ทีทีอ่ ่อยูยูใ่ ่ในน กระแส
กระแสเลื
อดของมนุ
ษย์ตแว์ละสั
ม็ดเลือดแดงขณะเกิ
ะมียนสิวเคลี
แต่เมืม่อทีโตเต็
มทีย่นสจะสลายไป
ิวเคลียสจะ เซลล์
เลือดของมนุ
ษย์และสั
เซลล์ตว์เม็เซลล์
ดเลือเดแดงขณะเกิ
ดใหม่จดะมีใหม่
นวิ จเคลี
แต่เยมืสอ่ โตเต็
น่ วิ เคลี
สลายไป
เซลล์เม็ลดักเลื
อดแดงมีลักษณะกลมแบนคล้
โดยบริเวณกลางเซลล์
นทั้ง 2 ข้ฮาีโงมโกลบิ
ภายในน ซึ่ง
เม็ดเลือดแดงมี
ษณะกลมแบนคล้
ายจาน โดยบริายจาน
เวณกลางเซลล์
เว้าเข้าหากันเทัว้้งาเข้2 าข้หากั
าง ภายในมี
มีเป็ฮนีโมโกลบิ
ซึ่งำเป็หน้นสารสี
ดงทาหน้
าที่รับออกซิ
เจนจากถุ
งลมไปเลี
งเซลล์
ามส่วานต่
างๆรูปของร่
างกาย รูปเม็ร่าดงเลือด
สารสีแนดงท�
าที่รับแออกซิ
เจนจากถุ
งลมไปเลี
้ยงเซลล์
ตามส่ว้ยนต่
างๆตของร่
งกาย
ร่างของเซลล์
ของเซลล์
เลือดแดงช่วยให้สามารถไหลไปตามเส้
ดีไม่ว่าหเส้รือนเล็เลืกอส่ดจะใหญ่
แดงช่วยให้เม็สดามารถไหลไปตามเส้
นเลือดได้ดไี ม่วา่ เส้น เลืเลืออดได้
ดจะใหญ่
วนเซลล์เหม็รืดอเลืเล็อกดขาว (White blood
มีหน้เม็าทีดเลื
ต่ อ่ อต้ดขาว
านและท�
ำลายเชื
อ้ โรคที
เ่ ข้าสูมีร่หา่ น้งกาย
เม็ดเลืาลายเชื
อดขาวเปลี
ย่ นแปลงรู
ร่างได้เซลล์
จงึ ท�เำม็ให้
ส่cell)
วนเซลล์
(White
blood
cell)
าที่ต่อเซลล์
ต้านและท
้อโรคที
่เข้าสู่ร่าปงกาย
ดเลืสอามารถ
ด
แทรกออกจากเส้
ด ไปท�
ลายเชื
้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้นเลือด ไปทาลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้
ขาวเปลี
่ยนแปลงรูนปเลืร่าองได้
จึงทำาให้
สามารถแทรกออกจากเส้

ภาพที่ 3.3.24 เซลล์เม็ดเลือดแดง

ภาพที่ 3.3.25 เซลล์เม็ดเลือดขาว
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เซลล์ประสาท (Nerve cell) มีหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในระบบประสาท
รูปร่างและโครงสร้างของเซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเซลล์ (Cell body) ซึ่งมีลักษณะค่อนข้าง
กลมและส่วนที่เป็นแขนงแยกออกจากตัวเซลล์ เรียกว่า เดนไดรต์ (Dendrite) และแอกซอน (axon)

ภาพที่ 3.3.26 เซลล์ประสาท
เซลล์กล้ามเนื้อ มี 3 ลักษณะ คือ กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อหัวใจ จะมีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามหน้าที่ ได้แก่ กล้ามเนื้อลาย มีลักษณะเป็นเส้นยาวเรียวทรงกระบอก มีนิวเคลียสอยู่ตรง
กลาง

ภาพที่ 3.3.27 เซลล์กล้ามเนื้อ
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เซลล์ไข่ (Egg cell) มีเปลือกที่แข็งแรงไว้ป้องกันอันตรายและมีไซโตพลาสซึมสะสมอยู่มาก

ภาพที่ 3.3.28 เซลล์ไข่
เซลล์อสุจิ (Sperm cell) มีหางยาวเรียกว่า Flagellum ไว้สาหรับว่ายน้าไปหาเซลล์

ภาพที่ 3.3.29 เซลล์อสุจิ
ขนาดของเซลล์
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันมาก ตั้งแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องศึกษาด้วย
กล้องจุลทรรศน์ เช่น เซลล์ของพวกแบคทีเรีย ไปจนกระทั่งเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
เช่นเซลล์ของไข่พวกสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน
- ขนาดเล็กที่สุด คือ เซลล์ที่คล้ายแบคทีเรีย เรียกว่า ไมโครพลาสมา มีขนาด 0.5 ไมครอน
- ขนาดใหญ่ มักเป็นเซลล์ไข่แดงที่ไข่แดงสะสมมาก เช่น เซลล์ของสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก
- เช่น เซลล์ไข่ของนกกระจอกเทศ มีขนาดใหญ่ที่สุดถึง 20 เซนติเมตร
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ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
รายวิ
ทวิยาศาสตร์
สวิสชรหัว21101
า สว21101
ภาคเรี
ยนที
ธมัยมศึ
กษาปี
รายวิ
ทยาศาสตร์
รหั
ภาคเรี
ยนที
1่ 1ชั่ ้น1ชัมั้นชัธมั้นยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชาวิชทาวิยาศาสตร์
พื้นรหั
ฐาน
ว23101
ภาคเรี
ย่ นที
ธยมศึ
กษาปี
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนศึกษาเซลล์เยื่อหอม เซลล์ใบไม้ และเซลล์เยื่อบุแก้ม เซลล์กล้ามเนื้อของสัตว์
จากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบและอธิบายลักษณะของเซลล์ที่ได้ศึกษาต่อไปนี้
เซลล์ที่ศึกษา
อธิบายลักษณะ
ภาพวาด
เซลล์เยื่อหอม

เซลล์ใบไม้

เซลล์เยื่อบุแก้ม

เซลล์กล้ามเนื้อสัตว์
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ใบกิจกรรมที่ 2 แบบจาลองรูปร่างและลักษณะของเซลล์ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่
รายวิ
ฐาน
ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง รูปร่างลักษณะกับหน้าที่ของเซลล์ แล้วปั้นดินน้ามันเป็นเซลล์
รูปร่างต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกลักษณะและหน้าที่ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของเซลล์นั้น
เซลล์
ลักษณะ
หน้าที่
เซลล์ยูกลีนา

เซลล์ขนราก

เซลล์เม็ดเลือดแดง

เซลล์กล้ามเนื้อ

เซลล์อสุจิ

เซลล์ไข่

เซลล์คุม

เซลล์ประสาท

306

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาภาพร่างกายมนุษย์แล้วให้นักเรียนอภิปรายที่มาอย่างไรจึงเป็นร่างกาย
2. ครูกล่าวว่า นักเรียนตอบคาถามได้ดี แต่ยังไม่ถูกต้องและครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนจะได้ศึกษา ค้นคว้า และหาคาตอบของคาถามดังกล่าวจากกิจกรรมใน
ด้านความรู้
1. อธิบายการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ คาบนี้
ขั้นสอน
ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ และ
1. นักเรียนศึกษาใบงานเรื่องพัฒนาการของเซลล์แล้วทาใบกิจกรรมประกอบ
สิ่งมีชีวิต
2. อธิบายเนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและ 2. ครูอธิบายประกอบร่วมกับพาวเวอร์พอยด์เรื่อง พัฒนาการของเซลล์จน
เป็นร่างกายมนุษย์
ทางาน ร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่างๆ
3. นักเรียนเล่นเกมส์จิกซอร์เกี่ยวกับพัฒนาการของเซลล์โดยให้นักเรียน
ทางานร่วมกัน เป็นระบบอวัยวะ ระบบ
อวัยวะทุกระบบทางาน ร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต แบ่งกลุ่มแข่งขันกันต่อภาพ เซลล์ เนื้อเยื้อ อวัยวะ และระบบอวัยวะต่างๆ
ในเวลาที่กาหนด
ด้านทักษะและกระบวนการ
สังเกตและบันทึก รวมทั้งการอภิปราย
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป โดยครูใช้คาถามต่อไปนี้
1.1 เซลล์มีพัฒนาการอย่างไรบ้างจนเป็นร่างกายมนุษย์ (เซลล์ เนื้อเยื่อ
อวัยวะ ระบบอวัยวะ ร่างกาย)

ขอบเขตเนื้อหา
1. พัฒนาการของเซลล์จนเป็นร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการของเซลล์
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพร่างกายมนุษย์
2. ใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการของเซลล์
3 ใบกิจกรรมเรืเรื่อง พัฒนาการของเซลล์
4. สื่อ Power Point เรื่องพั
ง พัฒฒนาการ
นาการ
ของเซลล์
5. ซิกซอร์ภาพเซลล์ เนื้อเยื้อ อวัยวะ
ต่างๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมเรื่อง พัฒนาการของเซลล์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายการจัดระบบ - ทาใบกิจกรรม
โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็น
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต
- ทาใบกิจกรรม
- อธิบายเนื้อเยื่อ
หลายชนิดมารวมกัน
และทางาน ร่วมกันเป็น
อวัยวะ อวัยวะต่างๆ
ทางานร่วมกัน เป็น
ระบบอวัยวะ ระบบ
อวัยวะทุกระบบทางาน
ร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต
- สังเกตการทา
- ทากิจกรรม
กิจกรรมต่อภาพจิกซอร์

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรม เรื่อง
พัฒนาการของเซลล์

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรม เรื่อง
พัฒนาการของเซลล์

- กิจกรรมต่อภาพจิก
ซอร์

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0

308

292
309
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................. ..........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ 1 พัฒนาการของเซลล์
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการของเซลล์
รายวิ
ฐาน
ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101

310

การจัดระบบของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดดมีมีกการจั
ารจัดดระเบี
ระเบียยบของเซลล
บของเซลล์ โดยเซลล์
โดยเซลล์มมีรูปีรูปร่าร่งเหมื
างเหมือนกั
อนกันและท
นและท�
ำหน้
างเดี
ยวมา
สิ่งมีชีวิตหลายชนิ
าหน้
าทีา่อทีย่่อาย่งเดี
ยวมา
อยู
หลายๆชนิชนิ
่รวมกั
ท�ำหน้
ย่างเดี
า ยอวัวะยวะเมืเมื่อ ่ออวัยวะ
อยู่ร่รวมกั
วมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนืเนื้อ้อเยืเยื่อ่อหลายๆ
ดทีด่อทียู่อ่รยูวมกั
นทนาหน้
าทีา่อทีย่่อางเดี
ยวกัยนวกันเรียเรีกว่ยากว่อวั
หลายๆ
อวัยวะทีอวัท่ �ำยงานร่
มกันในการท�
ำหน้าทีาหน้
อ่ ย่าางใดอย่
งหนึง่ างหนึ
เรียกว่
ยวะ และระบบอวั
ยวะต่างๆ
อวัยวะหลายๆ
วะที่ทวางานร่
วมกันในการท
ที่อย่าางใดอย่
่ง าเรีระบบอวั
ยกว่า ระบบอวั
ยวะ และระบบ
ท�อวัำงานร่
นร่วามกั
งกายสิ
่งมีชนีวร่ิตางกายสิ่งมีชีวิต
ยวะต่วามกั
งๆนจนเป็
ทางานร่
นจนเป็
เซลล์

เนื้อเยื่อ

อวัยวะ

ระบบอวัยวะ

ร่างกายสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 3.4.1 พัฒนาการของเซลล์จนเป็นพืช

ภาพที่ 3.4.2 พัฒนาการของเซลล์จนเป็นร่างกายมนุษย์
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การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. อะตอม (atom) หน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุที่แสดงคุณสมบัติของธาตุนั้น อะตอมประกอบด้วย
อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน

ภาพที่ 3.4.3 อะตอมคือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุที่เป็นจุดกาเนิดของเซลล์
2. โมเลกุล (molecule) โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุเดียวกัน หรือต่างชนิดกันมาเชื่อมต่อ
กัน “โมเลกุลของชีวิต” ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ลิพิด โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ

ภาพที่ 3.4.4 โมเลกุลของดีเอ็นเอ
3. เซลล์ (cell) หน่
หน่ววยที
ยที่เ่เล็ล็กกทีที่ส่สุดุดทีที่แ่แสดงคุ
สดงคุณณสมบั
สมบัตติขิของชี
องชีวิตวิต และสามารถสื
และสามารถสืบพับนพัธุน์ไธุด้์ไดด้้วดย้วยตัวเอง
ตัสิวง่ มีเองชวี ติ สิอาจจะประกอบด้
่งมีชีวิตอาจจะประกอบด้
เพียเงเซลล์
เดียอวหลายเซลล์
หรือหลายเซลล์
เซลล์ประกอบด้
่อหุ้มดีเอ็นเอ
วยเซลล์วเยเซลล์
พียงเซลล์
ดียว หรื
เซลล์ประกอบด้
วยเยือ่ หุวม้ ยเยื
เซลล์
และองค์ดีเปอ็ระกอบอื
่นๆ ภายในเซลล์
เซลล์
นเอ และองค์
ประกอบอื่นๆ ภายในเซลล์

ภาพที่ 3.4.5 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
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4. เนื้อเยื่อ (tissue) เซลล์และสารประกอบที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ภาพที่ 3.4.6 เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ
5. อวัยวะ (organ) โครงสร้างที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งร่วมกันทาหน้าที่บางอย่าง

ภาพที่ 3.4.7 อวัยวะต่างๆ ในร่ายกาย
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6. ระบบอวัยวะ (organ system) ประกอบด้วยอวัยวะหลายอวัยวะที่มีปฏิสัมพันธ์กันในด้าน
กายภาพ และ/หรือด้านเคมี เพื่อทาหน้าที่บางอย่าง
7. สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยหลายเซลล์ (multicellular organism) ประกอบด้วยเซลล์หลาย
ชนิด ซึ่งประกอบขึ้นมาจากเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะต่างๆ
8. ประชากร (population) กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือ
หลายเซลล์
ที่อาศัทยี่ออยู
หรือหลายเซลล์
าศั่ใยนพื
อยู้น่ใทีนพื่หนึ้น่งทีๆ่หนึ่ีงๆ

ภาพที่ 3.4.8 ประชากร
9. กลุ่ม(สังคม)สิ่งมีชีวิต (community) ประชากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆ
10.
่งมี่งชมีีวชิตีวทีิต่มทีีป่มฏิีปสฏิัมสพััมนพัธ์นกธ์ับกสิับ่งแวดล้
อมอมระบบนิ
เวศมีเวศมี
การ
10.ระบบนิ
ระบบนิเวศ
เวศ(ecosystem)
(ecosystem)ชุมชุชนของสิ
มชนของสิ
สิ่งแวดล้
ระบบนิ
การแลกเปลี
่ยนพลั
งงานและสสารกั
บสิ่งแวดล้
แลกเปลี่ยนพลั
งงานและสสารกั
บสิ่งแวดล้
อม อม

ภาพที่ 3.4.9 โลกและระบบนิเวศแบบต่างๆ
11.ชี
อโลกของสิ
ิต (biosphere)
บริเวณต่
างๆ ้นบนพื
้นผิวโลก
ำ้ และใน
11.ชี
วาลัวยาลัหรืยอหรื
โลกของสิ
่งมีช่งีวมีิตชีว(biosphere)
บริเวณต่
างๆ บนพื
ผิวโลก
ในน้า ในน�
และใน
บรรยากาศที
อาศัยยอยูอยู่ โลกเป็
่ โลกเป็
นดาวเคราะห์
ดวงหนึ
กรวาลที
ชีวิตยอาศั
ซึ่งถ้า
บรรยากาศที่ม่มีสีสิ่งิ่งมีมีชชีวีวิติตอาศั
นดาวเคราะห์
ดวงหนึ
่งในจั่งในจั
กรวาลที
่มีสิ่งมี่มชีสีวิ่งิตมีอาศั
อยู่ ยซึอยู
่งถ้่าปราศจาก
น้าก็คงไม่มีส้ำิ่งก็มีคชงไม่
ีวิตมเกิีสดิ่งขึมี้นชีวิตเกิดขึ้น
ปราศจากน�
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ใบกิจกรรมที่ 1 พัฒนาการของเซลล์
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการของเซลล์
ว21101
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
รายวิ
ฐาน
ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1

นน�อำความจากกล่
ข้อความจากกล่
านในไปใส่
อ ให้มมีคพัวามสั
มพันกธ์ต้แอละถู
คาชื้แจง : ให้นักเรียนข้
องด้อางด้
นไปใบใส่
ไว้ท้าไว้ยข้ท้าอยหั
ให้มวีคข้วามสั
นธ์และถู
งที่สกุดต้องที่สุด

อะตอม โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ ร่างกายสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ
1. อสุจิ........................................................................................................................................
2. ผนังเซลล์................................................................................................................................
3. นิวเคลียส............................................................................................................................. ..
4. ปาก.......................................................................................................................................
5. ระบบขับถ่าย..........................................................................................................................
6. ป่าชายเลน.............................................................................................................................
7. ระบบหมุนเวียนเลือด...........................................................................................................
8. ไซโตพลาสซึม........................................................................................................................
9. เซลล์ประสาท.......................................................................................................................
10. เยื่อหุ้มเซลล์.........................................................................................................................
11. เยื่อบุผิว.................................................................................................................................
12. ดีเอ็นเอ..................................................................................................................................
13. แมว.......................................................................................................................................
14. หัวใจ............................................................................................................................. .........
15. กล้ามเนื้อลาย........................................................................................................................
16. ขนราก............................................................................................................................. .....
17. ไมโตคอนเดรีย......................................................................................................................
18. ป่าดิบชื้น............................................................................................................................. .
19. นิวเคลียส.............................................................................................................................
20. กรดอะมิโน......................................................................................................................... ...
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เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ2กษาปี
ที่ 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอบเขตเนื
้อหา
ยนรู้
สื่อ1./แหล่
งเรียนรู
1. การแพร่
และออสโมซีส
ขักิ้นจนกรรมการเรี
า
ใบความรู
้ที่ ้ 1 เรื่อง การแพร่และ
การแพร่
และออสโมซี
ขั้นน1.า ครูนาเข้าสู่ ๋บทเรียน โดยให้นักเรียนสังเกตนิ้วมือของตนเอง แล้ว
1. ใบความรู
จุด1.
ประสงค์
การเรี
ยนรู้ ส
ออสโมซิ
ส ้ที่ 1 เรื่อง การแพร่และ
ครูวนมกั
าเข้นาโดยใช้
สู๋บทเรีคยาถามต่
น โดยให้
นัก้ เรียนสังเกตนิ้วมือของตนเอง แล้ว
ประสงค์้ การเรียนรู้
ออสโมซิส ้นงาน
อภิป1.รายร่
อไปนี
ด้จุาดนความรู
ภาระงาน/ชิ
อภิปรายร่
คาถามต่อไปนี้ หรือแช่อยู่ในน้าเป็นเวลานาน
ด้า1.นความรู
้
ภาระงาน/ชิ
้นงาน่ 1 เรื่อง การแพร่และ
1.1 วเมืมกั่อนเล่โดยใช้
นน้าในเทศกาลสงกรานต์
อธิบายการแพร่
และออสโมซิสจาก
1. ใบกิจกรรมที
1.1 เมืว่อหนั
เล่นงน้ทีาในเทศกาลสงกรานต์
อแช่มอไหม
ยู่ในน้าเป็นเวลานาน
อธิบายการแพร่
1. ใบกิสจกรรมที่ 1 เรื่อง การแพร่และ
ลักษณะของผิ
่บริเวณนิ้วมือจะยังเหมืหอรืนเดิ
หลั1.กฐานเชิ
งประจักษ์ไแด้ละออสโมซิสจาก
ออสโมซิ
หนังวทีหนั
่บริงเวณนิ
มือจะยั
งเหมือนเดิ
หลั2.0ยกตั
กฐานเชิวงอย่
ประจั
กษ์ได้ และออสโมซิสใน ลักษณะของผิ
ออสโมซิ
1.2 บริเววณผิ
ที่ถูกน้้วาเป็
นเวลานาน
หลัมงไหม
จากเล่นน้าสงกรานต์มี
างการแพร่
2. ใบกิสจกรรมที่ 2 จะลดหรือเพิ่ม
1.2 าบริ
หนังทีงกล่
่ถูกาน้วจะเหี
าเป็นเวลานาน
หลังจากเล่นน้าสงกรานต์มี
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 32 Exit
จะลดหรื
อเพิ่ม
งไรเวณผิ
(บริวเวณดั
่ยว)
ชีวิต2.0ยกตั
ประจาวัวอย่
นได้างการแพร่และออสโมซิสใน ลักษณะอย่
3.2. ใบกิ
Ticket
ลักษณะอย่
งกล่าวจะเหี
ิตประจ
าวันได้
ใบกิและสารเคมี
จกรรมที่ 3 Exit Ticket
1.3 นัากงไร
เรีย(บริ
นคิเดวณดั
ว่า เพราะเหตุ
ใด่ยจึว)งเป็นเช่นนั้น สามารถอธิบายได้ด้วย อุป3.กรณ์
ด้ชีาวนทั
กษะและกระบวนการ
1.3 นัอกย่เรีายงไร
นคิ(นั
ดว่กาเรีเพราะเหตุ
ใด จึงเป็
นนั้น สามารถอธิ
ด้วย อุป1.กรณ์
ด้า1.นทัเปรี
กษะและกระบวนการ
และสารเคมี
วิทยาศาสตร์
ยนแสดงความคิ
ดเห็นเช่
นตามความรู
้เดิมที่นบักายได้
เรียนมี
ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
บีกเกอร์
ขนาด 1000 ลูกบาศก์
วิทอยาศาสตร์
อย่างไร (นัดกเห็
เรียนนแสดงความคิ
เห็นตามความรู
ดิมทีน่นคว้
ักเรีาหา
ยนมี เซนติ
บเทียบความแตกต่
1. เปรีแยละออสโมซิ
1. เบีมตร
กเกอร์
ลูกบาศก์ น้า
หรื
อาจไม่แสดงความคิ
จากนั้นครูเชิญดชวนนั
กเรียนศึก้เษาค้
การแพร่
สได้ างระหว่าง
หรืขอนาด
ถังใส1000
ที่สามารถบรรจุ
ออาจไม่
น จากนั้น้) ครูเชิญชวนนักเรียนศึกษาค้นคว้าหา ได้
การแพร่และออสโมซิสได้
เซนติ
เมตร หรือถังใส ที่สามารถบรรจุน้า
คหรืาตอบดั
งกล่แสดงความคิ
าวจากบทเรีดยเห็นในคาบนี
1 ใบ
คาตอบดั
กล่าวจากบทเรี
ยนในคาบนี
ได้2.1 ด่ใบางทับทิม 1 ประปุกเล็ก
2. ครูนงาเสนอจุ
ดประสงค์
การเรียนรู้) ้ให้นักเรียนทราบ
ครูนาเสนอจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ด่างทับทิม 1 ประปุกเล็ก
ขั้น2.สอน
ขั้น1.สอน
นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องการแพร่และออสโมซิส
นศึาใบกิ
กษาใบความรู
งการแพร่แและออสโมซิ
ละออสโมซิสส
2.1. นันักกเรีเรียยนท
จกรรมที ้ท1ี่ 1เรืเรื
่อง่อการแพร่
นักสเรีาธิยตนท
าใบกิจกรรมที
เรื่อง การแพร่
และออสโมซิส
3.2. ครู
การแพร่
โดยหยด1 KMnO
4 (ด่างทับทิม) ลงในน้าจากนั้นอธิบาย
งทับทิม) าลงในน้
3. ครูสใจความว่
าธิตการแพร่
KMnO
การแพร่
า “เมืโดยหยด
่อเราหยดด่
างทับ4 ทิ(ด่มาลงไปในน้
ด่างทัาจากนั
บทิมจะ้นอธิบาย
การแพร่
า “เมื
่อเราหยดด่
บทิ่บมริลงไปในน้
ด่างทัมบข้ทินมต่าจะเมื่อ
เคลื
่อนที่จใจความว่
ากบริเวณที
่มีความเข้
มข้นสูางทั
งไปสู
เวณที่มีคาวามเข้
เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่า เมื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ 3้วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรี
ขอบเขตเนื
้อหา ยนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซีส
แผนการจัเรืด่อการเรี
ยนรูแ้ทละองค์
ี่ 5 เรื่อปงระกอบของเซลล์
การแพร่และออสโมซีส
ง เซลล์
เรื่อง เซลล์
ประกอบของเซลล์
รายวิแชละองค์
าวิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้

315
315

298
315315

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ความเข้มข้นของด่างทับทิมในแต่ละบริเวณเท่ากัน เรียกว่า สมดุลการแพร่ ใน
สภาวะสมดุลการแพร่ โมเลกุลของสารไม่ได้หยุดเคลื่อนที่ แต่ยังมีการ
เคลื่อนที่เช่นเดิม”
4. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2 จะลดหรือจะเพิ่ม ซึ่งเป็นการจาลองการเกิด
ออสโมซิสในไข่ไก่ โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้น
ดาเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรม
5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม
“จะลดหรือจะเพิ่ม” โดยครูใช้คาถามดังนี้
5.1 นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรม เป็นการเคลื่อนที่ของสารแบบใด
(ออสโมซิส)
5.2 กระบวนการออสโมซิสจากกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไร (ในไข่
ไก่ มีความเข้มข้นมากกว่าในบีกเกอร์ น้าจึงออสโมซิสจากในบีกเกอร์เข้าไปใน
ไข่ไก่ ทาให้ระดับของเหลวในไข่ไก่เพิ่มขึ้น)
6. นักเรียนอภิปรายในประเด็น เพราะเหตุใด เมื่อเราซักผ้าเป็นเวลานาน
ออสโมซิสออก
มือเราจึงเหี่ยว โดยใช้ความรู้เรื่องการแพร่และออสโมซิส ( นํน้้าาออสโมซิ
จากเซลล์ เนื่องจากในกะละมังซักผ้ามีความเข้มของของสารมากกว่าความ
เข้มข้นในเซลล์บริเวณผิวมือ น้าจึงออสโมซิสจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่า
ไปบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง หรือน้าเคลื่อนที่ออกจากเซลล์บริเวณผิวมือ มือ
จึงเหี่ยว)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซีส
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย ในหัวข้อความแตกต่างของการแพร่
และออสโมซิส ใจความว่า “การแพร่ คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นมากไปบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ส่วนออสโมซิสเป็นการ
เคลื่อนที่ของน้าจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ไปบริเวณที่มีความเข้มข้น
มาก”
ขั้นสรุป
1. นักเรียนสอบถามข้อสงสัย
2. นักเรียนทา Exit Ticket โดย เขียนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 3 อย่าง การ
ำความรู
้ไปประยุ
2 อย่
ง และปั
ญหาหรื
อสงสั
ลงใน
นการน�
าความรู
้ไปประยุ
กต์ใกช้ต์ใ2ช้อย่
าง าและปั
ญหาหรื
อข้ออข้สงสั
ย ย1 1อย่อย่างางลงในใบ
จกรรมที
ExitTicket
Ticket
กิใบกิ
จกรรมที
่ 3่ 3Exit

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซีส
เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
1. อธิบายการแพร่
- ทาใบกิจกรรม
และออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้
2. ยกตัวอย่างการ
- ทาใบกิจกรรม
แพร่และออสโมซิสใน
ในชี
ิตประจ�
ชีวิตวประจ
าวันำวัได้นได้
3. เปรียบเทียบความ - ทาใบกิจกรรม
แตกต่างระหว่
างการาง
ความแตกต่
างระหว่
แพร่และออสโมซิ
สได้ สได้
การแพร่
และออสโมซิ
เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
การแพร่และออสโมซิส

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
จะลดหรือเพิ่ม
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
การแพร่และออสโมซิส

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.................................................................................................................................. .........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ 1 การแพร่และออสโมซิส
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส
รายวิ
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชั้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นรหัฐาน
สวิชรหัา สว21101
เซลล์(Cell)
การขจั
ดสารบางอย่
างาง
(Cell)มีมีกการนำสารเข้
ารน�ำสารเข้าาสูสู่เ่เซลล์
ซลล์ เพืเพื่อ่อใช้ใช้ใในกระบวนการต่
นกระบวนการต่าางๆของเซลล์
ง ๆ ของเซลล์และมี
และมี
การขจั
ดสารบางอย่
ที่เซลล์ไม่ต้องการออกจากเซลล์ การนำสารเข้าและออกจากเซลล์มีหลายวิธี สำหรับในบทเรียนนี้นักเรียนจะ
ได้ศึกษา การแพร่ และออสโมซิส
การแพร่ (Diffusion)
การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย
เช่น เมื่อนักเรียนฉีดน้ำหอม น้ำหอมจะแพร่จากบริเวณที่นักเรียนฉีดซึ่งมีความเข้มข้นมาก ไปสู่บริเวณโดย
รอบ ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่า ดังภาพ

เริ่มต้น
ผ่านไป 1 นาที
ผ่านไป 15 นาที
ภาพที่ 3.5.1 การแพร่
ออสโมซิส (Osmosis)
ออสโมซิส เป็นการเคลื่อนที่ของน้ำ ผ่านเยื่อเลือกผ่าน โดยน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีสัดส่วนของน้ำ
มากกว่า (ความเข้มข้นน้อย) ไปสู่บริเวณที่มีสัดส่วนของน้ำน้อย (ความเข้มข้นมาก)

โมเลกุลของน้ำ (ตัวทำลาย)
โมเลกุลของสาร (ตัวละลาย)
ก

ข

ภาพที่ 3.5.2 การออสโมซิส
จากรูป สารละลาย ก และสารละลาย ข ถูกกั้นด้วยเยื่อเลือกผ่าน สารละลาย ก มีความเข้มข้นมาก
กว่าสารละลาย ข โมเลกุลของสาร ก ไม่สารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้เพื่อให้ความเข้มข้นของสารทั้งสอง
ด้านเท่ากัน น้ำจึงเคลื่อนที่จาก สารละลาย ข ไปยังสารละลาย ก กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า ออสโมซิสเมื่อ
สารละลายทั้งสองความเข้มข้นเท่ากัน เรียกว่า สมดุลออสโมซิส ในภาวะสมดุล น้ำไม่ได้หยุดออสโมซิส แต่
โมเลกุลของน้ำที่ออสโมซิสจาก ก ไป ข และน้ำที่ออสโมซิสจาก ข ไป ก มีอัตราเท่ากัน
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ใบกิจกรรมที่ 1 การแพร่และออสโมซิส
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
อะไร......................................................................................................................................
1. การแพร่คคืือออะไร...........................................................................................................................................
2. ออสโมซิส คืออะไร.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. ให้นักเรียนเขียนความเหมือนและความแตกต่างของการแพร่และออสโมซิส ลงในแผนภาพที่กาหนดให้
..................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................................................
ออสโมซิส
การแพร่

4. การออสโมซิส โมเลกุลของน้าเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ไปบริเวณที่เข้มข้นมาก เพราะเหตุ
ใด โมเลกุลของตัวละลาย จึงไม่เคลื่อนที่จากบริเวณที่เข้มข้นมาก ไปยังบริเวณที่เข้มข้นน้อยกว่าเช่นเดียวกับ
การแพร่.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. เมื่อนาสารละลายบรรจุในเยื่อเลือกผ่าน จากนั้นนาไปวางลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ดังรูป จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับขนาดของถุงเยื่อเลือกผ่าน

5% 10%
5.1 ตอบ..........................
เพราะ.............................
.......................................

8%

6%

12 %

3%
12 %

4%

5.2 ตอบ........................ 5.3 ตอบ....................... 5.4 ตอบ......................
เพราะ............................. เพราะ............................. เพราะ..........................
....................................... ....................................... ....................................
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ใบกิจกรรมที่ 2 จะลดหรือเพิ่ม
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
คาชี้แจง : ให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรม โดยร่วมมือกันจนสามารถทาใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ไข่ไก่
1 ฟอง
2. หลอดพลาสติก
1 หลอด
3. บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ใบ
4. น้าเปล่า
1 ขวด
5. เทียนไข
1 เล่ม
วิธีทา
1. ให้นักเรียนแกะเปลือกไข่ด้านล่างออก (ด้านที่มีขนาดใหญ่) โดยไม่ให้เยื่อหุ้มสีขาวขาด ขนาดความ
กว้างประมาณ 3 ตารางเซนติเมตร หรือตามที่นักเรียนต้องการ
2. แกะเปลือกไข่ด้านบน (ด้านที่มีลักษณะแหลม) จากนั้นนาหลอดพลาสติกเสียบลงไป ระวังอย่าให้
เยื่อสีขาวด้านล่างขาด
3. จุดเทียนไข ใช้น้าตาเทียนเชื่อมระหว่างหลอดพลาสติกกับเปลือกไข่ให้ติดกันอย่าให้มีช่องว่าง
4. นาน้าใส่บีกเกอร์ให้เต็ม จากนั้นนาไข่ไก่ที่เตรียมไว้วางลงบนบีกเกอร์ ปล่อยไว้ 30 นาที สังเกต
บันทึกผลการสังเกต
บันทึกผลกิจกรรม
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
อภิปรายผล
1. ระดับของเหลวในไข่ไก่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร.............................................................................
2. เพราะเหตุใด จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงดังข้อ 1 ...................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. นักเรียนจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดเร็วขึ้นได้อย่างไร ..................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................................
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ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง Exit Ticket
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การแพร่และออสโมซิส
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ความรู้ที่ได้รับ.........................................................................................................................................
2. การนาไปใช้ประโยชน์...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.ข้อสงสัย.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง Exit Ticket
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การแพร่และออสโมซิส
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ความรู้ที่ได้รับ............................... ..........................................................................................................
2. การนาไปใช้ประโยชน์...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.ข้อสงสัย..................................................................................................................... ....................
...................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................................................................................
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1 การแพร่และออสโมซิส
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. การแพร่คคืือออะไร.......การเคลื
นที่ขของตัวละลาย จากบริเวณเข้มข้ข้นนมากกว่
อะไร....การเคลื่อ่อนที
มากกว่าา ไปยั
ไปยังงบริ
บริเวณเข้
เวณเข้มมข้ข้ออนน้
นน้ออยกว่
ยกว่า า
2. ออสโมซิส คืออะไร.....การเคลื่อนที่ของน้า ผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากบริเวณเข้มข้นน้อยกว่า ไปยังบริเวณที่มี
ความเข้มข้นมากกว่า ............................................................................................................................. ..............
3. ให้นักเรียนเขียนความเหมือนและความแตกต่างของการแพร่และออสโมซิส ลงในแผนภาพที่กาหนดให้
..................................................................................................................
สังเกตเห็นตัวถูก
โมเลกุลของน้า
......................................................................................................................
เป็นการ
ละลายเคลื่อนที่
เคลื่อนที่จาก
......................................................................................................................
เคลื่อนที่ของ
จากบริเวณ
บริเวณที่มีความ
......................................................................................................................
สารที่เกิดขึ้น
เข้มข้นมาก ไป
เข้มข้นน้อย ไปยัง
......................................................................................................................
ในเซลล์
เข้มข้นน้อย
บริเวณที่มีความ
......................................................................................................................
เข้มข้นมาก
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ออสโมซิส
การแพร่
..................................................................................................................
4. การออสโมซิส โมเลกุลของน้าเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ไปบริเวณที่เข้มข้นมาก เพราะเหตุ
ใด โมเลกุลของตัวละลาย จึงไม่เคลื่อนที่จากบริเวณที่เข้มข้นมาก ไปยังบริเวณที่เข้มข้นน้อยกว่าเช่นเดียวกับ
การแพร่......เพราะโมเลกุลของตัวละลาย มีขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้ โมเลกุลของน้าจึง
เคลื่อนที่ผ่านเยื่อเพื่อทาให้ความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณทีมีค่าเท่ากัน.........................................................
...........................................................................................................................................................................
5. เมื่อนาสารละลายบรรจุในเยื่อเลือกผ่าน จากนั้นนาไปวางลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ดังรูป จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับขนาดของถุงเยื่อเลือกผ่าน (เต่ง หรือ เหี่ยว)

5%
10%
ถุงจะเหี่ยว
เพราะน้าออสโมซิสออก

12 %

8%
6%

เต่ง
เพราะน้าออสโมซิสเข้า

12 %
ขนาดเท่าเดิม
เพราะน้าออสโมซิส
เข้า-ออกเท่ากัน

3%
4%
เหี่ยว
เพราะน้าออสโมซิสออก
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 2 จะลดหรือเพิ่ม หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส
รายวิ
ฐาน
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิชรหัา สว21101
คาชี้แจง : ให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรม โดยร่วมมือกันจนสามารถทาใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ไข่ไก่
1 ฟอง
2. หลอดพลาสติก
1 หลอด
3. บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ใบ
4. น้าเปล่า
1 ขวด
5. เทียนไข
1 เล่ม
วิธีทา
1. ให้นักเรียนแกะเปลือกไข่ด้านล่างออก (ด้านที่มีขนาดใหญ่) โดยไม่ให้เยื่อหุ้มสีขาวขาด ขนาดความ
กว้างประมาณ 3 ตารางเซนติเมตร หรือตามที่นักเรียนต้องการ
2. แกะเปลือกไข่ด้านบน (ด้านที่มีลักษณะแหลม) จากนั้นนาหลอดพลาสติกเสียบลงไป ระวังอย่าให้
เยื่อสีขาวด้านล่างขาด
3. จุดเทียนไข ใช้น้าตาเทียนเชื่อมระหว่างหลอดพลาสติกกับเปลือกไข่ให้ติดกันอย่าให้มีช่องว่าง
4. นาน้าใส่บีกเกอร์ให้เต็ม จากนั้นนาไข่ไก่ที่เตรียมไว้วางลงบนบีกเกอร์ ปล่อยไว้ 30 นาที สังเกต
บันทึกผลการสังเกต
บันทึกผลกิจกรรม
จากการทดลอง
เมื่อเวลาผ่านไป พบว่าระดับของเหลวในไข่
ไก่ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้น จนถูกดันขึ้น
............................................................................
..............................................................................
ตามหลอดพลาสติก
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
อภิปรายผล
ระดับของเหลวในไข่
ไก่เพิ่มขึ้น
1. ระดับของเหลวในไข่ไก่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร.........................
....................................................
น้าออสโมซิสเข้าไปในไข่ไก่ ผ่านเยื่อสีขาว ซึ่ง
2. เพราะเหตุใด จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงดังข้อ 1 ...................................................................................
ออสโมซิสจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ไปยังไข่ไก่ ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่า
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
เพิ่มพื้นที่เยื้อสีขาวของไข่
3. นักเรียนจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดเร็วขึ้นได้อย่างไร ..................................................
ให้มากขึ้น หรือ ทาให้ความเข้มข้นในไข่ไก่มีค่าเพิ่มขึ้น หรือใช้น้ากลั่นแทนน้าปะปา
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสังเคราะห์ด้วยแสง
รหัสวิชา
รายวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 ชั่วโมง
.................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสั ม พั น ธ์ ข องโครงสร้ า ง และหน้ า ที่ ข องระบบต่ า งๆของสั ต ว์ แ ละมนุ ษ ย์ ที่ ท างานสั ม พั น ธ์ กั น
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/6 ระบุปัจจัยที่จาเป็นในการสั งเคราะห์ ด้วยแสงและผลลิ ตที่เกิดขึ้น จากการสั งเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 1.2 ม.1/7 อธิบายความส าคัญของการสั งเคราะห์ ด้ว ยแสงของพืช ต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อ ม
ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
และชุมชน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการพลังงาน พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วย
แสง โดยมีปัจจัยคือ น้า แสง และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะเกิดขึ้นบริเวณที่มี คลอโรฟิลล์ เพื่อสังเคราะห์
น้าตาลเก็บสะสมที่ใบในรูปของแป้งและแก๊สออกซิเจน การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นกระบวนการเดียวที่
ภายใน
สามารถนาพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย์ ซึซี่งเก็บสะสมในรูปแบบต่
แบบต่าางๆ
งๆภายใน
โครงสร้างของพืช นอกจากนี้การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการหลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับ
บรรยากาศเพื่อให้ สิ่ งมีชีวิตอื่นใช้ในกระบวนการหายใจ ดังนั้ น จึ ง ควรร่ วมกัน ปลู กและดูแลรั กษาต้น ไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ระบุปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. อธิบายความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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ทักษะ/กระบวนการ
1. การก
แปร(Identifying
(Identifyingand
and contolling
controllingvariables)
variables)เพืเพื่อ่อหาค�
หาคำาตอบว่
การก�าหนดและควบคุ
ำนดและควบคุมมตัตัววแปร
ตอบว่าพืา ชสร้าง
อย่างไร (ออกแบบการทดลอง
ตั้งสมมติฐตัาน
ก�ำหนดตั
น วตัแปรต้
วแปรตาม
วแปรควบคุ
ม
พือาหารได้
ชสร้างอาหารได้
อย่างไร (ออกแบบการทดลอง
้งสมมติ
ฐาน วกแปรต้
าหนดตั
น ตัวตัแปรตาม
ตัวแปรควบคุ
ม)
2. การตี
การตีคความหมาบข้
วามหมายข้
ล และการลงข้
มู ล (Interpreting
and conclusion)
่ อ สร้
อมูอลมูและการลงข้
อมูลอ(Interpreting
data data
and conclusion)
เพื่อสร้เพืางค�
ำอธิาบง าย
จจัยบทีายปั
่มีผลต่
ยแสงของพื
ชโดยใช้หลัชกโดยใช้
ฐานเชิหงลัประจั
กษ์ งประจักษ์
คปัาอธิ
จจัอยการสั
ที่มีผงลต่เคราะห์
อการสัดง้วเคราะห์
ด้วยแสงของพื
กฐานเชิ
เจตคติ
1. ตระหนักถึงการใช้หลักฐานและตีความจากหลักฐาน
2. ตระหนักถึงการนาเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความน่าเชื่อถือและหลักฐาน
เชิงประจักษ์
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการสื่อสาร
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มีจิตสาธารณะ
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
Story board การสังเคราะห์ด้วยแสง ให้นักเรียนออกแบบ Story board เพื่อนาเสนอการสังเคราะห์ ด้วย
ด้วยแสงโดยใช้
ลักฐานเชิ
งประจั
ษ์ ภายในตาราง6 ช่อ6งช่อง
แสงโดยใช้
หลักหฐานเชิ
งประจั
กษ์ กภายในตาราง
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ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

3. สามารถสื่อสาร
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
1
2
เนื้อหาไม่ถูกต้องและไม่ เนื้อหาถูกแต่ไม่
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ลาดับการสับสนและไม่ ลาดับสับสนแต่ถูกต้อง
ถูกต้องตาม
ตามกระบวนการทาง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ไม่สามารถสื่อสารด้วย สามารถสื่อสารได้
ภาษาที่เหมาะสม
แต่ยังไม่บางส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง

4. การนาเสนอ
ข้อสรุป

ไม่สามารถนาเสนอ
ข้อสรุปได้

สรุปเป็นความเรียง

5. ความคิด
สร้างสรรค์

ไม่มีความแปลกใหม่
หรือน่าสนใจในชิ้นงาน

ขาดข้อใดข้อหนึ่งใน
ระดับที่ 3

ประเด็นการประเมิน
1. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
2. ลาดับของเนื้อหา

3
เนื้อหามีความถูกต้อง
ครบถ้วน
ง่ายต่อความเข้าใจและ
ถูกต้องตามหลัก
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ใช้ภาษาที่เหมาะสม
สามารถอธิบายด้วย
การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์
สามารถสรุปด้วย
สมการ/mapping/
ภาพตัวแทนความคิด
1. สามารถออกแบบ/
ปรับ/พัฒนาเรื่องราวให้
น่าสนใจ
2. เลือกภาพ ตัวละครที่
และการดาเนินเรื่องราว
ที่แปลกใหม่
3. มีคุณค่าต่อการอ่าน
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เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
ขั้นนา
1. ใบความรู้เรื่องเรื่องปัจจัยที่
1. ครูสร้างความสนใจและทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนด้วยการนาเสนอภาพและ พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดคาถามดังต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
้ ้
1. ใบกิจกรรมที่ 1 ปัจจัยที่
ด้ความรู
านความรู
1. อธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงและ
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วย
แสง
ผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดย
2. ใบกิจกรรมที่ 2 พืชเติบโตได้
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (K)
อย่างไร
ษะกระบวนการ
ด้ทัากนทั
กาะและกระบวนการ
ภาพที่ 4.1.1 พืชและสัตว์
1. สามารถออกแบบการทดลองหาปัจจัย
- คาถาม “อะไรคือสิ่งที่พืชและสัตว์ต้องการเหมือนกัน” นักเรียนแลกเปลี่ยน
ที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ความคิดเห็น นักเรียนสามารถตอบคาตอบที่หลากหลาย เช่น
ด้(P)านคุณลักษณะ
พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต จึงต้องมีการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การแลกเปลี่ยนแก๊ส
1.
แสดงความคิ
ด
เห็
น
ที
ต
่
ระหนั
ก
ถึ
ง
การ
เจตคติ
(การหายใจ) เป็นต้น จนนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ำ สิ่งมีชีวิตต้องมีการเจริญเติบโต ในครั้งนี้
สร้1.างค�แสดงความคิ
ำอธิบายปัจดจัเห็
ยทีน่มทีีผ่ตลต่
อ
การ
ระหนักถึงการ ครูจะชี้ประเด็นที่การเจริญเติบโต คือพืชกับสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องมีการ
สัสร้งเคราะห์
ด
ว
้
ยแสงของพื
ช
โดยใช้
างคาอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการหลักฐาน เจริญเติบโต
เชิ
ประจักดษ์้วยแสงของพืชโดยใช้หลักฐาน
สังงเคราะห์
- คาถาม “การเจริญเติบโตของคน สัตว์และพืชต้องอาศัยสิ่งใด”แนวคาตอบ
เชิงประจักษ์ (A)
อาหาร)

ขอบเขตเนื้อหา
1. ปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- คาถาม “คนและสัตว์ได้อาหารมาอย่างไร” (แนวคาตอบ คนได้มาจากการปรุง
อาหาร สัตว์ได้มาจากการล่า การกินสัตว์อื่น จนไปสู่การสรุปว่า คนและสัตว์ไม่สาร
มารถสร้างอาหารได้
ด้วยตนเอง)
สามารถสร้
างอาหารได้
ด้วยตนเอง)
- คาถาม “ต้นไม้ได้อาหารมาจากไหน อย่างไร” (แนวคาตอบ ต้นไม้ได้รับ
พลังงานจากแสงแดด น้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง นาไปสู่ข้อสรุปที่ว่า พืชสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเอง)
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายว่า เราจะศึกษาว่า การสร้างอาหารหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
- คาถาม “พืชใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการสร้างอาหาร” เปิดโอกาสให้นักเรียน
ตอบคาถาม บันทึกคาตอบ
- คาถาม “ทาอย่างไรจะตรวจสอบคาตอบที่นักเรียนได้บันทึกไว้” นักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันว่ำ ต้องสร้างสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตร์
และทและท�
าการรวบรวมข้
อมูลเพื
ฐาน ฐาน
ทางวิ
ทยาศาสตร์
ำการรวบรวมข้
อมู่อลตรวจสอบสมมติ
เพื่อตรวจสอบสมมติ
2. รวบรวมคาตอบของนักเรียนและตั้งคาถามจนนักเรียน สามารถออกแบบการ
การทดลองได้
แนวทางในการตั
้งค�ำถามคื
ทดลองได้ แนวทางในการตั
้งคาถามคื
อ อ
1) นักเรียนระบุว่าพืชต้องการวัตถุดิบอะไรบ้างในการสร้างอาหาร
ากกว่าา 1 อย่าง จะทดสอบอย่างไร เพื
2)2)เมืเมื่อ่อมีมีมมากกว่
เพื่อ่อบอกว่
บอกว่าาสารเหล่
สารเหล่าานันั้น้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จาเป็นต่อการสร้างอาหารของพืช
3) นักเรียนจะรู้ได้อย่างไร ว่าสาร/วัตถุดิบนั้น ส่งผลต่อการสร้างอาหาร
ของพืช (นักเรียนอาจจะตอบว่า ดูการเจริญเติบโต หรือเมื่อขาดสาร/วัตถุดิบนั้น พืช
อาจตายได้)
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึง “ตัวแปรต้น” “ตัวแปรตาม” และ “ตัวแปร
ควบคุม” ดังนี้
ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เป็นเหตุทาให้เกิดผลตามมาหรือตัวแปรที่กาหนด
ขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้นหรือผลที่เกิดจากตัวแปร
ต้น และ
ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันเพื่อไม่ให้การทดลอง
เกิดความคลาดเคลื่อน
4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบการทดสอบการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่ปลูกในสารละลาย

Hydroponic

ภาพที่ 4.1.2 รากของพืช

สำหรับครู
พืชต้องกำรนำ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์และแสง
ในกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง แต่ยัง
ต้องกำรสำรอำหำร เพื่อกำรดำรงชีวิตและ
พัฒนำกำรในส่วนต่ำงๆ นักเรียนจำนวนหนึ่งอำจ
คิดว่ำพืชต้องกำรดินใน
กำรสังเครำะห์ด้วยแสง แต่ในควำมเป็นจริง
ดินเป็นแหล่งที่มีสำรอำหำร ดังนันพืชจึง
สำมำรถเติบโตได้ในนำที่ปรำศจำกดินแต่มี
สำรอำหำรได้ เช่น พืช ไฮโดรโปนิกส์
กระตุ้นให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ กำรทดลองเรื่อง
วัตถุดิบในกำรสร้ำงอำหำรของพืช
ในขันตอนนีเป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนได้
ตังสมมติฐำน ออกแบบกำรทดลอง
และทำนำยผลกำรทดลองที่สนับสนุน
หรือคัดค้ำนสมมติฐำนที่ตังไว้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จากความรู้เรื่องอินดิเคเตอร์สามารถนามาออกแบบการทดลองเพื่อกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงและ CO2 เมื่อมีการทดลอง 4 ชุดการทดลองดังนี้

5. ครูนาเสนอข้อมูลการทดลองเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช วิธีการสังเกตและการลงข้อสรุปจากหลักฐาน
รามองไม่
5.1 คาถาม “ทาไมเราทราบว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งๆทีที่เ่เรามองไม่
เห็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์” จากนั้น นาเสนอข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ใน
การศึกษาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เราทราบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ถูกใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในอากาศ แต่ไม่
สามารถมองเห็นได้ จึงต้องการวิธีการตรวจสอบว่าพืชส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ความเข้
มข้นของแก๊
คาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
เข้มข้นของแก๊
สคาร์บสอนไดออกไซด์
หรือไม่หรืซึอ่งไม่
สามารถตรวจสอบได้
โดยใช้อโดยใช้
ินดิเค
ละน้าปูและนํ
นใส ้าเมืปู่อนเพิ
บอนไดออกไซด์
อินดิเคเตอร์
นสี่ยแดง
อิเตอร์
นดิเแคเตอร์
ใส่มเมืคาร์
่อเพิ
่มคาร์บอนไดออกไซด์
อินดิจเะเปลี
คเตอร์่ยนเป็
จะเปลี
นเป็แต่
นสี
แดง
เมื่อ2ลด
อินจดิะเปลี
เคเตอร์
จะเปลีแ่ยดงเป็
นจากสี
สีม่วง ดังภาพ
ลง CO2
อินดิเลง
คเตอร์
่ยนจากสี
นสีแมดงเป็
่วง ดังนภาพ
เมื่อลดแต่CO

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. น้าปูนใส +
สารละลาย
อินดิเคเตอร์ (ชุด
ควบคุม)
2. น้าปูนใส + สารอินดิ
เคเตอร์ + สาหร่ายวาง
ห่างจากโคมไฟ 20
เซนติเมตร
3. หลอดที่ 2 มีสาร
อินดิเคตเอร์ +
สาหร่าย + หอยทาก
4. น้าปูนใส + สารอินดิ
เคเตอร์ + สาหร่ายวาง
ในที่มืด

การทดลอง

ส้ม

เหลือง

ม่วง

สีของอินดิเคเตอร์
(หลักฐาน)
แดง

ภาพประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- อะไรคือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
- นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนสีของสารละลาย ทาไมจึง
คิดเช่นนั้น
- การทดลองนี้ควรมีสมมติฐานว่าอย่างไร
- การทดลองนี้ตรวจสอบสมมติฐานอย่างไร
- นักเรียนจะสรุปผลการทดลองว่าอย่างไรและอะไรคือหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อสรุป
แนวคาตอบ จากการอภิปรายนาไปสู่ข้อสรุปที่ว่า หลอดที่ 1 มี
คาร์บอนไดออกไซด์ในสารละลายทาให้สารละลายเป็นกรด สารละลายจึงมี
สีแดง เมื่อพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ จะทาให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอด
ทดลองลดลงสีของอินดิเคเตอร์จึงมีม่วงดังหลอดทดลองที่ 2 ในขณะที่หลอดที่ 3 พืช
มีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่หอยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สีอินดิเค
อิเตอร์
นดิเจคเตอร์
เป็อนงสีเมื
เหลื่อไม่
องมเมื
ชไม่คมาร์
ีการใช้
คาร์บอนไดออกไซด์
ท�ำให้สี
ึงเป็นสีจเึงหลื
ีสี ่อพืไม่
ชไม่มีสมี กพืารใช้
บอนไดออกไซด์
ทาให้สีของ
ของสารละลายใกล้
งชุดควบคุ
ม หลอดที
สารละลายใกล้เคียงชุเคีดยควบคุ
ม หลอดที
่ 4 จึง่ มี4สจึีสง้มมีสีส้ม
ดังนั้น การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพืชมีการ
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีแสง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปการสังเคราะห์ด้วยแสง
1. การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร (แนวคาตอบ ปฏิกิริยาที่พืชใช้พลังงานแสง น้า
และแก๊ส CO2 เพื่อสังเคราะห์น้าตาล (แป้ง) ซึ่งเป็นอาหารของพืชและแก๊สออกซิเจน)
2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่เพราะเหตุใด
นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปได้ว่า พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
(แนวคาตอบ นักวิทยาศาสตร์ใช้การทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทาการทดลอง รวบรวม
ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์)
3. หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์คืออะไร (แนวคาตอบ หลักฐานที่มีอย่าง
เพียงพอต่อการอธิบายหรือสร้างข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการวิเคราะห์
หลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล)
4. สรุปสมการการสังเคราะห์ด้วยแสง
คาตอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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338
การวัดและการประเมินผล
ด้าน
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2. กระบวนการ
3. ด้านเจตคติ

เครื่องมือวัด
1. ใบกิจกรรมที่ 1
1. แบบประเมินทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
1. แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความเข้าใจ/ผ่าน/ไม่ผ่าน
ระดับของทักษะทางวิทยาศาสตร์
ระดับของเจตคติทางวิทยาศาสตร์

338

1

1
322

สอน งสอน
8. บันทึ8.กบัผลหลั
นทึกงผลหลั
ผลการเรี
ยนรู้ ยนรู้
ผลการเรี
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุ
ปสรรคปสรรค
ปัญหาและอุ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้
ไข ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ลงชื
......................................ผู
้สอน ้สอน
่อ ......................................ผู
(.......................................................)
(.......................................................)
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
ดเห็น/ข้ดเห็
อเสนอแนะของผู
้บริหารหรื
ผู้ที่ได้อรผูับ้ทมอบหมาย
9. ความคิ
น/ข้อเสนอแนะของผู
้บริหอารหรื
ี่ได้รับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ลงชื
......................................ผู
้ตรวจ ้ตรวจ
่อ ......................................ผู
(.......................................................)
(.......................................................)
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
หน่วยที่ 4 แผนที่ 1
งเคราะห์
้วยแสงรายวิ
รายวิ
ชาวิ
ทยาศาสตร์รหัรหั
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
งงการสั
การสั
เรื่อเรืเรืง่อ่อการสั
งเคราะห์
ด้วดยแสง
ชาวิ
ทยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
ตอนที่ 1 เติมคา : จงนาข้อความต่อไปนี้ ไปเติมลงในช่องว่างด้านล่างให้ได้ความที่สมบูรณ์
แป้ง
น้า
แสง
คลอโรฟิลล์
สีเขียว
คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน
การสังเคราะห์ด้วยแสง
น้าตาลกลูโคส
1. กระบวนการที่พืชสร้างอาหาร เรียกว่า ……………………..…………….เกิดขึ้นกับเซลล์ที่มีลักษณะ……………………
2. อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ…………………………………………………ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็น…………….........................
3. พืชสร้างอาหารแล้วได้สิ่งใดบ้าง ………………………………………………………………………………………………………..
4. พืชสังเคราะห์แสง ต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง ........................………………………………………………………………..……
ตอนที่ 2 เลือกตอบ : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมายกากบาท (X) ลง
ใน กระดาษคาตอบ
5. พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ
อย่างชัดเจนในข้อใด
สังเคราะห์ด้วยแสง
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ น้าและ O2 1. สร้างอาหารได้เอง
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ น้าและ CO2 2. เคลื่อนไหวไม่ได้
3. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ
3. เจริญเติบโตได้ไม่จากัด
น้าตาลกลูโคส และ CO2
4. มีอายุยืนยาว
4. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ
6. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหมายถึงข้อใด
คลอโรฟิลล์และน้า
1. การคายน้าของพืช 2. การหายใจของพืช
2. ส่วนใดที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงครัวของพืช
3. การงอกของเมล็ดพืช 4. การสร้างอาหารของ
1. ราก
2. ใบ
3. ดอก 4. ลาต้น
พืช
3. กระบวนการสร้างอาหารของพืช ต้องอาศัยปัจจัย 7. รงควัตถุสีเขียวในคลอโรพลาสต์คือ
ที่สาคัญหลายปัจจัย ยกเว้น ข้อใด
1. คลอโรฟิลล์
2. แคโรทีนอยด์
1. น้า
2. ก๊าซออกซิเจน
3. แอนโทไซยานิน 4. ไฟโคอีรีทริน
3. คลอโรฟิลล์
4. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
8. ข้อความใดอธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
1. พืชจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงตลอดเวลาที่มีแสง ได้ถูกต้อง
2. การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียว 1. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี
3. หากขาดน้า พืชจะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 2. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานจลน์
4. พืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงเฉพาะเวลากลางวัน
3. เปลี่ยนพลังงานศักย์เป็นพลังงานจลน์
เท่านั้น
4. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
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1
ใบกิ
จกรรมที
่ 2 ่ เรื2 ่อเรืง่อปังปั
จจัจยจัทีย่เทีกี่เยกีวข้
องกั
บการสั
งเคราะห์
ด้วดยแสง
ใบกิ
จกรรมที
่ยวข้
องกั
บการสั
งเคราะห์
้วยแสง
หน่หน่
วยที
่ 4 ่ แผนที
่ 1่ 1
วยที
4 แผนที
เรื่องเรืการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
รายวิรายวิ
ชาวิทชาวิ
ยาศาสตร์
รหัสวิรหัชาส ว21101
่องการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
ทยาศาสตร์
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1

1. จากภาพแสดงความคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของใคร
และจะมีวิธีทดสอบเพื่อตอบคำถามที่ว่า“พืชเติบโตจากเมล็ดจนมีลำต้นขนาดใหญ่ พืชใช้ปัจจัยใดที่ช่วยให้
ลำต้นเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่” (สามารถเห็นด้วยได้มากกว่า 1 คน)
ฉันคิดว่า
สารอาหาร
มาจากในดินที่พืช
ดูดซึมจากราก
A

ฉันคิดว่า
สารอาหาร
มาจาก
พลังงานแสง
อาทิตย์
B

ฉันคิดว่า
ออกซิเจนใน
อากาศที่เข้ามา
ผ่านช่องว่าง
บนใบพืช
C

ฉันคิดว่า
สารอาหารมา
จากนํ้าที่พืช
ดูดซึมจากราก
D

ภาพที่ 4.1.3 สถานการณ์แสดงความคิดเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้
( ปรับปรุงจาก : Hard-to-Teach Biology Concepts A Framework to Deepen Student
Understanding By Susan Koba with Anne Tweed. NSTA. 2009)
เห็นด้วยกับความคิดของ _______ เพราะ.............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิธีการตรวจสอบ.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
และหลักฐานที่ต้องการ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ก.)
คาชี้แจง : ใช้ประเมินผลการออกแบบการทดลอง (ถูกต้อง = 1 คะแนน, ไม่ถูกต้อง = 0 คะแนน)
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1. ระบุตัวแปรต้น
2. ระบุตัวแปรตาม
3. ระบุตัวแปรควบคุม
4. ทานายผลการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
5. สามารถอธิบายแนวทางในการเก็บบันทึก/เก็บรวบรวมข้อมูลได้
รวม

แบบประเมินเจคติทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง : ใช้สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย

1
2
3

1. ไม่สามารถลงความคิดเห็นได้
2. ลงความคิดเห็นและมีข้อมูลสนับสนุน
3. แสดงความคิดเห็นโดยคานึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเป็นเหตุเป็นผล
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ง ปัจจจัจัยยทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองกังกับบการสั
การสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสง
ใบความรู้ที่ 1 เรื่องปั
หน่วยที่ 4 แผนที่ 1
เรื่องเรืการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
รายวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
รหัสรหัวิชสาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
่องการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
รายวิ
ทยาศาสตร์

พืชโดยส่วนใหญ่ เติบ โตได้ เมื่อได้ รับน้า
เพาะปลู กในดิน ที่มี สารอาหารพื้ นฐาน
จ าเป็ น แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์
แสงแดด พืชจะสร้างอาหารเองและให้
ออกซิ เ จ นแก่ บ ร รยากา ศ ในขณ ะ
ที่ สั ต ว์ แ ล ะ ผู้ บ ริ โ ภ ค อื่ น ๆ กิ น พื ช
พื ช จึ ง เ ป็ น แ ห ล่ ง ผ ลิ ต ที่ มี ค ว า ม
สาคัญของระบบนิเวศ

คาถามก็คือ
พืชมีออร์แกเนลพื้นฐาน
อะไรในการเปลี่ยน
พลังงานแสง

พืชเป็ นสิ่งมีชีวิตที่สร้ างอาหารได้เอง Autotroph (self-feeder)
ในขณะที่ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ น อกเหนื อ จาก autotroph คื อ heterotroph
สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง
พืชสี เขียวมีบ ทบาทส าคัญต่อโลก คือ เป็น จุดเริ่มต้น ที่ส ามารถ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารโดยการ
นาเอาน้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์มาทาปฏิกิริยาเคมีกัน
โดยมี แ สงเป็ น พลั ง งานกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ คื อ
น้ าตาลกลู โ คสซึ่ ง น้ าตาลส่ ว นหนึ่ ง จะน าไปสั ง เคราะห์ เ ป็ น สารอื่ น
เก็บสะสมไว้ และยังได้ไอน้า และแก๊สออกซิเจน ซึ่งพืชจะปล่อยออก
สู่ สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ แก๊ ส ออกซิ เ จนจะเป็ น แก๊ ส ที่ สิ่ ง มี ชี วิ ตทุ ก ชนิ ด
น าไปใช้ ใ นกระบวนการหายใจช่ ว ยลดปริ ม าณแก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ เพราะพื ช ต้ อ งใช้ แ ก๊ ส นี้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ในการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยปกติแก๊สชนิดนี้เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มี
กลิ่ น มี อ ยู่ ใ นบรรยากาศประมาณ 0.03% เท่ า นั้ น แต่ เ นื่ อ งจาก
ในปัจจุบันการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมต่างๆของมนุษย์
มีมากขึ้น จึงทาให้มีแก๊สชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ภาพที่ 4.1.4 การสังเคราะห์ด้วยแสง

้เรื่องกระบวนการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
การเรีการเรี
ยนรู้เยรื่อนรูงกระบวนการสั
งเคราะห์
ด้วยแสงมี
มีความส�ำคัญ เนื่องจาก จะช่วยให้เราเข้าใจการกระท�ำที่
ความสาคัญ เนื่องจาก จะช่วยให้เราเข้าใจ
ส่งผลต่อเชิงลบต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และ
การกระทาที่ส่งผลต่อเชิงลบต่อกระบวนการสังเคราะห์
สามารถช่ ว ยรั ก ษาสมดุ ล ของกระบวนการสั ง เคราะห์
ยแสง และสามารถช่วยรักษาสมดุลของกระบวนการ
ด้ด้ววยแสง
สังเคราะห์นัดก้ววิยแสง
ทยาศาสตร์ท�ำการค้นคว้าทดลองเพื่อหา
นั
ก
วิ
ท
ยาศาสตร์
คว้บาอนไดออกไซด์
ทดลองเพื่อหาส�ำหรับ
หลักฐานที่แสดงว่า พืทชต้าการค้
องใช้คนาร์
หลัากงอาหาร
ฐานที่แสดงว่า พืชต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์สาหรับ
สร้
สร้างอาหาร
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การศึกกษาเรื
งเคราะห์
ด้วยแสงของพื
ช ช
การศึ
ษาเรื่อ่องการสั
ง การสั
งเคราะห์
ด้วยแสงของพื

ตัตัววอย่
อยู่ ่น�นำาไปปั
ในถ้ววยแก้
ยแก้ววแล้แล้วน�วำนไปทิ
าไปทิ
ในห้
องมื
ด
อย่าางการทดลองที
งการทดลองที่ ่ 1 ใช้กงิ่ ไม้ทมี่ ใี บติดดอยู
ไปปักกไว้ไว้ในถ้
ง้ ไว้้งไว้
ในห้
องมื
ดประมาณ
24
ชั่วโมง 24
จากนั
น�ำทั้งหมดนี
ในขวดโหล
ดังรูปที่ 1 จัดอุปกรณ์ดังดรูังปภาพ
ปกรณ์
ทั้งหมดไป
ประมาณ
ชั่ว้นโมงจากนั
้นนาทั้ไปไว้
้งหมดนี
้ไปไว้ในขวดโหลขนาดใหญ่
ที่ 1 แล้
จัดวอุยกอุ
ปกรณ์
ดังภาพ
แล้วยก
ตากแดด
ชั่วโมง พร้อมกับ3-4
ดูดชัอากาศออกตลอดเวลา
จากนั้น จึงเด็ดใบไปทดสอบแป้
งในใบ
อุปกรณ์ท3-4
ั้งหมดไปตากแดด
่วโมง พร้อมกับดูดอากาศออกตลอดเวลาจากนั
้นจึงเด็
ดใบไป(แป้งคืออาหารที่
พืทดสอบแป้
ชสร้างขึ้นง) ในใบ
จะไม่(แป้
พบว่งาคืมีอแอาหารที
ป้งอยู่เลย่พืชหรื
ดเครืพ่อบว่
งมือามีดัแงรูป้ปงทีอยู่ 2่เลยแล้หรื
วทดสอบใบจะพบว่
สร้อางขึอาจจั
้น) จะไม่
อ อาจจัดเครื่องมืาอดัใบที
งรูป่มทีีแ่ ป้2งคือ
ใบในกระถาง
ข การทดสอบทั
ใ้ ห้เห็นว่า การสั
เคราะห์แสงของพื
ชนัน้ ต้อ้ใงใช้
แล้วทดสอบใบจะพบว่
า ใบทีง้่มสองแบบชี
ีแป้งคือ ใบในกระถาง
ข งการทดสอบทั
้งสองแบบชี
ห้เห็กนา๊ ว่ซคาร์
า บอนไดออกไซด์
การสังเคราะห์อาหารของพืชนั้นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
(อ้างอิงจาก http://www.chiangkham.ac.th/science/Wanpen/Practice1.pdf )

รูปที่ 1 แสดงว่าพืชต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในการปรุงอาหารหรือการสังเคราะห์ด้วยแสง

รูปที่ 2 แสดงการทดลองว่าการสังเคราะห์ด้วย
แสง
ต้องอาศัยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในรูป ก. จะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
ส่วนในรูป ข. นั้นจะมีเป็นปกติ
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การทดลองที่ 2 เรื่องแก๊สคาร์บอนไดอกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

การทดลองที
2่อเรื
เรื
งแก๊
สคาร์
คาร์
อนไดอกไซด์
นกระบวนการสังงเคราะห์
งงเคราะห์
เคราะห์
ยแสง
การทดลองที
่ 2่ 2เรื่ ่ 2เรื
งแก๊
สสคาร์
บบอนไดอกไซด์
ในกระบวนการสั
ดดด้วด้วยแสง
การทดลองที
่อ่องแก๊
สคาร์
บบอนไดอกไซด์
อนไดอกไซด์
ใในกระบวนการสั
นกระบวนการสั
อ
่
งแก๊
เคราะห์
ว
้
ยแสง
(อ้การทดลองที
างอิการทดลองที
ง
จาก
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
การทดลองที
่
2
เรื
อ
่
งแก๊
ส
คาร์
บ
อนไดอกไซด์
ใ
นกระบวนการสั
ง
เคราะห์
ด
ว
้
ยแสง
่ 2 เรื่ 2อเรืงแก๊
อนไดอกไซด์
นกระบวนการสั
งเคราะห์
ดด้ว้วยแสง
อสงคาร์
สบคาร์
บอนไดออกไซด์
ในกระบานการสั
งดเคราะห์
ด้วยแสง
นกระบวนการสั
งเคราะห์
ยแสง
่องแก๊
สแก๊
คาร์
บอนไดอกไซด์
ใในกระบวนการสั
งเคราะห์
้วยแสง
(อ้าการทดลองที
งอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)

(อ้(อ้าางอิงอิ
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
(อ้งาาจาก
งอิ
งจาก
จาก
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
งงอิ
จาก
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
(อ้างอิง(อ้
จาก
งอิhttps://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
จากhttps://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
https://www.youtube.com/watch?v=lji6Zx3_E30)
(อ้
างอิ
งงงจาก

นาสาร Potassium Hydroxide
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องงปัปัจจจัจัยยทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบการสั
การสังงเคราะห์ด้วยแสง หน่วยที่ 4 แผนที่ 1
งการสังเคราะห์
งเคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงรายวิ
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์รหัรหัสสวิชว21101
ภาคเรี
ยนทียนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
เรื่อเรืง่อการสั
า ว21101
ภาคเรี
ธยมศึ
กษาปี
ตอนที่ 1 เติมคา : จงนาข้อความต่อไปนี้ ไปเติมลงในช่องว่างด้านล่างให้ได้ความที่สมบูรณ์
แป้ง
น้า
แสง
คลอโรฟิลล์
สีเขียว
คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน
การสังเคราะห์ด้วยแสง
น้าตาลกลูโคส
1. กระบวนการที่พืชสร้างอาหาร เรียกว่า …การสังเคราะห์ด้วยแสง….เกิดขึ้นกับเซลล์ที่มีลักษณะ…สีเขียว.......
2. อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ……น้าตาลกลูโคส……………………ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็น……แป้ง................................
3. พืชสร้างอาหารแล้วได้สิ่งใดบ้าง ………น้า…น้าตาลกลูโคสและออกซิเจน…………………………………………….…..
4. พืชสังเคราะห์แสง ต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง ...น้าและคาร์บอนไดออกไซด์.....................………………………………
ตอนที่ 2 เลือกตอบ : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมายกากบาท (X) ลง
ใน กระดาษคาตอบ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วย 5. พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่าง
แสง
ชัดเจนในข้อใด
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ น้าและ O2
1. สร้างอาหารได้เอง
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ น้าและ CO2
2. เคลื่อนไหวไม่ได้
3. เจริญเติบโตได้ไม่จากัด
3. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ น้าตาล
4. มีอายุยืนยาว
กลูโคส และ CO2
4. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ คลอโรฟิลล์ 6. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหมายถึงข้อใด
และน้า
1. การคายน้าของพืช 2. การหายใจของพืช
3. การงอกของเมล็ดพืช 4. การสร้างอาหารของพืช
2. ส่วนใดที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงครัวของพืช
1. ราก
2. ใบ
3. ดอก 4. ลาต้น
3. กระบวนการสร้างอาหารของพืช ต้องอาศัยปัจจัยที่ 7. รงควัตถุสีเขียวในคลอโรพลาสต์คือ
สาคัญหลายปัจจัย ยกเว้น ข้อใด
1. คลอโรฟิลล์
2. แคโรทีนอยด์
3. แอนโทไซยานิน
4. ไฟโคอีรีทริน
1. น้า
2. ก๊าซออกซิเจน
3. คลอโรฟิลล์
4. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
8. ข้อความใดอธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้
1. พืชจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงตลอดเวลาที่มีแสง
ถูกต้อง
2. การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียว 1. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี
3. หากขาดน้า พืชจะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
2. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานจลน์
4. พืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น
3. เปลี่ยนพลังงานศักย์เป็นพลังงานจลน์
4. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
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เฉลย
วข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง หน่วยที่ 4 แผนที่ 1
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องงปัปัจจจัจัยยทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
่องการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
ทยาศาสตร์
เรื่องเรืการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
รหัสรหั
วิชสา ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ ี่ 11
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างเหตุผล/หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง
ในการอธิบายกระบวนการสร้างอาหารของพืช
ระดับความสามารถ
ในการใช้หลักฐาน
แนวทางในการตอบ
เชิงประจักษ์
1
ไม่สามารถระบุเหตุผลหรือหลักฐานที่สนับสนุนความคิดเห็นของตนเองได้
ไม่สามารถระบุวิธีการตรวจสอบแนวคิดหรือหลักฐานที่ตนเองแสดงความ
คิดเห็น
ตัวอย่าง
เห็นด้วยกับ B หรือ C (ไม่ตอบเหตุผล)
เห็นด้วยกับ C เพราะพืชต้องการน้า
2
ระบุเหตุผลหรือหลักฐานได้ แต่มีบางส่วนไม่ถูกต้องหรือ
ไม่สามารถตรวจสอบคาตอบได้
ตัวอย่าง
เห็นด้วยกับ D เพราะถ้าขาดน้าพืชจะตาย
วิธีการตรวจสอบ ไม่รดน้าพืช
(ไม่มีการควบคุมตัวแปร)
หลักฐานที่ต้องการ ถ้าไม่รดน้าต้นไม้ จนไม้จะตายได้
3
ระบุเหตุผล หลักฐานที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของตนเอง มีแนวทางในการ
ตรวจสอบคาตอบ
- ระบุคาถามหรือสมมติฐานที่ต้องการตรวจสอบ
- อธิบายวิธีการ/แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ทานายผลการทดลองว่าแบบใดจะสนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตัวอย่าง
เห็นด้วยกับ B และ D เพราะการสร้างอาหารของพืชเพื่อการ
เจริญเติบโตต้องอาศัย น้า แสง และคาร์บอนไดออกไซด์
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ระดับความสามารถ
ในการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

3

แนวทางในการตอบ
วิธีการตรวจสอบ นาพืชชนิดเดียวกัน ปลูกในดินและกระถางจากนั้นนาต้น
หนึ่งไปไว้ในที่มีแสงและอีกต้นวางไว้ในที่มืด รดน้าในเวลาเดียวกัน จานวน
เท่ากัน ทดสอบปริมาณแป้งในใบพืช
หลักฐานที่ต้องการ ความแตกต่างของปริมาณแป้ง เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปว่า
แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือใหม่
เห็นด้วยกับ B และ C เพราะการสร้างอาหารของพืชเพื่อการเจริญเติบโตต้อง
อาศัย น้า แสง และคาร์บอนไดออกไซด์
วิธการตรวจสอบ นาพืชชนิดเดียวกัน ปลูกในดินและกระถางจากนั้นนาไป
วางในบริเวณเดียวกัน แต่ต้นหนึ่งรดน้า ส่วนอีกต้นไม่รดน้า ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืช
หลักฐานที่ต้องการ ลักษณะการเจริญเติบโตของพืช เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปว่า
น้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือใหม่
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. (จากใบงานครั้งที่แล้ว) คาถามที่ว่า “พืชเติบโตจากเมล็ดจนมีลาต้นขนาด
ใหญ่ พืชใช้สารชนิดใดที่ช่วยให้ลาต้นเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่” นักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดกลุ่มโดยนักเรียนที่มีแนวคาตอบเดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน แต่ละกลุ่ม
้ ้
ด้ความรู
านความรู
1. อธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่ อภิปรายร่วมในประเด็นที่ว่า นักเรียนใช้วิธีการใดตรวจสอบคาตอบของตนเอง
เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิง เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยครูตั้งคาถามว่า
- เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการให้หลักฐาน
ประจักษ์ (K)
ในการแสดงความคิดเห็น
ษะกระบวนการ
ด้ทัากนทั
กษะและกระบวนการ
2. ครูอธิบายการว่า ได้มีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
1. สามารถออกแบบการทดลองหาปัจจัยที่มีผล
สังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเราจะได้ศึกษาในกิจกรรมให้นักเรียนสังเกตการใช้
ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ (P)
หลักฐาน การตีความและการสร้าง ความรู้เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ด้เจตคติ
านคุณลักษณะ
2. แสดงความคิดเห็นที่ตระหนักถึงการสร้าง
3. ครูให้นักเรียน vote ว่านักเรียนคิดว่าลาต้นของต้นไม้ได้มาจากดินกี่
ซนต์
คาอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง เปอร์เซน
ของพืชโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (A)

ขอบเขตเนื้อหา
1. การทดลองปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
1. ปฏิบัติการทดลองที่ 1
2. ใบความรู้เรื่องปัปัจจจัจัยยทีที่ ่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วย
แสง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 1 การทดลอง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์ด้วยแสง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4.1.2 การทดลองของ Van Helmont
ให้นักเรียนคาดคะเนคาตอบก่อนที่ครูจะเฉลย ว่า

1. 60% ....................... (จานวนนักเรียนที่เลือก)
2. 40% .......................
3. 20% .......................
4. 10% .......................
5. 0.1% .......................
คาตอบก็คือ 0.1%
4. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบคาตอบนี้ได้อย่างไร
(บันทึกคาตอบของนักเรียน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4.2.2 ผลการทดลองของ Van Helmont
6. จากการทดลองนี้ Van Helmont จึงสรุปว่า น้าหนัก 74.25 กิโลกรัม ที่
ประกอบด้วยเนื้อไม้ เปลือกไม้ และราก เกิดจากน้าที่ใช้รดต้นหลิวเท่านั้น
7. นักเรียนอภิปรายผลการทดลองของ Van Helmont ในประเด็นต่อไปนี้
- การทดลองของ Van Helmont และข้อสรุปสอดคล้องกันหรือไม่
อย่างไร ควรได้ข้อสรุปเพิ่มเติมเรื่องตัวแปรควบคุมในการทดลอง Helmont
ไม่ได้ควบคุมหรือวัดปริมาณน้าที่รดลงดิน อากาศ แสงแดด
8. ครูนาเสนอ “สมการการสังเคราะห์ด้วยแสง”
6CO2 + H2O -- C6H12O6 + 6O2
ตั้งคาถามว่า นักวิทยาศาสตร์ได้สมการนี้มาได้อย่างไรบ้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บันทึกคาตอบของนักเรียน แนวคาตอบคือการสังเกต การทดลองการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ขั้นสอน
1. ครูตั้งคาถามเพื่อชวนอภิปราย
คาถาม : เมื่อพบว่าดินไม่ใช่แหล่งอาหารหลักสาหรับการเจริญเติบโตของ
พืช เพราะเหตุใด “การนาเสนอข้อมูลที่ว่า น้าหนักของต้นไม้มาจากอากาศ”
จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสาหรับผู้คนในอดีต
แนวทางในการตอบคาถาม เพราะเข้าใจผิดว่า
- อากาศไม่มีน้าหนัก
- ไม่สามารถมองเห็นอากาศหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
- สารอาหารน่าจะอยู่ในดินมากกว่าในอากาศ
- ต้นไม้ดูดซับสารอาหารจากดิน
2. เพราะเหตุใดในเวลาต่อมาผู้คนจึงยอมรับว่าต้นไม้สร้างอาหารจาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อสรุป
ทีว่ ่า นักวิทยาศาสตร์อธิบายโดยหลักฐานที่สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้
3. ครูอธิบายการปฏิบัติการทดลองที่ 1 แจกอุปกรณ์ นักเรียนทาความเข้าใจ
ในการดาเนินงานหากมีข้อสงสัยให้ซักถาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองและบันทึกผลการทดลองและบันทึกผลการ
ทดลอง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง (การเปลี่ยนแปลงสีของ
สารละลายจากสีน้าเงินเป็นสีเขียว)
- นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนสีของสารละลายเกิดจากอะไร เพราะเหตุใดจึง
คิดเช่นนั้น (ลมหายใจประกอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทาให้สารละลายเป็น
กรดและเกิดการเปลี่ยนสี)
- การทดลองนี้ควรมีสมมติฐานว่าอย่างไร (พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสง)
- การทดลองนี้ตรวจสอบสมมติฐานอย่างไร (การทดลองโดยใช้
สารละลายโบรโมไทมอลบลูและสาหร่าย การวางที่มืดและเทียบกับบริเวณที่มี
แสงสว่าง)
- อะไรคือข้อมูลที่นักเรียนต้องเก็บรวบรวม (สีของสารละลาย)
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไร ว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อการสร้างอาหารของพืช
(การมีชุดควบคุมในการทดลอง)
จะไม่สส่ง่งผลต่
ผลต่ออการสร้
การสร้าางอาหาร
งอาหาร
- นักเรียนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าปัจจัยอื่นๆจะไม่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของพืช (ควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการให้ส่งผลต่อการทดลอง)
- นักเรียนมีการเปรียบเทียบผลการทดลองอย่างไร ผลที่เหมือนกันและ
ผลที่ต่างกันแสดงถึงการสนับสนุนสมมติฐานของนักเรียนอย่างไร (อธิบายการ
เปลี่ยนสีและไม่เปลี่ยนสี)
- นักเรียนจะวัดผลการทดลอง/ข้อมูลต่างๆอย่างไร (อธิบายการทดลอง)
2. นักเรียนและครูสรุปร่วมกันถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและการประเมินผล
ด้าน
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 1. ใบกิจกรรมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ผ่าน 80% ขึ้นไป
สังเคราะห์ด้วยแสง
2. กระบวนการ
1. แบบประเมินทักษะทาง
ระดับของทักษะทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
3. ด้านเจตคติ
1. แบบประเมินเจคติทางวิทยาศาสตร์ ระดับของเจคติทางวิทยาศาสตร์

355

1

1
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สอน งสอน
8. บันทึ8.กบัผลหลั
นทึกงผลหลั
ผลการเรี
ยนรู้ ยนรู้
ผลการเรี
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุ
ปสรรคปสรรค
ปัญหาและอุ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้
ไข ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ลงชื
......................................ผู
้สอน ้สอน
่อ ......................................ผู
(.......................................................)
(.......................................................)
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
ดเห็น/ข้ดเห็
อเสนอแนะของผู
้บริหารหรื
ผู้ที่ได้อรผูับ้ทมอบหมาย
9. ความคิ
น/ข้อเสนอแนะของผู
้บริหอารหรื
ี่ได้รับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ลงชื
......................................ผู
้ตรวจ ้ตรวจ
่อ ......................................ผู
(.......................................................)
(.......................................................)
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
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ปฏิปฏิบบัตัติกิการทดลองที
การทดลองปัจจัยทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบการสั
การสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงหน่
หน่ววยทียที่ 4่ 4แผนที
แผนที่ 2่ 2
ารทดลองที่ 1่ 1เรืเรื่อ่องงการทดลองปั
เรื่อเรืง่อการสั
า ว22101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
งการสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสงรายวิ
รายวิชาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์รหัรหัสวิสชว21101
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)
1. บีกเกอร์ 400 มิลลิลิตร 1 ใบ
2. หลอดกาแฟ 1 หลอด
3. หลอดฉีดยา 1 อัน
4. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 5 หลอด
5. จุกยาง 8 อัน
6. สาหร่ายหางกระรอก 2 ต้น
7. กล่องที่มีฝาปิด 1 กล่อง (ใช้ร่วมกันทั้งห้อง)
8. โคมไฟ 2 ชุด (ใช้ร่วมกันทั้งห้อง)
สารเคมี
1. น้า
3. สารละลายโบรโมไทมอลบลู
วิธีการศึกษา
1. ใส่น้า 300 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ เติมสารละลายโบรโมไทมอลบลูลงไป 10 มิลลิลิตร แบ่งใส่
หลอดทดลองขนาดใหญ่ หลอดละประมาณ 100 มิลลิลิตร จานวน 2 หลอด
2. หลอดที่ 1 เป็นหลอดควบคุม เป่าลมหายใจลงในหลอดที่ 2 สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง จากนั้นแบ่ง
สารละลายจากหลอดที่ 2 ใส่ในหลอดที่ 3-4 สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสี
2. นาสาหร่ายหางกระรอกใส่ในหลอดทดลอง ที่ 3 และ 4 โดยแต่ละชุดจะมีหลอดที่มีสาหร่ายหาง
กระรอก 1 หลอด
และไม่
มีสาหร่
ยหางกระรอก
1 หลอด
หางกระรอก
1 หลอด
และไม่
มีสาาหร่
ายหางกระรอก
1 หลอด
3. นาหลอดทดลองชุดที่ 1 วางไว้บนโต๊ะ ให้แสงจากโคมไฟ
4. นาหลอดทดลองชุดที่ 2 วางในลังที่มีฝาปิด
5. ปล่อยไว้ 30 นาที สังเกตผลการทดลองและบันทึกผล
ตารางการทดลอง
หลอดที่
การทดลอง
1. หลอดที่ 1-2
สารละลายโบรโมไทมอลบลู
2. หลอดที่ 3
เป่าลมหายใจลงในหลอดที่ 2 แบ่งสารละลายใส่ในหลอดที่ 4-5
3. หลอดที่ 4
ใส่สาหร่ายหางกระรอกวางที่มีแสง
4. หลอดที่ 5
ใส่สาหร่ายหางกระรอกวางในที่มืด
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ภาพประกอบ

สารละลายโบรโมไทมอลบลูขวดที่ 1 และ 2 มีสีน้าเงิน เมื่อเป่าลมหายใจลงไปในขวดที่ 2
สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน (ขวดที่ 3) แบ่งใส่ขวดที่ 4 และ 5 นาต้นไม้ใส่ลงไป จากนั้น
นาขวดที่ 4 ไปวางในที่มีแสง ขวดที่ 5 วางในที่มืด ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง
ของสารละลายในขวดที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4.2.3 การทดลอง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยในการสังเคราะห์แสงของพืช
ดูตัวอย่างการทดลองได้ที่ Biolab : Photosynthesis การทดลองที่แสดงว่าพืชใช้ CO2
(https://www.youtube.com/watch?v=UguS4evaYLo)
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ใบงานที
การทดลองปัจจจัจัยยทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบการสั
การสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงหน่
หน่ววยที
ยที่ 4่ 4แผนที
แผนที่ 2่ 2
ใบงานที่ ่ 11 เรืเรื่อ่อง งการทดลองปั
เรื่อเรืง่อการสั
า ว22101
ภาคเรี
ยนที
มัธยมศึ
กษาปี
งการสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสงรายวิ
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์รหัรหัสสวิชว21101
ภาคเรี
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
จุดประสงค์ ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
วันทาการทดลอง วันที่……..เดือน……………..พ.ศ……………………………………………………………………
อุปกรณ์สารเคมี
1……………………………………..2……………………………………..3………………………
4……………………………………..5……………………………………..6………………………
7……………………………………..8……………………………………..9………………………
10…………………………………..11…………………………………..12………………………
วิธีทดลอง
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
หลอดที่
1. หลอดที่ 1-2

การทดลอง
สารละลายโบรโมไทมอลบลู

2. หลอดที่ 3

เป่าลมหายใจลงในหลอดที่ 2 แบ่ง
สารละลายใส่ในหลอดที่ 4-5

3. หลอดที่ 4

ใส่สาหร่ายหางกระรอกวางที่มีแสง

4. หลอดที่ 5

ใส่สาหร่ายหางกระรอกวางในที่มืด

ผลการทดลอง

ผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อภิปรายผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แนวคาตอบใบงานการทดลอง

การทดลองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง หน่วยที่ 4 แผนที่ 2
ใบงานที่ 1 เรืเรือ่ ่องงการทดลองปั
เรือ่ เรืง่อการสั
า ว22101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
งการสังเคราะห์
งเคราะห์ดว้ดยแสง
้วยแสงรายวิ
รายวิชาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์รหัรหัสวิสชว21101
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมัน้ ธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
จุดประสงค์ ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
วันทาการทดลอง วันที่……..เดือน……………..พ.ศ……………………………………………………………………
อุปกรณ์สารเคมี
1……………………………………..2……………………………………..3………………………
4……………………………………..5……………………………………..6………………………
7……………………………………..8……………………………………..9………………………
10…………………………………..11…………………………………..12………………………
วิธีทดลอง
สารละลายโบรโมไทมอลบลูขวดที่ 1 และ 2 มีสีน้าเงิน เมื่อเป่าลมหายใจลงไปในขวดที่ 2
สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน (ขวดที่ 3) แบ่งใส่ขวดที่ 4 และ 5 นาต้นไม้ใส่ลงไป จากนั้น
นาขวดที่ 4 ไปวางในที่มีแสง ขวดที่ 5 วางในที่มืด ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายใน
ขวดที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4.2.4 การทดลอง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยในการสังเคราะห์แสงของพืช
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
หลอดที่
1. หลอดที่ 1-2
2. หลอดที่ 3
3. หลอดที่ 4
4. หลอดที่ 5
ผลการทดลอง

การทดลอง
สารละลายโบรโมไทมอลบลู
เป่าลมหายใจลงในหลอดที่ 2 แบ่ง
สารละลายใส่ในหลอดที่ 4-5
ใส่สาหร่ายหางกระรอกวางที่มีแสง
ใส่สาหร่ายหางกระรอกวางในที่มืด

ผลการทดลอง
สีฟ้า/น้าเงิน
เขียวอ่อน
สีฟ้า/น้าเงิน
เขียวอ่อน/เขียวเข้ม

เมื่อเป่าลมหายใจลงในหลอดทดลองทาให้สีของสารละลายเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีเขียวอ่อน การเป่า
ลมหายใจคือการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้สารละลาย ดังนั้น แก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ทาให้สารละลายมี
ความเป็นกรด มากขึ้นมีผลทาให้สารละลายบรอมไธมอลบูล จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวแกมเหลือง เมื่อใส่
สาหร่ายหางกระรอกลงไปและวางไว้ในที่มีแสง พืชเกิดกระบวนการนาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ สารละลายจึง
กลั บ เป็ น สี ฟ้ า แต่ ห ลอดทดลองที่ 5 เนื่ อ งจากในที่ มื ด ไม่ มี ก ารสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง ดั งนั้ น จึ ง ไม่ มี ก ารใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ได้ คาร์บอนไดออกไซด์มาจากการหายใจของพืช จึงทาให้สารละลายมีความเป็นกรด
มากขึ้นมีผลทาให้สารละลายบรอมไธมอลบูล สีละลายยังคงเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแกมเหลือง
อภิปรายผลการทดลอง
แสง และน้าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
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ใบความรู
การทดลองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสั
การสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงหน่
หน่ววยที
ยที่ 4่ 4แผนที
แผนที่ 2่ 2
ใบความรู้ท้ที่ 1ี่ 1เรืเรื่อ่อง งการทดลองปั
เรื่อเรืง่อการสั
สวิสชว21101
า ว22101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
งการสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสงรายวิ
รายวิชาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์รหัรหั
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
1. ในปี 322 ก่อนคริสตศักราช
อริสโตเติล มีแนวคิดว่า “พืชเติบโตจากดิน แสดงว่าพืชได้รับอาหารจากดิน”
2. ในปี 1643 Jan Baptista van Helmont ต้องการทดสอบแนวคิดของอริสโตเติลว่า พืชได้รับอาหารจากดิน
ในการเจริ
อาหารของพืชช ดัดังงนันั้น้นน้าหนั
น�้ำหนักของต้
กของต้
ในการเจริญเติบโตหรือไม่ โดยตั
โดยตั้ง้งสมมติ
สมมติฐฐานที
านที่ว่ว่า่า “ถ้าดินเป็นแหล่งอาหารของพื
นทีน่ ที่
เพิ
หนักของดินทีล่ ดลง” เฮลมองทดลองปลูกต้นหลิวในกระถางทีบ่ รรจุดนิ ทีป่ อ้ งกันดินออก
เพิม่ ่มขึขึน้ ต้องเท่ากับนน้ำ�้ าหนั
และไม่
เพิ่มดิเพิน่มจากนั
้นรดน�้นรดน้
ำ้ ตลอดเวลา
5 ปี 5ผลการทดลองพบว่
า น�้ำาหนั
กของต้
นหลินวหลิ
เพิว่มเพิขึ้น่มขึแต่
กของ
ออกและไม่
ดิน จากนั
า ตลอดเวลา
ปี ผลการทดลองพบว่
น้าหนั
กของต้
้น นแต่ำ�้ หนั
น้าหนั
ก
ดิของดิ
นเปลีน่ยเปลี
นไปเพี
ย
งเล็
ก
น้
อ
ย
่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

5 ปีต่อมา

ภาพที่ 4.2.5 ผลการทดลองของ Van Helmont
ผลการทดลองของเฮลมองแสดงให้เห็นว่า น้าหนักของต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากดิน

น้าเป็นปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
3. ในปี 1774 ในขณะนั้นผู้คนในสังคมเชื่อว่า ไอน้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงนิยมสวมหน้ากากโจเซฟ พริสต์
ลีย์ สังเกตพบว่า เมื่อนาเทียนไขที่จุดไฟใส่ในโถแก้ว สักพักเทียนไขจะดับ โดยพริ
โดยพริสสต์ลีล้ลียงความเห็
นว่านว่า เนื่อง
์ลงความเห็
เนื่องการเผาไหม้
ใช้อเอกซิ
เจนในอากาศ
เมื่อออกซิ
เจนหมดไฟจึ
การเผาไหม้
ใช้ออกซิ
จนในอากาศ
ดังนัดั้นงเมืนั่อ้นออกซิ
เจนหมดไฟจึ
งดับงดับ

ภาพที่ 4.2.6 การทดลองที่ 1
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การทดลองที
้งไว้ในโถแก้
วโดยใส่
ต้นไม้ตในนโถแก้
วด้วยวด้เมืวย่อพริ
้นาต้
การทดลองที่ 2่ 2 พริ
พริสสตีต์้จลีุดยเที์ จุยดนไขตั
เทียนไขตั
ง้ ไว้ในโถแก้
วโดยใส่
้ ไม้ในโถแก้
เมือ่ สลีพริ
สต์นลีไม้ยเ์ น�ข้าำไป
ต้นไม้เข้าไป
ในโถแก้ว พบว่าไฟไม่ดดับับในทั
ในทันนทีที

ภาพที
การทดลองที่ 2่ 2
ภาพที่ ่ 4.2.7
4.2.7 การทดลองที
พริสสลีต์้สรุลีปยผล
์ สรุปผลการทดลองนีว้ า่ ต้นไม้สามารถเปลีย่ นแก๊สทีท่ ำ� ให้เทียนดับ (แก๊สการทดลองนี
คาร์บอนไดออกไซด์
พริ
้ว่า ) เป็น
สทีส่ทามารถเปลี
ำ� ให้เทียนติ่ยนแก๊
ด (ออกซิ
จน)เทียนดับ (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์)
ต้แก๊นไม้
สที่ทเาให้
เป็นแก๊สที่ทาให้เทียนติด (ออกซิเจน)

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่

ออกซิเจนเป็นผลผลิตจาก

เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง
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แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ก.)
คาชี้แจง : ใช้ประเมินผลการบันทึกผลการทดลอง (เป็นรายกลุ่ม)
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

1. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ทานายผลการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
2. สามารถปฏิบัติการทดลอง ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทดลอง
3. สามารถบันทึก/เก็บรวบรวมข้อมูลได้
4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งที่ค้นพบและตอบคาถามได้
แบบประเมินเจคติทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง : ใช้สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
ระดับคุณภาพ
1
2
3

คาอธิบาย
1. ไม่สามารถลงความคิดเห็นได้
2. ลงความคิดเห็นและมีข้อมูลสนับสนุน
3. แสดงความคิดเห็นโดยคานึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และอธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเป็นเหตุเป็นผล
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ขอบเขตเนื
หา ตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วย
1. การศึก้อษาผลิ
แสง1. การศึกษาผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วย
แสง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุความรู
ดประสงค์
้ การเรียนรู้
ความรู
1. อธิ้ บายผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
(K)1. อธิบายผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
(K)
เจตคติ
เจตคติ
1. ตระหนักถึงการตีความจากหลักฐาน
การตี่มคี)วามจากหลั
กฐาน
(ไม่1.เกิตระหนั
นจากหลักถึกงฐานที
การตีความจากภาพ
(ไม่
เกินจากหลั
กฐานที
และการลงข้
อสรุ
ป (A)่มี) การตีความจากภาพ
และการลงข้อสรุป (A)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 4้วิทยาศาสตร์
กลุ่มวสาระการเรี
กลุ
่มสาระการเรี
ขอบเขตเนื
้อหา ยนรู้วิทยาศาสตร์

1.
1.

ภาพที่ 4.3.1 แสดงการทดลอง

2.
3.
2. แสดงการทดลอง
3.
ภาพที่ 4.3.1

กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
นา
ขั้น1.นาครูทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้า
ทบทวนปัจจัยแสง
ที่เกีคลอโรพลาสต์
่ยวข้องกับการสัผลผลิ
งเคราะห์
ได้แก่ เนจน
้า
คาร์1.บครู
อนไดออกไซด์
ตที่ไดด้้วคยแสง
ือ น้า ออกซิ
คาร์
บอนไดออกไซด์
่ได้คือ น้า ออกซิ
เจนช
และกลู
โคส ตังค้าถามแสง
“นัคลอโรพลาสต์
กวิทยาศาสตร์จผลผลิ
ะมีวิธตีททีดสอบผลผลิ
ตของพื
และกลู
อย่างไร”โคส ตังค้าถาม “นักวิทยาศาสตร์จะมีวิธีทดสอบผลผลิตของพืช
อย่
งไร”
ขั้นาสอน
ขั้น1.สอน
ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียน
1.
้ให้นักเรี้ ยน
2. ครู
นักแเรีจกใบความรู
ยนศึกษาใบความรู
2.
กษาใบความรู้
3. นัครูกอเรีธิยบนศึ
ายภาพการทดลอง
3. ครูอธิบายภาพการทดลอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ทเรืี่ ่อ3ง เรืการสั
่อง ผลิ
ตภัณฑ์ดจ้วากการสั
งเคราะห์
ยแสง งเคราะห์ด้วยแสง
เรื่องรายวิ
การสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
ชาวิ
ทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก1ษาปี
ที่ 1
มัธ้/ยมศึ
แหล่งการเรีชั้นยนรู
สื่อ กษาปีที่ 1
แหล่
งการเรียนรู
สืง ่อผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์จาก
1. ใบความรู
้เรื่อ้/งผลิ
1. ใบความรู
้เดรื้ว่อยแสง
งผลิ
ภัณฑ์จาก
จากการสั
งเคราะห์
ด้วตยแสง
การสั
งเคราะห์
การสั
งเคราะห์้นงาน
ด้วยแสง
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน่ 1 เรื่อง
1. ใบกิจกรรมที
่ 1งเรืเคราะห์
่อง ด้วย
ผลิ1.ตภัใบกิ
ณฑ์จจกรรมที
ากการสั
ผลิ
แสงตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วย
แสง
2. แบบทดสอบเรื่อองผลิ
ง ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์
2. แบบทดสอบเรื
ตภัณฑ์
งเคราะห์ดด่อ้ว้วงผลิ
ยแสง
จากการสั
ยแสง
จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
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366

349
366 366

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4.3.2 แสงต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
น้ากระดาษสีด้ามาปิดตรงกลางของใบไม้ เพื่อทดสอบบริเวณที่ถูกแสงและไม่
ถูกแสง จากนันน้ามาสกัดคลอโรฟิลล์ดังภาพที่ 4.3.2 และ 4.3.3

การทดลองที่ 1 เมื่อมีต้นไม้และมีแสง ไฟยังติด แสดงให้เห็นว่า ภายในโถแก้ว
มีแก๊สออกซิเจนเกิดขึน
การทดลองที่ 2 เมื่อไม่มีแสง ไฟไม่ติด
ความแตกต่างของการทดลองทั้งสองนี้คือแสงแดด ดังนั้น แสงแดดจึงมีผลต่อ
การสร้างแก๊สออกซิเจนของต้นไม้
การทดลองที่ 3 หัวมันฝรั่ง ซึ่งไม่มีสีเขียว แม้ว่าจะวางในที่มีแสง ไฟไม่ติดแสดง
ให้เห็นว่า ส่วนของพืชที่จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้คือส่วนที่เป็นใบหรือ
ส่วนที่มีส่วนเขียวนันเอง
ค้าถาม “มีเมื่อแสง น้าและคาร์บอนไดออกไซด์และใบสีเขียว ท้าให้เกิด
ออกซิเจน น้า และน้าตาล แล้วพืชเก็บน้าตาลอย่างไร”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิธีการตรวจสอบคือ
1. หยุดการสังเคราะห์ด้วยแสง/การท้างานในใบพืช (โดยการต้มในน้าเดือด
ประมาณ 10 วินาที)
2. สกัดคลอโรฟิลล์เพื่อให้สามารถทดสอบแป้ง (น้าใบไม้ใส่ในหลอดทดลองที่ใส่
ethanol ต้มไว้ 10 นาที น้าใบไม้ออกมาล้างน้า) น้ามาทดสอบกับไอโอดีน
การทดลองนีเป็นการพิสูจน์แป้ง ถ้าบริเวณใดของใบไม้มีแป้งจะให้สีน้าเงินแกมด้า

ภาพที่ 4.3.4 การทดสอบแป้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4.3.6 ผลการทดลองและสรุปผล
4. นักเรียนท้าใบกิจกรรม

แสงจาเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

สีเหลือง : ไม่มีแป้ง

สีน้าเงินแกมด้า : มีแป้ง

ผลการทดลองและการสรุป

ภาพที่ 4.3.5 ผลการทดสอบแป้ง
ผลการทดลองและการพิสูจน์
พบว่าแป้งที่อยู่ในคลอโรพลาสต์เป็นผลมาจากการดูดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และเสนอประเด็นที่ว่า แป้งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ดังภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนท้าแบบทดสอบ
2. ครูเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด
3. ครูสรุปสมการการสังเคราะห์ด้วยแสง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและการประเมินผล
ด้าน
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2. ด้านเจตคติ

เครื่องมือวัด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ใบกิจกรรมที่ 1
80% ขึนไป คือ ผ่าน
1. แบบประเมินเจคติทางวิทยาศาสตร์ ระดับของเจคติทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องผลิ
ใบกิ
ง ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์จจากการสั
ากการสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสง
้วยแสง
หน่
หน่ววยที
ยที่ ่ 44 แผนที
แผนที่ 3่ 3
เรืเรื่อ่องงการสั
การสังเคราะห์
า ว21101
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสง รายวิ
รายวิชชาวิ
าวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์รหั
รหัสสวิชว21101
ภาคเรี
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1 ี่ 1
พิจารณาข้อมูลต่อไปนีแล้วตอบค้าถาม
ญาญ่าออกแบบการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยศึกษาใบที่ได้รับแสง
และใบที่ถูกปิดบางส่วน จากนันท้ามาทดสอบตามกระบวนการ
A = บริเวณที่ถูกแดด
B = บริเวณทีไ่ ม่ถูกแดด

ภาพที่ 4.3.7 ขันตอนการทดลอง
1. จากภาพตัวแปรต้นที่ญาญ่าศึกษาคือ...............................................................................................................
2. ตัวแปรตามคือ..................................................................................................................................................
3. การทดลองนีต้องก้าหนดตัวแปรควบคุมอย่างไร……………………………………………………………………………………
4. ผลารทดลองที่ได้ จะเป็นอย่างไร เพราเหตุใด
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................
5. เพราะเหตุใดจึงต้มพืชในแอลกอฮอล์
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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เฉลย
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 11 เรืเรื่อ่องง ผลิตภัณฑ์จากการสั
ากการสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสง หน่วยที่ 4 แผนที
แผนที่ ่ 33
เรืเรื่อ่อง งการสั
การสังงเคราะห์
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงรายวิ
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์รหัรหัสสวิชว21101
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
พิจารณาข้อมูลต่อไปนีแล้วตอบค้าถาม
ญาญ่าออกแบบการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยศึกษาใบที่ได้รับแสง
และใบที่ถูกปิดบางส่วน จากนันท้ามาทดสอบตามกระบวนการ
A = บริเวณที่ถูกแดด
B = บริเวณทีไ่ ม่ถูกแดด

ภาพที่ 4.3.7 ขันตอนการทดลอง
1. จากภาพตัวแปรต้นที่ญาญ่าศึกษาคือ แสงแดด
2. ตัวแปรตามคือ การสร้างแป้ง
3. การทดลองนีต้องก้าหนดตัวแปรควบคุมอย่างไร ชนิดของใบพืชต้องเป็นชนิดเดียว ขนาดและอายุของใบพืช
เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
4. ผลารทดลองที่ได้ จะเป็นอย่างไร เพราเหตุใด
บริเวณ A จะได้สีน้าเงินแกมด้า แสดงว่ามีการสร้างแป้งเกิดขึน
บริเวณ B จะได้สีเหลือง แสดงว่าไม่มีการสร้างแป้งเกิดขึน
5. เพราะเหตุใดจึงต้มพืชในแอลกอฮอล์
สกัดคลอโรฟิลล์ออกไป เพื่อให้สามารถทดสอบแป้งได้
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แบบทดสอบ เรืเรื่อ่องง ผลิ
ณฑ์ฑ์จจากการสั
ากการสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสง หน่
หน่ววยที
ยที่ ่ 44 แผนที
แผนที่ ่ 33
แบบทดสอบ
ผลิตตภัภัณ
เรืเรื่อ่อง งการสั
การสังงเคราะห์
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงรายวิ
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์รหัรหัสสวิชว21101
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง : พิจารณาข้อค้าถามและเลือกค้าตอบที่ถูกที่สุด
จงใช้ข้อมูลการทดลองต่อไปนีในการตอบค้าถาม
“การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ในการปลูกต้นหลิว
โดยใส่ดินในกระถางที่ปิดฝาอย่างมิดชิด รดน้า 5 ปี
พบว่าน้าหนัก ต้นหลิวเพิ่มขึน 160 กิโลกรัม แต่ดิน
ลดลงจากเดิม 56.7 กรัม

1. การทดลองนีเพื่อทดสอบปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
1. ดินและน้า
2. น้าและแสง
3. ดินและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
4. แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
จงใช้มูลต่อไปนี ตอบค้าถามข้อ 2-3
“นักวิทยาศาสตร์ท้าการทดลอง 2 ชุดการทดลองดังนี
ชุดการทดลองที่ 1
จุดเทียนไข น้าครอบแก้วมาครอบ ไฟดับ
จากนันใส่หนูไปในครอบแก้ว ปรากฏว่าหนูตายแต่เมื่อ
ใส่ต้นไม้ในครอบแก้วแล้วใส่หนูเข้าไป หนูไม่ตาย
ในทันที

การทดลองชุดที่ 2 จุดเทียนไข น้าครอบแก้วมาครอบ เทียน
ดับ ทดลองอีกครังโดยใส่ต้นไม้เข้าไป จุดเทียนไข ปิดฝา
ครอบ เทียนสามรถติดไฟได้

2. การทดลองนีทัง 2 ชุด ควรสรุปว่าอย่างไร
1. ครอบแก้วคือสิ่งที่ท้าให้เทียนดับและหนูตาย
2. อากาศจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของหนูและการจุดไฟ
3. ต้นไม้ผลิตสารบางอย่างที่จ้าเป็นต่อการติดไฟและ
การรอดของหนู
4. แก๊สดีที่ท้าให้ไฟติดคือออกซิเจนแก๊สเสียที่ท้าให้หนูตาย
คือคาร์บอนไดออกไซด์
3. หลักฐานที่ใช้สรุปข้อที่ 2 คือ
1. ไฟดับทุกครังที่ปิดครอบแก้ว
2. ต้นไม้ท้าให้ไฟติดและหนูไม่ตาย
3. หนูตายจากการปิดครอบและเทียนดับ
4. แก้วการเปิดและปิดครอบแก้วให้ผลการทดลองที่แตกต่าง
กัน
4. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชสามารถดึงธาตุใด
จากบรรยากาศมาใช้ได้โดยตรง
1. คาร์บอน
2. ออกซิเจน
3. ไฮโดรเจน
4. ไนโตรเจน
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5. ใบไม้ที่น้ามาจากการทดลองในข้อใด เมื่อทดสอบ
ด้วยไอโอดีนจะพบแป้ง
1. ใบไม้สีขาวที่น้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่มีแสง ผ่าน
ไป 7 วัน
2. ใบไม้สีขาวที่น้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่ไม่มีแสง
ผ่านไป 7 วัน
3. ใบไม้สีเขียวทีน่ ้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่มีแสง ผ่าน
ไป 7 วัน
4. ใบไม้สีเขียวทีน่ ้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่ไม่มีแสง
ผ่านไป 7 วัน

6. การทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน ถ้าใบพืชมี
แป้ง สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีอะไร
1. สีฟ้า
2. สีเขียว
3. สีน้าตาล
4. สีน้าเงิน
7. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการหมุนเวียนแก๊สใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบพืชได้ถูกต้อง
1. มีการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคายแก๊ส
ออกซิเจน
2. มีการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และดูดแก๊ส
ออกซิเจน
3. มีการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว
4. มีการคายแก๊สออกซิเจนเพียงอย่างเดียว

8. พิจารณาตารางแสดงปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชชนิดเดียวกัน มีจ้านวนใบเท่ากัน จ้านวน 4 ต้น
แล้วตอบค้าถาม
พืชต้นที่

1
2
3
4

ระยะเวลาที่ ปริมาณน้า
ได้รับแสง ที่ได้รับ
(ชั่วโมง)
(ลูกบาศก์
เซนติเมตร)
0
6
8
12

10
0
0.5
0.5

ปริมาณ
แก๊ส CO2
ที่ได้รับ
(ลูกบาศก์
เซนติเมตร)
2
3
0
3

พืชต้นใดสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุด
1. ต้นที่ 1
2. ต้นที่ 2
3. ต้นที่ 3
4. ต้นที่ 4
9. พิจารณาการสังเคราะห์ด้วยแสง แล้วตอบค้าถาม

แก๊ส A และ B เป็นแก๊สชนิดใดตามลาดับ
1. O2 และ CO2
2. CO2 และ O2
4. CO2 และ CO2
3. O2 และ O2
10. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงอาจวัดได้จาก
1. อัตราการดูดน้าของพืช
2. ปริมาณออกซิเจนที่เกิดขึน
3. อัตราการดูดแสงของรงควัตถุ
4. ปริมาณการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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ใบความรู
ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์จจากการสั
ากการสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสง หน่วยที่ 4 แผนที่ 3
ใบความรู้ม้ททีี่ 1่ 1เรืเรื่อ่อง ง ผลิ
เรืเรื
่อง่องการสั
การสังเคราะห์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 1ี่ 1
งเคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสงรายวิ
รายวิชาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์รหัรหั
ฮูซ Ingen-Housz)
(Jan Ingen-Housz)
ศึกษาการทดลองของพริ
สร้างออกซิ
ในปี 1778 แจน
อินก็นอินฮูเก็
ซ น(Jan
ศึกษาการทดลองของพริ
สลี เมืสลี่อ้ รูเมื้ว่าอพืรู้วช่าสร้พืชางออกซิ
เจนเจน
�ำในที่ที่มทีแ่มสง
ีแสงฮูซฮูจึซงจึตังงสมติ
ตั้งสมติฐานว่
ฐานว่า า“พื“พืชชใช้ใช้แแสงสงในการ
ในการ
และใช้คาร์บอนไดออกไซด์ แต่การทดลองของพริสลีท้ยา์ทในที
แตกตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และใช้คาร์บอนในการเจริญเติบโต จากนันจึงปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา
ฮู ซ ท้ า การทดลองคล้ า ยกั บ โจเซฟ พริ ส ต์ ลี ย์ โดยใส่ พื ช ที่ เป็ น ล้ าต้ น ใบ (มี สี เ ขี ย ว) และส่ ว นที่ ไม่ มี
สีเขียวไว้ในครอบแก้ว เปรียบเทียบในที่มืดและสว่าง ดังภาพ

1

3
2
ภาพที่ 4.3.8 การทดลองของฮูซ

ค้าอธิบายจากภาพ
ภาพที่ 1 : น้าต้นไม้และจุดเทียนไขในครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่มีแสง ผ่านไป 7 วัน
เทียนไขยังติดไฟ
ภาพที่ 2 : น้าต้นไม้และจุดเทียนไขในครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่มืด ผ่านไป 7 วัน เทียนไข
ไม่ติดไฟ
ภาพที่ 1 : น้าหัวมันฝรั่งและจุดเทียนไขในครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่มีแสง ผ่านไป 7 วัน
เทียนไขไม่ติดไฟ
จากการทดลองดั
วนของพืชทีช่มทีีส่มีเีสขีีเยขีวสามารถเปลี
ยวสามารถเปลี
่ยนอากาศ
จากการทดลองดังกล่าวแจน อินเก็นฮูฮูซซได้ได้ให้ให้ขข้อ้อสรุสรุปปไว้ไว้ว่าว่าส่วส่นของพื
่ยนอากาศ
เสียให้เป็นอากาศดีได้ โดยพืชต้องอาศัยแสงเป็นปัจจัยในกระบวนการดังกล่าวด้วยแจน อินเก็น ฮูซ เสนอว่า
พืชเก็บธาตุคาร์บอนซึ่งได้มาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในรูปของน้าตาล

คลอโรพลาสต์เกี่ยวข้องกับ

น้าตาลเป็นผลผลิตของ

การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง
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ในปี 1862 จูเลียส วอน ซาซ (Julius von Sachs) ได้ท้างานวิจัยด้านสรีรวิทยาของพืช (การศึกษา
กลไกการท้างานของพืช) จากการท้างานทังด้านวิจัยและการศึกษาเอกสารต่างๆ ซาซ พบว่าคลอโรฟิลล์ที่อยู่ใน
คลอโรพลาสต์ ท้าหน้าที่เก็บแป้ง เพื่อศึกษาว่า แสงมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างแป้งหรือไม่
ซาซ ได้ท้าการทดลองกับใบไม้ที่ครึ่งหนึ่งถูกแสงแดดและอีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกแสงแดด
น้ากระดาษสีด้ามาปิดตรงกลางของใบไม้
เพื่อทดสอบบริเวณที่ถูกแสงและไม่ถูกแสง

ภาพที่ 4.3.9 การทดลองแสงต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

วิธีการตรวจสอบคือ
1. หยุดการสังเคราะห์ด้วยแสง/การท้างานในใบพืช
(โดยการต้มในน้าเดือดประมาณ 10 วินาที)
2. สกัดคลอโรฟิลล์เพื่อให้สามารถทดสอบแป้ง
(น้าใบไม้ใส่ในหลอดทดลองที่ใส่ ethanol ต้มไว้
10 นาที น้าใบไม้ออกมาล้างน้า)
3. น้าไอโอดีนมาทดสอบแป้งในใบไม้
ภาพที่ 4.3.10 การทดลองเพื่อทดสอบแป้ง

การทดลองนีเป็นการพิสูจน์แป้ง ถ้าบริเวณใดของใบไม้มีแป้งจะให้สีน้าเงินแกมด้า

ภาพที่ 4.3.11 ผลการทดสอบแป้ง
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ผลการทดลองและการพิสูจน์
จากการทดลองของ จู เลี ย ส ซาซ พิ สู จ น์ ว่ า แป้ ง ที่ อ ยู่ ใ นคลอโรพลาสต์ เป็ น ผลมาจากการดู ด
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเสนอประเด็นที่ว่า แป้งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของการสังเคราะห์ด้วยแสง
ผลการทดลองและการสรุป
สีน้าเงินแกมด้า : มีแป้ง
สีเหลือง : ไม่มีแป้ง
แสงจาเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ภาพที่ 4.3.12 ผลการทดลองและการพิสูจน์

ภาพที่ 4.3.13 แสดงการสังเคราะห์ด้วยแสง
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เฉลย
แบบทดสอบเรืเรื่อ่องง ผลิ
ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์จจากการสั
ากการสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสง หน่
หน่ววยที
ยที่ ่ 44 แผนที
แผนที่ ่ 33
แบบทดสอบ
เรืเรื่อ่องงการสั
การสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
ยแสง รายวิ
รายวิชชาวิ
าวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์รหั
รหัสสวิชว21101
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง : พิจารณาข้อค้าถามและเลือกค้าตอบที่ถูกที่สุด
จงใช้ข้อมูลการทดลองต่อไปนีในการตอบค้าถาม
“การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ในการปลูกต้นหลิว
โดยใส่ดินในกระถางที่ปิดฝาอย่างมิดชิด รดน้า 5 ปี
พบว่าน้าหนัก ต้นหลิวเพิ่มขึน 160 กิโลกรัม แต่ดิน
ลดลงจากเดิม 56.7 กรัม

การทดลองชุดที่ 2 จุดเทียนไข น้าครอบแก้วมาครอบ เทียน
ดับ ทดลองอีกครังโดยใส่ต้นไม้เข้าไป จุดเทียนไข ปิดฝา
ครอบ เทียนสามรถติดไฟได้

2. การทดลองนี้ทั้ง 2 ชุด ควรสรุปว่าอย่างไร
1. ครอบแก้วคือสิ่งที่ท้าให้เทียนดับและหนูตาย
2. อากาศจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของหนูและการจุดไฟ
3. ต้นไม้ผลิตสารบางอย่างที่จ้าเป็นต่อการติดไฟและ
การรอดของหนู
4. แก๊สดีที่ท้าให้ไฟติดคือออกซิเจนแก๊สเสียที่ท้าให้หนูตาย
คือคาร์บอนไดออกไซด์
จงใช้มูลต่อไปนี ตอบค้าถามข้อ 2-3
3. หลักฐานที่ใช้สรุปข้อที่ 2 คือ
“นักวิทยาศาสตร์ท้าการทดลอง 2 ชุดการทดลองดังนี 1. ไฟดับทุกครังที่ปิดครอบแก้ว
ชุดการทดลองที่ 1
2. ต้นไม้ท้าให้ไฟติดและหนูไม่ตาย
จุดเทียนไข น้าครอบแก้วมาครอบ ไฟดับ
3. หนูตายจากการปิดครอบและเทียนดับ
จากนันใส่หนูไปในครอบแก้ว ปรากฏว่าหนูตายแต่เมื่อ 4. แก้วการเปิดและปิดครอบแก้วให้ผลการทดลองที่แตกต่าง
ใส่ต้นไม้ในครอบแก้วแล้วใส่หนูเข้าไป หนูไม่ตาย
กัน
ในทันที
4. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชสามารถดึงธาตุใด
1. การทดลองนี้เพื่อทดสอบปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
1. ดินและน้า
2. น้าและแสง
3. ดินและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
4. แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

จากบรรยากาศมาใช้ได้โดยตรง
1. คาร์บอน
2. ออกซิเจน
3. ไฮโดรเจน
4. ไนโตรเจน
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5. ใบไม้ที่นามาจากการทดลองในข้อใด เมื่อทดสอบ
ด้วยไอโอดีนจะพบแป้ง
1. ใบไม้สีขาวที่น้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่มีแสง ผ่าน
ไป 7 วัน
2. ใบไม้สีขาวที่น้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่ไม่มีแสง
ผ่านไป 7 วัน
3. ใบไม้สีเขียวที่น้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่มีแสง ผ่าน
ไป 7 วัน
4. ใบไม้สีเขียวที่น้ามาจากต้นไม้และจุดเทียนไขใน
ครอบแก้วโปร่งแสงที่ปิดมิดชิด วางในที่ที่ไม่มีแสง
ผ่านไป 7 วัน

6. การทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน ถ้าใบพืชมี
แป้ง สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีอะไร
1. สีฟ้า
2. สีเขียว
3. สีน้าตาล
4. สีน้าเงิน
7. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการหมุนเวียนแก๊สใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบพืชได้ถูกต้อง
1. มีการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคายแก๊ส
ออกซิเจน
2. มีการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และดูดแก๊ส
ออกซิเจน
3. มีการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว
4. มีการคายแก๊สออกซิเจนเพียงอย่างเดียว

8.พิจารณาตารางแสดงปัจจัยการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืชชนิดเดียวกัน มีจานวนใบเท่ากัน
จานวน 4 ต้น แล้วตอบคาถาม
พืชต้นที่

1
2
3
4

ระยะเวลาที่ ปริมาณน้าที่ ปริมาณแก๊ส
ได้รับแสง
ได้รับ
CO2
(ชั่วโมง)
(ลูกบาศก์
ที่ได้รบั
เซนติเมตร) (ลูกบาศก์
เซนติเมตร)
0
10
2
6
0
3
8
0.5
0
12
0.5
3

พืชต้นใดสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุด
1. ต้นที่ 1
2. ต้นที่ 2
3. ต้นที่ 3
4. ต้นที่ 4
9. พิจารณาการสังเคราะห์ด้วยแสง แล้วตอบค้าถาม
แก๊ส A และ B เป็นแก๊สชนิดใดตามลาดับ
2. CO2 และ O2
1. O2 และ CO2
4. CO2 และ CO2
3. O2 และ O2
10. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงอาจวัดได้จาก
1. อัตราการดูดน้าของพืช
2. ปริมาณออกซิเจนที่เกิดขึน
3. อัตราการดูดแสงของรงควัตถุ
4. ปริมาณการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
ค้าชีแจง : ใช้สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
รายการประเมิน
1. แสดงความคิดเห็นโดยค้านึงถึงหลักฐาน ความเป็นเหตุเป็นผล
2. สามารถท้างานเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้
3. ปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์

ผลการประเมิน
ปรากฏ ไม่ปรากฏ

382

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความส้าคัญของการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ออกแบบการส้ารวจต้นไม้ในบริเวณบ้าน
หรือโรงเรียน
ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตเนื้อหา
ความส้าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเดินเข้าสู่ห้องเรียนด้วยสีหน้ายิมแย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย
นักเรียน และทบทวนความรู้เดิมด้วยค้าถามต่อไปนี
- ในชั่วโมงเรียนที่แล้วนักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไร (การสังเคราะห์
ด้วยแสง)
- ถ้าตัวเราไม่กินอาหารจะส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไร และพืช
ต้องการอาหารเหมือนเราหรือไม่ อย่างไร
- พืชได้รับอาหารด้วยวิธีการใด
- ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (แสง แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ น้า และคลอโรฟิลล์)
- ผลิตภัณฑ์ หรือ สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
(น้าตาล และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์)
หมายเหตุสาหรับคุณครู การตอบค้าถามเหล่านีครูอาจใช่กลวิธีเขียน
คะแนน และค้าตอบของนักเรียนลงบน
กระดานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าตอบมาก
ขึน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
วีดิทัศน์ Trees ที่มา URL
https://www.youtube.com/watch?v=
5I7u5FMQxHA
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ 1 พืชมีความส้าคัญอย่างไร
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มของตนเองในประเด็นเหล่านี
- นักเรียนคิดว่ามนุษย์ได้ประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์ หรือ สิ่งที่ได้
จากการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไรบ้าง (ค้าตอบตามความคิดของ
นักเรียน)
- พืชมีความส้าคัญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ค้าตอบ
ตามความคิดของนักเรียน)
2. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 1 จากครูหน้าชันเรียน แล้ว
ร่วมกันท้าใบกิจกรรม โดยใช้เทคนิค Think Pair Share โดยนักเรียนแต่
ละคนคิดตามความคิดของตนเองแล้วเติมลงไปในใบกิจกรรม โดยใช้
เวลา 2 นาที จากนันน้าความคิดของตนและเพื่อน 1-2 คนมาอภิปราย
กัน โดยใช้เวลา 2 นาที แล้วจึงน้ามาอภิปรายในกลุ่ม เป็นเวลา 2 นาที
แล้วสรุปเป็นแผนภาพของกลุ่มในเวลา 4 นาที
หมายเหตุสาหรับคุณครู 1. ครูอาจเตรียมกระดาษ flipchart ให้
นักเรียนสรุป เพื่อเตรียมน้าเสนอ โดยการสรุป
ลงกระดาษ flipchart ขนาดใหญ่จะกระตุ้น
การเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มที่มีลักษณะการ
เรียนรู้ Kinetatic ซึ่งชอบเรียนรู้ผ่านการลง
มือท้า และนักเรียนกลุ่มที่มีลักษณะการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เรียนรู้ Visual ที่เรียนรู้ผ่านแผนภาพได้ดี
2. การอภิปรายจะกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ Aural ซึง่
เรียนรู้ผ่านการฟังและพูดได้ดี รวมทังการจด
บันทึกลงในแผนภาพหลังอภิปรายจะกระตุ้น
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้
Read and Write ได้ดี
3. ครูที่ใช้แผนอาจปรับเวลาได้ตามความ
เหมาะสมขึนอยู่กับทักษะและลักษณะเฉพาะ
ของนักเรียน
3. นักเรียน 2-3 กลุ่มน้าเสนอใบกิจกรรมที่ 1 โดยนักเรียนกลุ่มอื่นๆ
และครูร่วมกันเพิ่มประเด็นที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อน โดยครูและนักเรียน
จดบันทึกลงบนกระดาน
หมายเหตุสาหรับคุณครู ครูอาจใช้กลวิธี ระดมสมอง เพื่อกระตุ้น
นักเรียนให้ร่วมกันเติมความคิดของนักเรียน
เพิ่มเติม โดยอาจใช้ค้าพูด “นักเรียนเก่งมากที่
สามารถคิดได้หลากหลาย แต่อีก 3 ข้อจะได้
15 ผลกระทบแล้ว ใครมีความคิดอะไรเพิ่มอีก
สามารถเพิ่มเติมได้เลย” เป็นต้น และต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ภาพที่ 4.4.1 วีดิทัศน์ Trees
5. นักเรียนสะท้อนความคิดจากการชมวิดิทัศน์ผ่านการตอบค้าถาม
- วีดิทัศน์นีเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (ความส้าคัญของการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม)
- นักเรียนเรียนรู้อะไรจากวิดิทัศน์นี (พืชมีความส้าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต เพราะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการหลักใน
การสร้างอาหารและแก๊สออกซิเจน)

หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ค้าตอบของแต่ละคน
ก่อนที่จะได้ประเด็นทังหมดที่เป็นภาพรวม
ของชันเรียน
4. นักเรียนชมวีดิทัศน์ Trees ความยาว 4 นาที 27 วินาที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ที่เขียนเอาไว้บน
กระดาน และความรู้จากวีดิทัศน์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูลงข้อสรุปร่วมกัน จนได้ข้อสรุปว่า “การสังเคราะห์
ด้วยแสงเป็นกระบวนการส้าคัญซึ่งเป็นกระบวนการเดียวที่น้าพลังงาน
แสงมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่างๆ
ในโครงสร้างพืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่ส้าคัญของ
สิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากนีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น
กระบวนการหลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้
สิ่งมีชีวิตใช้ในกระบวนการหายใจ”
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนส้ารวจต้นไม้ในบริเวณบ้าน หรือ
โรงเรียน (ในกรณีที่นักเรียนไม่มีพืนที่ในการปลูกหรือดูแลต้นไม้) แล้ว
สอบถามแนวทางการดูแลจากผู้ปกครองเพื่อน้ามาน้าเสนอในชั่วโมง
ต่อไป)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ 1่ 1เรืเรื่อ่องงพืพืชชมีมีคความส�ำคั
วามสาคัญญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งงแวดล้
ใบกิ
แวดล้ออมม
หน่ววยที
ยที่ ่ 44 การสั
การสังงเคราะห์ด้วยแสง
หน่
แผนการจั
ดการเรี
ความส�ำคั
ยแสงของพืชชต่ต่ออสิสิ่ง่งมีมีชชีวีวิติตและสิ
และสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม
แผนการจั
ดการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท4ี่ 4เรืเรื่อง่องความส
าคัญของการสังเคราะห์ด้ววยแสงของพื
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นรหัฐาน
สวิช1ารหัว21101
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
รายวิ
ส 21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ ความส้าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. ชั้น .................. เลขที่ ..................

ความส้าคัญต่อ
สิ่งมีชวี ิต

ความส้าคัญของพืช
ความส้าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายแนวทางในการดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน
หรือโรงเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
วางแผนการดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน หรือ
โรงเรียน
ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตเนื้อหา
ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
ต้นไม้บริเวณบ้าน ชุมชน และ
1. ครูทักทายนักเรียนด้วยสีหน้ายิมแย้มแจ่มใส แล้วน้าเข้าสู่
โรงเรียน
บทเรียนด้วยการน้าเสนอ ตัวอย่างภาพที่แสดงถึงความแตกต่าง
ของบริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่น กับบริเวณที่มีต้นไม้น้อยหรือไม่มี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
2. ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน น้าเสนอผลการอภิปราย
ใบกิจกรรมที่ 2 การดูแลต้นไม้
เปรียบเทียบเกี่ยวกับการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงสภาพ
อากาศ ดิน น้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
ขั้นสอน
1. นักเรียนแต่ละคนวางแผนการดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณบ้าน
หรือโรงเรียน ลงในสดมภ์ วันเดือนปี และแผนการดูแล ของใบ
กิจกรรมที
่ 2่ 2
ใบกิ
จกรรมที
2. ตัวแทนนักเรียนจ้านวน 2-3 คน น้าเสนอผลจากการท้าใบ
ใบกิ
จกรรมที
การดูแลต้
แลต้นนไม้ไม้โดยครู
โดยครูสสอบถามเพิ
อบถามเพิ่ม่มเติเติมมเกีเกี่ย่ยวกับการ
กิจกรรมที
่ 2่ 2การดู
ดูแลเพื่อให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนหรืออาจสอบถามว่าค้านึงถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกันการสังเคราะห์ด้วยแสงให้เหมาะกับต้นไม้ที่ตนเอง
ต้องการดูแลอย่างไร
- ต้นไม้ชนิดนีมีลักษณะอย่างไร (ค้าตอบตามแนวคิดของ
นักเรียน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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- ต้นไม้ต้องการแสงมากหรือน้อย (ค้าตอบตามแนวคิดของ
นักเรียน)
- ต้นไม้ชนิดนีควรรดน้าวันละกี่ครัง (ค้าตอบตามแนวคิด
ของนักเรียน)
- น้าที่รดควรมีปริมาณเท่าใด (ค้าตอบตามแนวคิดของ
นักเรียน)
- นักเรียนจะใช้ปุ๋ยชนิดใด (ค้าตอบตามแนวคิดของ
นักเรียน)
หมายเหตุสาหรับคุณครู หากนักเรียนยังตอบได้ไม่ชัดเจน ครูอาจ
แนะน้าให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติม
จากอินเทอร์เน็ต แล้วน้ามาน้าเสนอครู
อีกครังนอกเวลาเรียน โดยใช้ค้าพูดเชิง
บวก เช่น “ต้นไม้ของนักเรียนมีความ
น่าสนใจ ครูคิดว่าจะเป็นประโยชน์มาก
ถ้าเพื่อนๆ ได้เรียนรู้วิธีดูแลจากนักเรียน
ดังนันตอนนีมีบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนว่า
ควรดูแลอย่างไรจึงจะเป็นผลดีที่สุด
ดังนัน ครูขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้
เพิ่มเติมจากการสอบถาม การอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมสรุปแนวทางการดูแลรักษาต้นไม้ใน
ภาพรวม เช่น
- ต้นไม้ต้องการน้าอย่างสม่้าเสมอซึ่งมีปริมาณและเวลาใน
การรดน้าต่างออกไปในแต่ละชนิด
- ต้นไม้ต้องการแสงอาทิตย์ และแร่ธาตุในการเจริญเติบโต
จึงต้องจัดสภาพแวดล้อมและใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม
2. นักเรียนน้าแนวทางที่ตนคิดกลับไปดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน
หรือโรงเรียนแล้วน้าผลการดูแลมาบันทึกลงใบกิจกรรมที่ 2 ส่งครู
ในชั่วโมงต่อไป

หนังสือ หรือการค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ต แล้วน้ามาเล่าให้ครูฟัง
ในช่วงเย็นวันนี” เป็นต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ใบกิ
นไม้
วยที
่ 4่ การสั
งเคราะห์
ด้วดยแสง
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ 2่ 2เรืเรื่อง่องการดู
การดูแลต้
แลต้
นไม้หน่หน่
วยที
4 การสั
งเคราะห์
้วยแสง
แผนการจั
กต่กอต่คุอณคุค่ณาค่ของพื
ชต่ชอสิต่่งอมีสิช่งีวมีิตชและสิ
่งแวดล้
อม อม
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 5ี่ 5เรืเรื่อ่องความตระหนั
ง ความตระหนั
าของพื
ีวิตและสิ
่งแวดล้
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รหัส1วิชรหัา สว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
21101 ภาคเรียนที่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
จุดประสงค์ อธิบายแนวทางในการดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. ชั้น .................. เลขที่ ..................
ชื่อต้นไม้ .................................................................................. สถานที่ ..........................................................
ภาพต้นไม้

วันเดือนปี

แผนการดูแล

ผลการปฏิบัติ

ผู้รับรอง

หมายเหตุ ผู้รับรองคือครูหรือผู้ปกครอง
ความรู้สึกของนักเรียนที่ได้ดูแลต้นไม้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ภาพที่ 4.5.1 นาข้าวอุดมสมบูรณ์

ภาพที่ 4.5.2 พืนดินแตกระแหง
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ขอบเขตเนื้อหา
ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเข้ามาในชันเรียนด้วยสีหน้ายิมแย้มแจ่มใส ทักทายนักเรียน
ทุกคนในชัน
2. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ตามที่ได้วางแผนไว้ใน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชั่วโมงเรียนก่อนหน้าว่ามีใครได้กลับไปท้าตามแผนที่วางไว้
ด้านความรู้
3. ตัวแทนนักเรียนจ้านวน 2-3 คนน้าเสนอแนวทางการดูแลที่ได้
อธิบายแนวทางในการดูแลต้นไม้ในบริเวณ
บ้านหรือโรงเรียน และบริเวณที่มีข้อจ้ากัดด้าน กลับไปปฏิบัติให้เพื่อนร่วมชันเรียนฟัง
4. ครูสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึนจากการปฏิบัติกิจกรรมแล้วน้าเข้า
ด้สถานที
านสถานที
่ส�ำบหรัปลูบกปลูต้นกไม้
ต้นไม้
่ส้าหรั
สู่บทเรียนด้วยค้าถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ตามตึกกสูสูงในชุ
งในชุมมชนเมื
ชนเมือองจะสามารถ
งจะสามารถ
- ในบริเวณที่ไม่มีเนือที่เช่เช่นนตามตึ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากการ
ปฏิบัติและวีดีทัศน์เพื่อสร้างแนวทางการดูแล ปลูกพืชได้หรือไม่ (ค้าตอบเป็นไปตามแนวคิดของนักเรียน)
ขั้นสอน
ต้นไม้ในบริเวณบ้าน หรือโรงเรียน
1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ Britta Riley ความยาว 7 นาที 49 วินาที ซึ่ง
ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ น้าเสนอเกี่ยวกับ Windowfarms ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นที่นิยมใน
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน ปัจจุบันและเป็นจุดเริ่มต้นของการจดสิทธิบัตรจ้านวนมากที่สุดในทุก
ประเภทสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ไขข้อจ้ากัดเกี่ยวกับพืนที่
และชุมชน
เพาะปลูกซึ่งผู้คิดค้นใช้ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วย
แสงมาประยุกต์ใช้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
วีดิทัศน์ Britta Riley ที่มา URL
https://www.ted.com/talks/britta_riley
_a_garden_in_my_ apartment
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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ภาพที่ 4.6.1 วีดิทัศน์ Britta Riley
2. นักเรียนสะท้อนความคิดจากการชมวิดิทัศน์ผ่านการตอบค้าถาม
- วีดิทัศน์นีเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (การปลูกพืช
ในบริเวณที่ไม่มีที่ดินส้าหรับเพาะปลูก)
- นักเรียนเรียนรู้อะไรจากวิดิทัศน์นี (การปลูกพืช
สามารถท้าได้ทุกสถานที่โดยจัดให้มีปัจจัยที่มีความจ้าเป็นต่อพืชและ
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช)
ขั้นสรุป
1. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป สาระส้ า คั ญ จน
ครอบคลุมใจความต่อไปนี “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการพลังงาน พืชเป็น
สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยมี
ปัจจัยคือ น้า แสง และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะเกิดขึนบริเวณที่มี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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คลอโรฟิลล์ เพื่อสังเคราะห์น้าตาลเก็บสะสมที่ใบในรูปของแป้งและ
แก๊สออกซิเจน การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นกระบวนการเดียวที่
สามารถน้ าพลั งงานแสงมาเปลี่ ยนเป็ น พลั งงานในรู ป สารประกอบ
อิ น ทรี ย์ ซึ่ ง เก็ บ สะสมในรู ป แบบต่ า งๆภายในโครงสร้ า งของพื ช
นอกจากนีการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการหลักในการสร้าง
แก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นใช้ในกระบวนการ
หายใจ ดังนันจึงควรร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทังสามารถเพาะปลูกพืชได้โดยจัดสภาพแวดล้อมตามปัจจัย
ที่จ้าเป็นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินในการเพาะปลูก”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รหัสวิชา ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 4 ชั่วโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสั ม พั น ธ์ ข องโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องระบบต่ า งๆ ของสั ต ว์ แ ละมนุ ษ ย์ ที่ ท างานสั ม พั น ธ์ กั น
ความสัมพันธ์ ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชีวัด
ม.1/9บรรยายลั
บรรยายลักกษณะและหน้
ษณะและหน้าาทีที่ข่ของไซเล็
องไซเล็มและโฟลเอ็ม
ว1.2 ม.1/9
ว1.2 ม.1/10 เขียนแผนภาพบรรยายทิ
นแผนภาพบรรยายทิศศทางการล
ทางการล�าเลี
ำเลียยงสารในไซเล็
งสารในไซเล็มและโฟลเอ็
มและโฟลเอ็มของพื
มของพื
ชช
ายความส�าคั
ำคัญญของธาตุ
ของธาตุออาหารบางชนิ
าหารบางชนิดดทีที่ม่มีผีผลต่ลต่ออการเจริ
การเจริญญเติเติบโตและ
บโตและการด�ำรงชีวิต
ว1.2 ม.1/14 อธิบายความส
ของพื
การดชารงชีวิตของพืช
ที่กท�ำี่กหนด
ว1.2 ม.1/15 เลือเลืกใช้
ปุ๋ยปทีุ๋ย่มทีีธาตุ
บพืบชพืในสถานการณ์
อกใช้
่มีธอาตุาหารเหมาะสมกั
อาหารเหมาะสมกั
ชในสถานการณ์
าหนด
2. สาระส้าคัญ/ความคิดรวบยอด
การล�าเลี
ำเลียยงน้งน�าในพื
้ำในพืชมีชกมีลุก่มลุเซลล์
่มเซลล์
ล�ำยเลีงน้ยาท
งน�าหน้
้ำท�ำาหน้
ที่ลย�ำงน้
เลีาและแร่
ยงน�้ำและแร่
ธาตุโดยเฉพาะ
การล
ท่อทล่อาเลี
ที่ลาาเลี
ธาตุโดยเฉพาะ
เรียกว่าเรียกว่า
ไซเลม ซึ่งมีทิศทางการล
ทางการล�าเลี
ำเลียยงจากรากไปสู
งจากรากไปสู่ล่ลาต้�ำต้นน ใบและส่
ใบและส่ววนต่
นต่าางๆของพื
ง ๆ ของพื
ส่วนการล�
เลียงอาหารที
่ได้จาก
ช ส่ชวนการล
าเลียำงอาหารที
่ได้จาก
การสั
ยแสงของพืชช มีมีททิศิศทางล
ทางล�าเลี
ำเลียยงจากบริ
งจากบริเวณที
เวณที่ม่มีกีการสั
ารสังเคราะห์
งเคราะห์ด้วดยแสงไปสู
้วยแสงไปสู
่วนต่
าง ๆ ของพื
การสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสงของพื
่ส่ว่สนต่
างๆของพื
ช ช
โดยใช้
เซลล์ทที่เี่เรีรียยกว่
ว่าาโฟลเอ็
โดยใช้กกลุลุ่ม่มเซลล์
โฟลเอ็มม
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ความเข้าใจ (K)
ในรากพื
ม หรื
ออ
ในรากพืชชมีมีกกลุลุ่ม่มเซลล์
เซลล์ทที่เป็ี่เป็นนเนืเนื่อ้องเยื
เยื่อทท�าหน้
ำหน้าาทีที่ล่ลาเลี
�ำเลียยงน้
งน�าและเกลื
้ำและเกลืออแร่แร่โดยเฉพาะเรี
โดยเฉพาะ เรียกว่
ยกว่า าไซเล็
ไซเล็
ม หรื
ท่อล�ลำาเลี
งน้้ำาและเกลื
เลี ยงน�
และเกลื อแร่ และเมื่อน้น�าและเกลื
้ำและเกลือแร่
แร่ผผ่า่านเข้
นเข้าาในเซลล์
ในเซลล์ขขนรากแล้
นรากแล้วว จะแพร่
จะแพร่ตต่อ่อไปยั
ไปยังงเซลล์
เซลล์ถถัดัดไปไป
เรื่อยยๆๆ จนถึ
จนถึงท่ท่อลล�าเลี
ำเลียยงน้
งน�าและเกลื
ำ้ และเกลืออแร่
แร่ ซึ่งอยู่ด้านในของรากและยาวต่
นในของรากและยาวต่ออเนืเนื่ออ่ งกังกันนไปจากรากไปสู
ไปจากรากไปสู่ลล่ าต้�ำต้นนกิกิ่งง่ ก้ก้าานน
และใบ จากนั
้น น�้นำและเกลื
อแร่อจแร่ะแพร่
จากท่
อล�อำลเลีาเลี
ยงน�
้ำและเกลื
อแร่
ังเซลล์
อื่นอื่นๆๆทีที่พ่พืชืชต้ต้อองการต่
และจากนั
น้าและเกลื
จะแพร่
จากท่
ยงน้
าและเกลื
อแร่ไปยัไปยั
งเซลล์
งการต่ออไปไป
กลูโโคสซึ
คส ่งซึเป็่งเป็
นอาหารที
้นจากกระบวนการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
น�้ำตาลส่
่งจะเปลี
กลู
นอาหารที
่พืช่พสร้ืชาสร้งขึา้นงขึจากกระบวนการสั
งเคราะห์
ด้วยแสง
น้าตาลส่
วนหนึว่งนหนึ
จะเปลี
่ยนเป็น่ยน
เป็
ที และเก็
บสะสมไว้
ในเซลล์
นต่าของพื
ง ๆ ของพื
ชต้องการน�
ำอาหารไปใช้
ในกระบวนการต่
าง งๆ
แป้นงแป้
ทันงทีทัแนละเก็
บสะสมไว้
ในเซลล์
ส่วนต่สาว่ งๆ
ช เมื่อชพืเมื
ชต้อ่ อพืงการน
าอาหารไปใช้
ในกระบวนการต่
างๆ แป้
แป้
ทีส่ ะสมไว้
ง ๆ ของพื
นน�ำ้ ตาลกลู
คสวแล้
วล�ยำเลี
ยงไปสู
ตา่ งของพื
ๆ ของพื
ชโดยระบบ
ที่สงะสมไว้
ในส่ใวนส่
นต่วานต่
งๆาของพื
ชจะถูชจะถู
กเปลีก่ยเปลี
นเป็ย่ นนเป็
น้าตาลกลู
โคส โแล้
ลาเลี
งไปสู
่เซลล์เ่ ซลล์
ต่างๆ
ชโดยระบบ
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ลาเลียงอาหาร โดยกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า โฟลเอ็ม ซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ เรียงต่อเนื่องกัน เริ่มต้นจากใบ
ตรงบริเวณเส้นใบไปสู่กิ่ง ก้าน ลาต้น และราก
ทักษะ/กระบวนการ (P)
1. การสังเกต
2. การทดลอง
3. การลงความเห็นจากข้อมูล
4. การคาดคะเน
5. การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
6. กระบวนการกลุ่ม
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม (A)
1. มีความใฝ่รู้ หรืออยากรู้อยากเห็น
2. เห็นคุณค่าจากการเรียนวิทยาศาสตร์
3. ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4.สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ
6.การประเมินผลรวบยอด (ประเมินหน่วยการเรียนรู้)
ใช้ graphic organizer เช่ น concept map หรื อ แผนภาพอื่ น ๆ ในการสรุ ป องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการ
ลาเลียงน้าและอาหารของพืชลงบนกระดาษที่มีพื้นที่เท่ากับ A4
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เกณฑ์การประเมินผลชินงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1.ความถูกต้องและความ ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
คิดสร้างสรรค์ของ
ถูกต้องของ
ถูกต้องของ
ถูกต้องของ
ผลงาน
เนื้อหาและมี
เนื้อหาขาด
เนื้อหาขาด
ความคิด
ความคิด
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ สร้างสรรค์ในการ สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ ชิ้นงาน นาเสนอ ชิ้นงาน นาเสนอ ชิ้นงาน
เป็นระเบียบ
เป็นระเบียบ
ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย
2.ความถูกต้องและ
นาเสนอเนื้อหา นาเสนอเนื้อหา นาเสนอเนื้อหา
ชัดเจนในการนาเสนอ
ครบถ้วน วิธีการ ครบถ้วน วิธีการ ไม่ครบถ้วน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
นาเสนอน่าสนใจ นาเสนอน่าสนใจ วิธีการ
เสียงดังชัดเจน
แต่เสียงไม่ชัดเจน นาเสนอน่าสนใจ
เสียงดังไม่ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7-8 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-2 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

1 (ปรับปรุง)
ผลงานมีความ
ถูกต้องของ
เนื้อหาบางส่วน
ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ ชิ้นงาน
ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
นาเสนอเนื้อหา
ไม่ครบถ้วน
วิธีการ
นาเสนอไม่
น่าสนใจ
เสียงดังไม่ชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนือหา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การลาเลียงน้าของพืช
ขันน้า
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการนาเสนอรูปภาพต้นไม้สาคัญ
ด้านความรู้
งๆทีที่พ่พบเห็
1. อธิบายหน้าที่ของไซเล็มได้
ต่ต่าางๆ
บเห็นนอยู
อยู่บ่บ่อ่อยๆ
ยๆ ในแต่ละภาพครูใช้คาถามต่อไปนี้ (ภาพ
2. บอกโครงสร้างและระบบลาเลียงน้าและแร่ ต้นข้าวที่เจริญเติบโตสมบูรณ์ และภาพต้นข้าวที่ขาดน้าไม่
เจริญเติบโต)
ธาตุของพืชได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. เขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการลาเลียง
น้าของไซเล็ม
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ภาพที่ 5.1.1 ภาพต้นข้าวที่ขาดน้า
ภาระงาน/ชินงาน
1.1.ใบกิ
ใบกิจจกรรมเรื
กรรมเรื่อ่องงการล
การล�าเลี
ำเลียยงน้งน�าและแร่
้ำและแร่ธาตุ
ธาตุ
ของพื
ของพืชช
2.2.ใบกิ
ใบกิจจกรรมเรื
กรรมเรื่อ่องงทิทิศศทางการล
ทางการล�าเลี
ำเลียยงน้งน�าและแร่
้ำและ
แร่
ของพื
ธาตุธาตุ
ของพื
ชช

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
วงกิ่ขาดนํ
จกรรมขั
้นนาปภาพต้นข้าว
1.1.รูรูปปภาพต้
ภาพต้นนมะม่
ข้าวที
้า และรู
ที2.ใบความรู
่สมบูรณ์ ้เรื่อง การลาเลียงน้าและแร่ธาตุของ
2.พืชใบความรู้เรื่อง การล�ำเลียงน�้ำและแร่ธาตุ
ของพื
3.ใบกิชจกรรมเรื่อง การลาเลียงน้าและแร่ธาตุ
3.ของพื
ใบกิชจกรรมเรื่อง การล�ำเลียงน�้ำและแร่ธาตุ
ของพื
4.ใบกิชจกรรมเรื่อง ทิศทางการลาเลียงน้าและแร่
4.ธาตุใบกิ
จกรรมเรื
ของพื
ช ่อง ทิศทางการล�ำเลียงน�้ำและ
แร่ธาตุของพืช

เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 5.1.2 ต้นข้าวที่เจริญเติบโตสมบูรณ์
- จากภาพ เป็นรูปภาพของอะไร (ต้นข้าวที่เจริญเติบโต
สมบูรณ์ และภาพต้นข้าวที่เหี่ยวแห้ง เป็นต้น)
- ภาพทั้งสองมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไร
(ภาพที่ 1 เป็นภาพพื้นที่นาแห้งแล้งขาดน้า ต้นข้าวเหี่ยวเฉา แต่
ภาพที่ 2 เป็นภาพพื้นที่นาที่มีน้าขังต้นข้าวเขียว)
- นักเรียนคิดว่าน้ามีความสาคัญต่อต้นข้าวหรือไม่ อย่างไร
(น้าทาให้ต้นข้าวไม่เหี่ยวเฉา เจริญเติบโตได้ดี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

401
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
- นักเรียนคิดว่าพืชมีกระบวนการลาเลียงน้าอย่างไร
(นักเรียนตอบคาถามตามความคิดเห็น อาจจะตอบถูกหรือตอบผิด
ซึ่งจะนาไปสู่ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น ครูยังไม่เฉลย
คาตอบ จากนั้นนักเรียนค้นคว้าเพื่อหาคาตอบดังกล่าวจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นสอน)
ขันสอน
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน
2. นักเรียนรับใบกิจกรรมเรื่องการลาเลียงน้าและแร่ธาตุพร้อม
ใบบันทึกกิจกรรม
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดวัสดุอุปกรณ์ตามที่กาหนดในใบกิจกรรม
เรืกิจ่อกรรมเรื
ง การล�่อำงการล
เลียงน�าเลี
ำ้ และแร่
ธาตุ ธาตุ
ยงน้าและแร่
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตั้งวัตถุประสงค์ในการทดลอง
สมมติฐานและตัวแปรที่ศึกษาก่อนทาการทดลองและบันทึกลงใน
ใบบันทึกกิจกรรม
5. นักเรียนทาการทดลองตามขั้นตอนในใบกิจกรรม เรื่อง การ
ลาเลียงน้าและแร่ธาตุ แล้วบันทึกผลการทดลองในใบบันทึก
กิจกรรม
เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

402

385
402

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบตารางบันทึกผลการ
ทดลอง(ทักษะการจั
ดกระท
าและสื่อความหมายข้
อมูล) อมูล)
การทดลอง
(ทักษะการจั
ดการและกระท�
ำสื่อความหมายข้
7. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ
พร้อมตอบคาถามในใบบันทึกกิจกรรม
ขันสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ เรื่องการ
ลาเลียงน้าของพืช โดยครูใช้คาถามดังนี้
1.1 น้าและแร่ธาตุเข้าสู่พืชทางใด (รากพืช)
1.2 ท่อที่ทาหน้าที่ลาเลียงน้า จากรากพืชไปยังส่วนต่างๆ
ำเลียยงน้งน�าหรื
ำ้ หรืออไซเล็
ไซเล็มม) )
ของพืช เรียกว่าอะไร(ท่(ท่ออลล�าเลี
1.3 ให้นักเรียนบอกลาดับการลาเลียงน้าของพืชจากรากพืช
ไปยังส่วนต่างๆของพืช
(น้าในดินเข้าสู่รากพืช ลาต้น ใบ ดอก ผล)
2. นักเรียนเขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการลาเลียงน้าของ
พืช ลงในกระดาษ A4 และระบายสีให้สวยงาม
เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

403

386
403

387
404

การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
1.อธิบายหน้าที่ของ
- ใบกิจกรรม
ไซเล็มได้
2.บอกโครงสร้างและ
- ใบกิจกรรม
ระบบลาเลียงน้าและแร่
ธาตุของพืชได้
3.เขียนแผนภาพ
- กระดาษA4
บรรยายทิศทางการ
ลการล�
าเลียำงน้
ม ม
เลียาของไซเล็
งน�้ำของไซเล็

เครื่องมือวัด
- แบบประเมินใบ
กิจกรรม
- แบบประเมินใบ
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- แบบประเมินชิ้นงาน

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0

404
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

405

389
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การล้าเลียงน้าของพืช
รายวิ
า ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนทีนที่ 1่ 1 ชัชั้นนมั
มัธธยมศึ
รายวิชชาา วิวิททยาศาสตร์ รหัรหัสวิสชว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 1
โครงสร้างของราก และกระบวนการในการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ
1. ขนราก (Root Hair) อยู่เหนือปลาย
รากเล็ ก น้ อ ย มี ลั ก ษณะเป็ น ขนเส้ น เล็ ก ฝอย
จานวนมากอยู่รอบปลายราก เป็นโครงสร้างที่
เปลี่ ยนแปลงมาจากเซลล์ ผิว นอกสุ ดของราก
โดยผนังเซลล์ของแต่ละเซลล์จะยืดยาวออกไป
การที่ขนรากมีจานวนมากก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวใน
การสัมผัสน้าและแร่ธาตุต่างๆในดินให้มากขึ้น
ช่ ว ยให้ ก ารดู ด น้ าและแร่ ธ าตุ เ ป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็ว
ภาพที่ 5.1.3 ภายในขนราก
2. กระบวนการดูดน้าและแร่ธาตุ พืช
จะดูด น้ าและแร่ธ าตุท างขนรากโดยจะดูดน้ า
ด้ ว ยวิ ธี ก ารออสโมซิ ส ส่ ว นการดู ด แร่ ธ าตุ ใ ช้
วิธีการแพร่
3. ท่อลาเลียงน้าในราก ลาต้น กิ่ง และ
ใบ ได้แก่ ไซเล็ม เมื่อขนรากดูดน้าและแร่ธาตุ
เข้าสู่รากแล้ว จะถูกส่งผ่านไปยังเซลล์ชั้นต่างๆ
ของรากจนเข้าสู่เซลล์ของท่อลาเลียงขึ้นไปทาง
ท่ อ ไซเล็ ม ของล าต้ น กิ่ ง และใบ โดยมี ทิ ศ
ทางการลาเลียงขึ้นเท่านั้น ( ) การลาเลียงจะ
เกิดได้ดีในเวลากลางวันขณะที่มีการสังเคราะห์
ด้วยแสงและการคายน้าของพืช
4. พืชใบเลี้ยงคู่ เป็นพืชที่มีใบเลี้ยงใน
ภาพที่ 5.1.4 ภาพกลุ่มเซลล์ท่อลาเลียงน้าของพืช
เมล็ ด 2 ใบ ลั กษณะของเส้ น ใบเป็ นร่า งแห มี
ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี
ใบเลี้ย้ยงคู
งคู่ ่
รากแก้ว ลาต้นไม่มีข้อและปล้องมีท่อลาเลีย ง
น้าและท่อลาเลียงอาหารเป็นระเบียบ
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5. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นพืชที่มีใบเลี้ยงในเมล็ดเพียงใบเดียว ลักษณะของใบพืชมีเส้นใบขนานกัน ลา
ต้ล�ำนต้มีนขมี้อขและปล้
องอรากมี
ลักลษณะเป็
นฝอย
้อและปล้
ง รากมี
ักษณะเป็
นฝอยไม่ไม่มีรมากแก้
ีรากแก้ว วท่ท่อลอาเลี
ล�ำเลียงน้
ยงน�าและท่
ำ้ และท่ออลล�าเลี
ำเลียยงอาหารกระจายกั
งอาหารกระจายกันนอยู
อยู่ ่
ทั่วไปในล
า อ้าออ้ยอมะพร้
าว าตาล
ปาล์ปาล์
ม เป็มนเป็ต้น ต้น
ไปในล�าต้
ำต้นนเช่เช่นนข้าข้วาข้วาข้วโพด
าวโพดหญ้หญ้
ย มะพร้
ว ตาล
6. วงปี เมื่อผ่าตามขวางของลาต้นที่เจริญเต็ มที่
แล้ว บริเวณกลางลาต้นจะเห็นลักษณะเป็นวงจานวนมาก
แต่ล ะวงเกิดจากการเจริญเติบ โตของเนื้อ เยื่ อไซเล็ ม ใน
เวลา 1 ปี การเจริญของวงปีแบ่งเป็น 2 บริเวณ โดยบริเวณ
สีจางเกิดในช่วงที่มีน้าอุดมสมบูรณ์เซลล์เจริญเติบโตเร็ว
ทาให้มีบริเวณกว้าง บริเวณสีเข้มเป็นการเจริญของเซลล์
ในช่วงฤดูแล้ง เซลล์มีขนาดเล็ก ทาให้มีบริเวณแคบ ไซเล็ม
ที่มีอายุมากที่สุดจะอยู่ชั้นในสุดของลาต้น ถ้าเป็นลาต้นที่มี
อายุมากๆ ไซเล็มชั้นในจะไม่ทาหน้าที่ลาเลียงน้าอีกต่อไป
แต่จะทาหน้าที่ให้ควาแข็งแรง และอาจสะสมสารอินทรีย์
ภาพที่ 5.1.5 วงปีของพืช
ต่างๆมักมองเห็ นไซเล็ มบริเวณที่มีสี เข้มเรียกว่า แก่น ไม้
(heart wood) ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าบริเวณอื่น แก่น
ไม้นี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไซเล็มชั้นถัดออกมาที่มีอายุมากขึ้นและอุดตันกลายเป็นแก่นไม้เพิ่มขึ้น ส่วนไซ
ไซเล็
่รอบนอกซึ
ีจางกว่
้นในก็
ยังคงท�
ำหน้
่ล�ำเลี
ยงน�
ำ้ และแร่
่อไปเรี
ยกชั
กระพี
เล็มทีม่อทียู่อ่รยูอบนอกซึ
่งมี่งสมีีจสางกว่
าชัา้นชัในก็
ยงคงท
าหน้
าทีา่ลทีาเลี
ยงน้
าและแร่
ธาตุธาตุ
ต่อตไปเรี
ยกชั
้นนี้น้วนี่า้ว่ากระพี
้ไม้้ไม้(sap
wood)wood)
ชั้นกระพี
ม้จะมี้ไคม้วามหนาค่
อนข้างคงที
ั้งกระพี่ทัง้ไม้กระพี
และแก่
นไม้รวมกั
ยกว่านเรี
เนืย้อกว่
ไม้า(wood)
(sap
ชั้น้ไกระพี
จะมีความหนาค่
อนข้า่ทงคงที
้ไม้ และแก่
นไม้นเรีรวมกั
เนื้อไม้ (wood)
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิ
ทยาศาสตร์รหัรหั
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชันมั
้นมัธยมศึกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
วัสดุอุปกรณ์และการทดลอง
ที่
รายการ
1.
ต้นผักกระสัง
2.
น้าหมึกแดง
3.
น้า
4.
ขวดปากกว้างสูงประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร
5.
ใบมีดโกน
6.
สไลด์และกระจกปิดสไลด์
7.
กล้องจุลทรรศน์
8.
หลอดหยด

จ้านวน/กลุ่ม
1 ต้น
15 cm3
1 ลิตร
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด
1 กล้อง
1 อัน

ขันตอนการทดลอง
นตั้ง้งจุจุดดประสงค์
ประสงค์สมมติ
สมมติฐาน
ฐานและก
และก�าหนดตั
ำหนดตัวแปรที
วแปรที
ึกษาก่
อนท�
ำการทดลอง
1.1. ให้ให้นนักักเรีเรียยนตั
่ศึก่ศษาก่
อนท
าการทดลอง
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ำ้ ใส่ขขวดปากกว้
วดปากกว้าางประมาณ
งประมาณ3/4
3/4ของขวด
ของขวดเติเติมน้มาหมึ
น�ำ้ หมึ
แดงลงไป1515 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2.2. ริรินนน้น�าใส่
กสีกแสีดงลงไป
ต้นผักกระสังให้ปลายรากแช่อยู่ในน�้ำหมึกสีแดง ลงในขวดที่เตรียมไว้ในข้อ 2 แล้วน�ำขวด
ลูกบาศก์เ3.ซนติจุเ่มมตร
ทดลองไปวางไว้
สังเกตการเปลี
่ยนแปลง
นผักกระสั
3. จุ่มต้กนลางแดด
ผักกระสัง30
ให้ปนาที
ลายรากแช่
อยู่ในน้าหมึ
กสีแดงของต้
ลงในขวดที
่เตรีงยและบั
มไว้ในข้นทึอก2ผลแล้วนาขวด
4. น�ำต้กนลางแดด
ผักกระสังออกมาล้างน�้ำ ใช้ใบมีดโกนตัดล�ำต้นตามขวางออกเป็นท่อนยาว 3 เซนติเมตร
ทดลองไปวางไว้
น�ำส่วนที่ตัด่ยในข้
อที่ 4ของต้
ออกมาตั
ดตามขวางให้
30 นาที สั5.งเกตการเปลี
นแปลง
นผักกระสั
ง และบันบทึางที
กผล่สุด แล้วน�ำไปวางบนสไลด์ หยดนํ้า 1-2 หยด
ปิดด้วยกระจกปิ
องดูดา้วงน้ยกล้
วาดรูปแสดงต�ำนแหน่
งที่เห็นสีแดง และบันทึก
4. นาต้นดผัสไลด์
กกระสัน�ำงไปส่
ออกมาล้
า ใช้อใงจุบมีลดทรรศน์
โกนตัดสัลงาต้เกต
นตามขวางออกเป็
ท่อนยาว
ผลที
่ได้จเมตร
ากการสังเกต
3 เซนติ
ำส่ววนที
นที่ต่ตัดัดในข้
ในข้ออทีที่ 4่ 4ออกมาตั
ออกมาตัดดตามขวางให้
ตามยาวบางๆ
0.5 เซนติเมตรหยดน้
แล้วด�าำ1-2
เนินการตาม
5.6. นน�าส่
บางทียาวประมาณ
่สุด แล้วนาไปวางบนสไลด์
หยด
ขัปิ้นดตอนเหมื
อนข้ดอสไลด์
5 นาไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกต วาดรูปแสดงตาแหน่งที่เห็นสีแดง
ด้วยกระจกปิ
และบันทึกผลที่ได้จากการสังเกต
6. นาส่วนที่ตัดในข้อที่ 4 ออกมาตัดตามยาวบางๆ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วดาเนินการ
ตามขั้นตอนเหมือนข้อ5
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การล้าเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิ
ชาชวิาทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชั้นนมัมัธยมศึกษาปีที่ 11
รายวิ
ทยาศาสตร์รหัรหั
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………..ชัน……………………………..................
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………
5.…………………………………………………………………………………………
เรื่อง การล้าเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช
ค้าชีแจง
1. ให้นักเรียนตั้งจุดประสงค์ในการทดลอง สมมุติฐานการทดลอง และกาหนดตัวแปรที่ศึกษา
1.1 จุดประสงค์ของการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………….…………………………............................
1.2 สมมติฐานการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………….………………………................................
1.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1.3.1 ตัวแปรต้น …………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………..............................
1.3.2 ตัวแปรตาม ………………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………..............................
1.3.3 ตัวแปรที่ควบคุม……………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………….............................
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2. ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองพร้อมกับบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผล

……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
……………………………………………………………………………….…………………………...............................................
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ค้าถามหลังการทดลอง
1. เมื่อแช่ต้นผักกระสังในน้าหมึกสีแดงเป็นเวลา 30 นาที จะสังเกตเห็นอะไร
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………….……………..............................
2. จากผลการทดลองกลุ่มสีแดงรอบๆลาต้นตัดขวางคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………….……………..............................
3. ถ้าแช่ผักกระสังในน้าหมึกแดงเป็นเวลาหลายชั่วโมงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………….……………..............................
4. เพราะเหตุใดเมื่อใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นพืช ในปริมาณมาก พืชจึงเหี่ยวเฉา
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………….……………..............................
5. ให้นักเรียนวาดรูปเซลล์ท่อลาเลียงน้าของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว

ภาพเซลล์ท่อล้าเลียงน้าของพืชใบเลียงคู่

ภาพเซลล์ท่อล้าเลียงน้าของพืชใบเลียงเดี่ยว
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทิศทางการล้าเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชาชาวิทวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ รหัรหั
รายวิ
สวิสชาว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1 ชัชันมั
้นมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
ค้าชีแจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการลาเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช และระบายสีให้สวยงาม
ทิศทางการลาเลียงน้าและแร่ธาตุของพืช

สรุป..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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1. เขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการ
ลการล�
าเลียำงอาหารของโฟลเอ็
ม ม
เลียงอาหารของโฟลเอ็
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ด้านทักษะและกระบวนการ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายกระบวนการลาเลียงอาหาร
ของพืช
2. อธิบายความสาคัญของการลาเลียง
อาหารของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนือหา
1. การลาเลียงอาหารของพืช

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การล้าเลียงอาหารของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขันน้า
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูสื่อวีดิโอ เรื่อง การสร้าง
อาหารของพืช(กระบวนการสั
(กระบวนการสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้วว้ ยแสงของพื
ยแสงของพืชช)) ตามตั
ตามตัววอย่
อย่าางง
สือ่ วิวีดโีิ อ https://goo.gl/8uipnH ประมาณ 77 นาที
นาทีแล้
แล้ววครู
ครูใใช้ช้ค�ำถาม
กระตุ
้นความสนใจของนั
กเรียนกดัเรีงยนีน้ ดังนี้
คาถามกระตุ
้นความสนใจของนั
- กระบวนการสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนใดของ
พืช (ใบ)
- อาหารของพืชที่ได้จากการสร้างอาหารของพืช คือ (น้าตาล
เปลี่ยนเป็นแป้ง)
- อาหารของพืชส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่ส่วนใดของพืช (ใบ)
2. จากนั้นครูแจ้งเรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด
ขันสอน
1. ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การลาเลียงอาหารของพืช ตามขั้นตอน
ดังนี้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. VDO การสร้างอาหารของพืช ลิงค์
https://goo.gl/8uipnH
2.ใบความรู้ เรื่อง เนื้อเยื่อการลาเลียงอาหารของ
พืช
3.ภาพแสดงการลาเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
ของพื
ของพื
ชช
4.กระดาษขนาด 10x10 เซนติเมตร สาหรับ
กิจกรรม Exit ticket
ticket Point ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
5.สืExit
่อ Power
5.สื่อ Power้นPoint
ภาระงาน/ชิ
งาน ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรม
เรื่อง เนื้อเยื่อการล�ำเลียงอาหาร
ภาระงาน/ชิ
นงาน
ของพื
1. ใบกิช จกรรม เรื่อง เนื้อเยื่อการลาเลียงอาหาร
2. ชิ้นชงานกิจกรรม Exit ticket
ของพื
2. ชิ้นงานกิจกรรม Exit ticket

เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การล้าเลียงอาหารของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
1.1 ครูกาหนดหัวข้อเรื่องการลาเลียงอาหารของพืช เช่น
เนื้อเยื่อลาเลียงอาหาร ทิศทางการลาเลียงอาหารของพืช ให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กาหนด โดย
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
- แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล
- สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่ม
ของตนเองรับผิดชอบ จากใบความรู้หรือสืบค้นจากหนังสือ วารสาร
วิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน และอินเทอร์เน็ต
- สมาชิกกลุ่มนาข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ
สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิก
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
- สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของ
กลุ่มเป็นแผนภาพ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายหลังจากการนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนโดยใช้คาถามดังนี้
เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การล้าเลียงอาหารของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มเซลล์ที่ทาหน้าที่ลาเลียงอาหารของพืช คือ (ท่อลาเลียง
อาหาร หรือโฟลเอ็ม)
- ลักษณะกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อลาเลียงอาหารของพืชใบเลี้ยงคู่กับ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีลักษณะเหมือน หรือแตกต่างกัน หรือไม่
(แตกต่
างกัานงกั) น หรือไม่ (แตกต่างกัน)
หรือแตกต่
- ทิศทางการลาเลียงอาหารของพืชมีลักษณะเป็นแบบใด (พืช
จะลาเลียงอาหารจากใบและไปยัง
ส่วนต่างๆ ของพืช โดยมีทิศทาง ( )
3. นักเรียนสรุปเนื้อเยื่อที่พืชใช้ในการลาเลียงอาหาร โดยร่วมกัน
เขียนเป็นแผนภาพความคิดหรือผังมโนทัศน์ แสดงทิศทางการ
ลาเลียงอาหารของพืชตามความเข้าใจของตนเองหลังจากการ
อภิปราย
ขันสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ
ลาเลียงอาหารของพืชและความสาคัญของการลาเลียงอาหารของพืช
ดังนี้ “โฟลเอ็มเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะคล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่ม
เฉพาะที่ ทาหน้าที่ลาเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมี
เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การล้าเลียงอาหารของพืช
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ทิศทางลาเลียงจากบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ
ของพืช”
2. นักเรียนทาแบบใบกิจกรรมที่ 2 การลาเลียงอาหารของพืช
3. ครูใช้ Exit ticket ในการสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ครูแจกกระดาษ Sticky note หรือกระดาษสีขาว ขนาด
ประมาณ 10x10 เซนติเมตร
3.2 นักเรียนเขียนข้อความลงบนกระดาษ ดังนี้
- สิ่งที่ได้เรียนรู้ 3 อย่างขึ้นไป
- สิ่งที่นาไปใช้ประโยชน์ 2 อย่างขึ้นไป
- สิ่งที่สงสัยหรือยังไม่เข้าใจ 1 อย่างขึ้นไป
4. นักเรียนนากระดาษส่งครูจึงจะสามารถออกนอกห้อง
เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
1. การอธิบาย
- ทาใบกิจกรรม
กระบวนการลาเลียง
อาหารของพืช
2. การอธิบาย
- ทาใบกิจกรรม
ความสาคัญของการ
ลาเลียำเลี
งอาหารของพื
ช ช
การล�
ยงอาหารของพื
3. การเขียนแผนภาพ
- ทาใบกิจกรรม
บรรยายทิศทางการ
ลาเลียำงอาหารของ
การล�
เลียงอาหารของ
โฟลเอ็ม

เครื่องมือวัด
- แบบประเมินใบ
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- แบบประเมินใบ
กิจกรรม

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- แบบประเมินชิ้นงาน

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจาก
ใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0

417

401
418

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การล้าเลียงอาหารของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
รายวิ
ทยาศาสตร์รหัรหั
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชา ชวิาทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนทีนที่ 1่ 1 ชันมั
ชั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปี
ค้าชีแจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ไซเลม คืออะไร และมีหน้าที่อะไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. โฟลเอม คืออะไร และมีหน้าที่อะไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. พืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีการจัดเรียงท่อลาเลียงน้าและแร่ธาตุ กับท่อลาเลียงอาหาร เหมือน
หรื
งกันอย่างกั
างไร
เหมืออแตกต่
นหรือาแตกต่
นอย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. การลาเลียงน้าและแร่ธาตุกับการลาเลียงอาหารของพืชมีทิศทางในการลาเลียงเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. ให้นักเรียนวาดรูปต้นไม้แล้วเขียนลูกศรแสดงทิศทางการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ และการลาเลียงอาหาร
ของพืช พร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้รับ

สรุป......................................................................................................................... ...................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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พิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนีแล้วอธิบายให้ถูกต้อง

เปลือกไม้

บริเวณที่ขยายพองออกมา

เนือไม้

ภาพที่ 5.2.1 สถานการณ์โจทย์ปัญหาการควั่นกิ่งพืช
ที่มาของภาพ โครงการตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน., 2549, หน้า 162

จากภาพข้าางต้
งต้นนแสดงการควั
แสดงการควั่น่นกิกิ่งพื่งพืชชเป็เป็นนการลอกส่
การลอกส่
วนเปลื
อกและเนื
่อเจริ
ญออกเมื
่อเวลาผ่
านไปหลายวั
จากภาพข้
วนเปลื
อกและเนื
้อเยื้อ่อเยืเจริ
ญออกเมื
่อเวลาผ่
านไปหลายวั
นสาน
สารอาหารที
อ่ นมาสะสมที
อรอยควั
น่ ท�สำ่วให้
สว่ นของเปลื
กนัน้ พองขยายออกมาทาง(ขวา)
รอหารที
่เคลื่อเ่ คลื
นมาสะสมที
่เหนือเ่ หนื
รอยควั
่นทาให้
นของเปลื
อกนั้นอพองขยายออกมาทาง(ขวา)
เมื่อเทีเมืยอ่บกัเทีบยบกับ
สภาพเดิมมหลั
หลังงการควั
การควั่น่นทัทันนทีที((ซ้ซ้าาย)ย)
สภาพเดิ
1. จากเหตุการณ์ดังกล่าวดังภาพ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. นักเรียนวาดภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสารอาหารได้อย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. หากมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมบริเวณรอยควั่นด้านบนที่พองออกมานั้น นักเรียนคิดว่าจะสามารถ
เกิดเหตุการณ์ใดได้บ้าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เนือเยื่อล้าเลียงน้าและเนือเยื่อล้าเลียงอาหารของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
รายวิ
า ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชัชั้นนมั
มัธธยมศึ
รายวิชชาา วิทยาศาสตร์ รหัรหัสวิสชว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
เนือเยื่อล้าเลียงน้าและเนือเยื่อล้าเลียงอาหารของพืชใบเลียงคู่และพืชใบเลียงเดี่ยว

ำเลียยงน้
งน�าและเนื
้ำและเนื้อ้อเยืเยื่อ่อลล�าเลี
ำเลียยงอาหารเป็
งอาหารเป็นนกลุกลุ่มเซลล์
่มเซลล์ที่อทยูี่อ่คยูู่ขคนาน
ู่ขนานเป็นเป็ท่นอท่ลาเลี
อล�ำยเลีงจากราก
ยงจากราก
เนื้อเยืเยื่อ่อลล�าเลี
ลาต้น
ล�ถึำงต้ใบน ซึถึ่ งการเรี
ใบ ซึ่งยการเรี
ยงตัวอของท่
ล�ำเลีชยใบเลี
งในพื้ยชงคูใบเลี
้ยงคูชใบเลี
่และพื้ยชงเดี
ใบเลี
้ยงเดี่ยวจะแตกต่
งตัวของท่
ลาเลียองในพื
่และพื
่ยวจะแตกต่
างกัน างกัน
ำเลียยงน้
งน�าหรื
้ำหรืออไซเล็
ไซเล็มม(xylem)
(xylem)ทท�าหน้
ำหน้าทีาที่ในการล
่ในการล�าเลีำเลียงน้
ยงน�าและแร่
ำ้ และแร่
ธาตุ
อาหารจากรากสู
เนื้อเยืเยื่อ่อลล�าเลี
ธาตุ
อาหารจากรากสู
่ใบ่ใบ
เพื
นกระบวนการสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้ว้วยแสง
ยแสง
เพื่อ่อสร้
สร้างอาหารโดยผ่านกระบวนการสั
ำเลียยงอาหารหรื
งอาหารหรืออโฟลเอ็
โฟลเอ็มม(phloem)
(phloem)ทท�าหน้
ำหน้าทีาที่ลาเลี
่ล�ำเลียงอาหารที
ยงอาหารที
างจากใบเลี
้ยงเซลล์
เนื้อเยืเยื่อ่อลล�าเลี
่สร้่สาร้งจากใบเลี
้ยงเซลล์
ทั่วทั่ว
ล�ลำาต้
ต้นนพืพืช
ลักษณะของเนื
ษณะของเนื้อ้อเยืเยื่อ่อลล�าเลี
ำเลียยงน้งน�าและเนื
้ำและเนื้อ้อเยืเยื่อ่อลล�าเลี
ำเลียงอาหารของรากพื
ยงอาหารของรากพืชใบเลี
ชใบเลี
้ยงคู
่และพื
ชใบเลี
้ยงเดี
้ยงคู
่และพื
ชใบเลี
้ยงเดี
่ยว่ยว
ภาพตัดขวางรากพืชใบเลียงคู่

ภาพตัดขวางรากพืชใบเลียงเดี่ยว

ภาพที่ 5.2.2 ลักษณะของเนื้อเยื่อลาเลียงน้าและเนื้อเยื่อลาเลียงอาหาร
ของรากพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
**เนื้อเยื่อลาเลียงน้าและเนื้อเยื่อลาเลียงอาหาร รวมเรียกว่า เนื้อเยื่อวาสคูลาร์
**รากพืชใบเลี้ยงคู่ ไซเล็มเรียงตัวเป็นแฉก 2-5 แฉก ออกมาจากกึ่งกลางรากส่วนโฟลเอ็มแทรกอยู่ระหว่าง
แฉกของไซเล็ม
**รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไซเล็มเรียงอยู่ตรงกลางของราก ส่วนโฟลเอ็มแทรกอยู่ระหว่างไซเล็ม
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะของพืชใบเลียงกับใบเลียงคู่
ส่วนที่เปรียบเทียบ
พืชใบเลียงเดี่ยว
พืชใบเลียงคู่
1.ใบเลี้ยง
1 ใบ
2 ใบ
2.ราก
รากฝอย
รากแก้ว
3.ข้อปล้อง บริเวณลาต้น
ข้อปล้องเห็นชัดเจน
ข้อปล้องเห็นไม่ชัดเจน
4.เส้นใบ
เส้นใบเป็นเส้นขนาน
เส้นใบเป็นร่างแห
5.ตัวอย่างพืช
ต้นมะพร้าว ต้นอ้อย ต้นข้าวโพด ต้นมะม่วง ต้นชบา ต้นกุหลาบ
ต้นกล้วย ต้นหญ้า
ต้นถั่ว ต้นเทียน
ลักษณะของเนือเยื่อล้าเลียงน้าและเนือเยื่อล้าเลียงอาหารของล้าต้นของพืชใบเลียงคู่และพืชใบเลียงเดี่ยว

ภาพที่ 5.2.3 เนื้อเยื่อลาเลียงน้าและเนื้อเยื่อลาเลียงอาหารของลาต้นของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ทิศทางการล้าเลียงน้าและอาหารของพืช ดังภาพ
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ทิศทางการลาเลียงน้าของพืช มีดังนี้
ราก

ลาต้น

ใบ

ทิศทางการลาเลียงอาหารของพืช มีดังนี้
ใบ

ลาต้น

ภาพที่ 5.2.4 ทิศทางการลาเลียงน้าและอาหารของพืชใบเลี้ยงคู่

ภาพที่ 5.2.5 รูปท่อลาเลียงตามแนวยาว

ราก

423

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอบเขตเนือหา
กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
ธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการ
ขันน้า
1. ห้องสมุด
เจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช
1. ครู และนั กเรี ยนร่ว มกันทบทวนความรู้เกี่ย วกับการล าเลียงน้า 2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
และอาหารของพืช
3. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม. 1
2. ให้ นั ก เรี ย นสั ง เกตภาพใบปาล์ ม แล้ ว ตอบค าถามในประเด็ น 4. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ธาตุอาหารที่มี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ต่อไปนี้
ความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและการ
ด้านความรู้
1. บอกความสาคัญของธาตุอาหารบาง
- จากภาพนักเรียนเห็นใบปาล์มมีลักษณะเป็นอย่างไร
ดารงชีวิตของพืชปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอนินทรีย์
ชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
(ใบมีลักษณะก้านยาว ส่วนใหญ่มีสีเขียว และบางจุดพบมีลักษณะใบ หรือปุ๋ยเคมี
เป็นสีเหลืองไหม้)
ดารงชีวิตของพืช
2. เลือกใช้ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืช
- นักเรียนคิดว่าส่วนของใบที่มีสีเหลืองจะส่งผลต่อการ
ด้านคุณลักษณะ
เจริญเติบโตของปาล์มอย่างไร (ตอบตามแนวความคิดของนักเรียน)
- นักเรียนคิดว่าส่วนของใบที่มีสีเหลืองเกิดจากสาเหตุใด (ตอบ
1. มีว1.ินัยมีวินัย
ตามแนวความคิดของนักเรียน เช่น เกิดจากโรคพืช ขาดธาตุอาหาร)
2. ใฝ่เ2.รียใฝ่นรูเรี้ ยนรู้
- ครูนานักเรียนสรุปสิ่งที่สังเกตได้จากภาพว่า ลักษณะสีของใบที่
มีความมุ
่งมั่นในการท
3. มีค3.วามมุ
่งมั่นในการท�
ำงานางาน
4. มีจ4.ิตสาธารณะ
ปรากฏเป็ น สี เ หลื อ งเกิด จากพื ช ขาดธาตุ อ าหาร แล้ ว ธาตุ อ าหารมี
มีจิตสาธารณะ
ความสาคัญและจาเป็นต่อพืชอย่างไร และพืชสามารถนาธาตุอาหาร
ไปใช้อย่างไร
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ขันสอน
1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องธาตุอาหารที่มีความสาคัญต่อการ
เจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืชและบอกชื่อธาตุอาหารที่
เหมาะสมของพืช จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แร่ธาตุที่พืชได้รับนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในดิน
- แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5–6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุอาหาร
ของพืช ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี โดยดาเนินการ
ช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กาหนด
- สมาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว ยกั น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ตามหั ว ข้ อ ที่ ก ลุ่ ม ของ
ตนเองรับ ผิดชอบ โดยการสื บค้นจากหนั งสื อ วารสารวิทยาศาสตร์
สารานุ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ สารานุ ก รมไทยส าหรั บ เยาวชน และ
อินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 5.3.1 ใบปาล์ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การล้าเลียงน้าและอาหารของพืช
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
- สมาชิกกลุ่มนาข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิก
ในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
- สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม
ขันสรุป
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม
หน้าชั้นเรียน
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุ ปจากการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยใช้แนวโดยครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้
ตอบคาถามต่อไปนี้
– ธาตุอาหารชนิดใดบ้างที่มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและ
การดารงชีวิตของพืช
– นักเรียนควรเลือกใช้ปุ๋ยชนิดใดที่เหมาะสมกับพืชได้
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ ชนิดธาตุอาหารของพืช โดย
ร่ ว มกั น เขี ย นตารางแสดงชนิ ด ของธาตุ อ าหารและหน้ า ที่ ข องธาตุ
อาหารแต่ละชนิด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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427

การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. บอกความสาคัญของ
ธาตุอาหารบางชนิดที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโต
และการดารงชีวิตของ
พืช
2. เลือกใช้ธาตุอาหารที่
เหมาะสมกับพืช
3. ตารางแสดง
ชนิดของธาตุอาหารและ
หน้าที่ของธาตุอาหาร
แต่ละชนิด

วิธีการวัด
- สมุดบันทึกการเรียน
ตามสภาพจริง

เครื่องมือวัด
- แบบประเมินชิ้นงาน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- สมุดบันทึกการเรียน
ตามสภาพจริง
- สมุดบันทึกการเรียน
ตามสภาพจริง

- แบบประเมินชิ้นงาน

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- แบบประเมินชิ้นงาน

410
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ธาตุอาหารของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
รายวิ
ทยาศาสตร์ รหัรหั
ยนที
่ 1่ 1 ชันมั
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชวิา ทวิยาศาสตร์
สวิสชว21101
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ชั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
ธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (essential elements)
จากการวิเคราะห์พืชทางเคมี พบว่ามีธาตุต่างๆ
มากมายหลายสิบธาตุ เช่น C H O N P K Ca Mg S Fe
Mn Zn Cu B Mo Cl Si Na Co V G Al Cs Li Ba Sr Ce
Pb Rb etc. นั่ น ไม่ ไ ด้ ห มายคว ามว่ า ธาตุ ทุ ก ธาตุ ที่
ตรวจสอบได้จ ะจ าเป็น ต่อ การดารงชีพ ของพื ช ทั้ งหมด
เพื่ อ ที่ จ ะก าหนดว่ า ธาตุ ใ ดเป็ น ธาตุ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิตของพืช (essential elements) หรื อไมนั้ น มี
การเสนอหลักการวินิจฉัยหลายๆ อย่างดังต่อไปนี้
1. ธาตุนั้นจะต้องจาเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การสืบพันธุ์ของพืช ทาให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติ
ถ้าขาดธาตุนี้ไปพืชไม่สามารถจะเจริญเติบ โตครบวงจร
ภาพที่ 5.3.2 ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการ
ของมันได้
เจริญเติบโตของพืช
2. ความต้องการธาตุนี้ของพืชต้องเป็นความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงไม่มีธาตุอื่นใดที่ทาหน้าที่แทนได้
3. ธาตุนี้ จ ะต้องมีผ ลต่อ การเจริญเติบ โตของพืช โดยตรง ไม่ ใช่เป็ น ธาตุที่ไ ปทาให้ พืช เจริ ญเติบโต
ทางอ้อม โดยการที่ทาหน้าที่ เป็นตัวต่อต้านพิษของสารอื่นๆ ซึ่งเกิดจากสภาพทางชีวะหรือเคมีของดิน นั่นคือ
ธาตุนี้จะต้องทาหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับ metabolism ของพืช
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ภาพที่ 5.3.3 สารอาหารที่จาเป็นสาหรับการเติบโตของพืช
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
รายวิชชา าวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ รหัรหัสวิสชว21101
ยนทียนที
่ 1 ่ 1ชันมั
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิ
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ชั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุปุ๋ย๋ยหมายถึ
หมายถึงงสารที
สารที่เ่เราใส่
ราใส่ลลงไปในดิ
งไปในดิน เพื
เพื่อ่
ระสงค์ใ ห้ใ ห้ปปลดปล่
ลดปล่
อ ยธาตุ
อ าหารพื
วั ต ถุถุปประสงค์
อ ยธาตุ
อ าหารพื
ช โดยช
โดยเฉพาะไนโตรเจน
ฟอสฟอรั
และ โพแท
เฉพาะไนโตรเจน
ฟอสฟอรั
ส และส โพแทสเซี
ยม
่พืชยังขาดอยู
ให้รพั บืชอย่
ได้ราับงเพี
อย่ายงเพี
ทีสเซี
่ พื ช่ยยัมทีง ขาดอยู
่ ใ ห้ พื ช่ ได้
งพอยงพอ
พื ช
พืชสามารถเจริ
เติบโตงอกงามดี
และให้
ผลิตงผล
สามารถเจริ
ญเติญบโตงอกงามดี
และให้
ผลิตผลสู
ขึน้
สูงขึ้น่วโดยทั
ไปปุง๋ยออกเป็
แบ่งออกเป็
นสองประเภทคื
โดยทั
ไปปุ๋ย่วแบ่
นสองประเภทคื
อ ปุอ๋ย
อินยทรี์ และปุ
ย์และปุ
๋ยเคมีหรืหอรืปุอ๋ยปุวิ๋ยทวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์
อิปุน๋ยทรี
๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยพวกนี้ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
ภาพที่ 5.3.4 ปุ๋ยอินทรีย์
งาน
หมัก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้จากโรงราน
อุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งเป็นพวกอินทรีย์สาร
ปุ๋ยคอกที่ส าคัญได้แก่ ขี้ห มู ขี้เป็ด ขี้ไก่
เป็นปุ๋ยคอกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรดา
สวนผักและ สวนผลไม้ ปุ๋ยคอก โดยทั่วไปแล้วถ้า
คิดราคาต่อหน่อ ยธาตุอ าหารพื ช จะมีร าคาแพง
กว่าปุ๋ย เคมี แต่ปุ๋ยคอกช่ว ยปรับปรุงดินให้โ ปร่ ง
และร่วนซุย ทาให้การตรียมดินง่าย การตั้งตัวของ
ต้นกล้าเร็วทาให้มีโอกาสรอดได้มาก นาข้าวที่เป็น
ดินทราย เช่น ดินภาคอีสาน การใช้ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์อื่น ๆ เท่าที่จะหาได้ในบริเวณใกล้เคียง
ภาพที่ 5.3.5 ปุ๋ยคอก
จะช่ ว ยให้ ก ารด านาง่ า ย ข้ า วตั้ ง ตั ว ได้ ดี และ
เจริญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก
ดินทรายพวกนี้มีอินทรีย์วัตถุต่ามาก การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปจะทาให้ดินอุ้มน้าและปุ๋ยได้ดีขึ้น การ
การปั
กด�ำาทกล้าได้
าท�งำ่าได้
ปักดากล้
ยขึง้น่ายขึ้น
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ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี จะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุครบทั้ง 13 ชนิดที่พืชต้องการ ดังนี้
แร่ธาตุหลัก

ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูงมาก ประกอบด้วย
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โพแทสเซียม (K)หรือ N-P-K

แร่ธาตุรอง

ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย
แคลเซียม (C)
แมกนีเซียม (Mg)
กามะถัน (S)

แร่ธาตุเสริม

ซึ่งพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมาก (แต่ขาดไม่ได้) ประกอบด้วย
เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn)
โบรอน (B)
โมลิบดินัม (Mo)
ทองแดง (Cu)
สังกะสี (Zn)
คลอรีน (Cl)

ปุ๋ยอินทรีย์มีลักษณะทางกายภาพได้หลาย
แบบ เช่ น ปุ๋ ย เม็ ด ปุ๋ ย ผง และปุ๋ ย น้ า แต่ ที่ นิ ย ม
จ าหน่ า ยในท้ อ งตลาดส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ปุ๋ ย เม็ ด
เนื่ องจากสะดวกกับ เกษตรกรในการนาไปใช้ ทั้ง
จากการหว่านด้วยมือ หรือใช้กับเครื่องพ่นเม็ดปุ๋ย
ข้อเด่น
ข้ข้ออเด่เด่นนของปุ
ย์ทยี่เ์ทหนืี่เหนื
อกว่อกว่
า าปุ๋ยเคมี
ของปุ๋ยอิ๋ยนอิทรี
นทรี
ปุคือ๋ยเคมี
ัตถุอมีาหารรอง
ธาตุอาหารและ
ปุ๋ยอิคืนอทรีปุ๋ยอิ์มนีอทรี
ินทรีย์มยีอ์วินัตทรี
ถุ มียธ์วาตุ
จุลธาตุ
ทจี่ ำ� ลเป็ธาตุ
นต่ทอี่จจุาเป็
ลนิ นทรีต่อยจุด์ ลนิ ินและพื
ป่ ยุ๋ เคมี
รอง
และจุ
ทรีย์ดชินทีและพื
ชทีไม่่ มี
ปุ๋ยเคมีไม่มี
นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทาให้ดินมี
สภาพเป็ น กลาง ในขณะที่ ก ารใช้ ปุ๋ ย เคมี อ ย่ า ง
ยาวนานจะทาให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทาให้มี
การละลายแร่ธาตุที่ไม่พีงประสงค์ออกมาให้แก่ ราก
พืชเช่น อะลูมิเนียม ทาให้พืชมีลักษณะแคระแกร็น

ภาพที่ 5.3.6 การใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

432

416
433

และเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มจานวนจุลอินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทาให้ดินมี
โครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ้มน้า
ข้อด้อย
ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ คือ มีธาตุอาหารหลักต่ากว่าปุ๋ยเคมี และต่ากว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งผลิตจากการ
ผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกัน ทาให้บางครั้งต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารเพียงพอ
ต่อความต้องการของพืช

ภาพที่ 5.3.7 ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
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ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ปุ๋ยออินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
วิทยาศาสตร์รหัสรหั
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
วิชสา ว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1 ชันมั
้นมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 1 1
ปุ๋ ย อนิ น ทรี ย์ คื อ ปุ๋ ย ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต หรื อ สั ง เคราะห์ เ คมี ที่ มี ธ าตุ อ าหารหลั ก ของพื ช คื อ ธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ยชนิดนี้บางที่เรียกว่า ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น
2 ชนิด คือ
1. ปุ๋ยเดี่ยว คือ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักเพียงชนิดเดียวเป็นองค์ประกอบเพื่อเร่งความเจริญเติบโต
ให้กับพืชเฉพาะอย่าง

ภาพที่ 5.3.8 ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
ภาพที่ 5.3.9 ปุ๋ยยูเรีย
สรรพคุณ
ละลายง่าย ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลาต้นและใบ ทาให้พืชมีใบดก และสีเขียวเข้ม

ภาพที่ 5.3.10 ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต
ภาพที่ 5.3.11 ปุ๋ยโพแทสเซียม
สรรพคุณ
ช่วยในการส่งเสริมให้พืชแตกรากได้ดี ทาให้พืชสามารถสะสมแป้งได้
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2. ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักตั้งแต่2อย่างขึ้นไปผสมกันและถ้าหากมีธาตุอาหารครบทั้ง2
ชนิดบางทีก็เรียกว่า ปุ๋ยสมบูรณ์

ภาพที่ 5.3.12 ปุ๋ยNPK แบบคอมพาวน์
17-6-18+0.5 MgO+7S

ภาพที่ 5.3.13 ปุ๋ยNPK แบบคอมพาวน์
15-15-15+5S

ภาพที่ 5.3.14 ปุ๋ยNPK แบบคอมพาวน์
18-6-6+0.5 MgO+12S

ภาพที่ 5.3.15 ปุ๋ยยNPK แบบคอมพาวน์
10-7-28+TE
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ธาตุอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช
หน่วยที่ 5 การล้าเลียงน้าและอาหาร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
รายวิ
ทยาศาสตร์รหัรหั
ยนที
่ 1่ 1 ชัชันมั้นมัธยมศึ
รายวิ
ชาชวิาทวิยาศาสตร์
สวิสชาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
ชื่อ-สกุล......................................................................................................ชัน.................เลขที่...............
จุดประสงค์
1. บอกชื่อและหน้าที่ธาตุอาหารที่จาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตของพืช
ค้าชีแจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ธาตุอาหารที่จาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตของพืช
ชื่อธาตุอาหาร
คาร์บอน
ออกซิเจน
ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน
โพแทสเซียม
แคลเซียม
แมกนีเซียม
ฟอสฟอรัส
กามะถัน
คลอรีน
เหล็ก
แมงกานีส
โบรอน
สังกะสี
ทองแดง
นิกเกิล
โมลิบดีนัม

สัญลักษณ์

หน้าที่
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2. ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อดีและข้อเสียระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และเคมี
ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์

ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์

1. ................................................................................. 1. ................................................................................
2. ................................................................................. 2. ................................................................................
3. ................................................................................. 3. ................................................................................
4. ................................................................................. 4. ................................................................................
ข้อดีของปุ๋ยเคมี

ข้อด้อยของปุ๋ยเคมี

1. ................................................................................. 1. ................................................................................
2. ................................................................................. 2. ................................................................................
3. ................................................................................. 3. ................................................................................
4. ................................................................................. 4. ................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รหัสวิชา ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 11 ชั่วโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสาร
ผ่านเซลล์ ความสั มพัน ธ์ของโครงสร้างและหน้ าที่ของระบบต่างๆ ของสั ตว์และมนุ ษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน
ของพืชชทีที่ท่ทางานสั
�ำงานสัมมพัพันนธ์ธ์กกันัน รวมทั
รวมทั้ง้งนน�าความรู
ำความรู้ไ้ไปใช้
ปใช้
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัย วะต่างๆของพื
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก
ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทาให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายของเมล็ดและการงอกของเมล็ด
ว 1.2 ม.1/13 ตะหนักถึงความสาคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอกโดยไมทาลายชีวิตของ
พืชดอกที่ช่วยในการถ่ายเรณู
ว 1.2 ม.1/16 เลื อ กวิธีก ารขยายพั น ธุ์พื ช ให้ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ โดยใช้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช
ว 1.2 ม.1/17 อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ
ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. สาระสาคัญ
การสืบพันธุ์ของพืชมี 2 ประเภทคือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ พืชใช้ดอกในการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ประกอบด้วย การถ่ายละอองเรณู และการปฏิสนธิ หลังการปฏิสนธิ รังไข่จะเจริญไป
เป็นผล ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด และไข่เจริญไปเป็นต้นอ่อน สัตว์บางประเภทมีความสาคัญต่อการถ่ายละออง
เรณู การขยายพันธุ์พืช มีหลายวิธี การขยายพันธุ์พืชแต่ละครั้งควรเลือกให้เหมาะสมตามชนิด ลักษณะของพืช
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชหลายอย่าง เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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3. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้
1. พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ได้
2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มี การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก โดยภายในอับเรณูของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทาหน้าที่ สร้างสเปิร์ม
ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย มีถุงเอ็มบริโอ ทาหน้าที่สร้างเซลล์ไข่
3. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็น การสืบพัน ธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่า ง
สเปิร์ม กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้น
ใหม่ได้
การถ่าายเรณู
ยเรณู คืคืออ การเคลื
การเคลื่อ่อนย้ายของเรณูจาก อับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมี
เกี่ยอวข้
4.4. การถ่
เกสรเพศเมีย ซึ่งยเกีซึ่ย่งวข้
งกัอบงกัลักบษณะ
และโครงสร้
างของดอก
เช่น สีขเช่องกลี
ดอก บต�ดอก
ำแหน่ตงาแหน่
ของเกสรเพศผู
้และเกสรเพศเมี
ย โดยมี
สิ่งที่ชส่วิงยในการ
ลักษณะและโครงสร้
างของดอก
น สีขบองกลี
งของเกสรเพศผู
้และเกสรเพศเมี
ย โดยมี
ที่ช่วย
ถ่ในการถ่
ายเรณูาเช่
น แมลง
ลม ลม
ยเรณู
เช่น แมลง
5. การถ่ายเรณูจะนาไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้
ไซโกต และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพั
ไซโกตจะพัฒฒนาต่
นต่ออไปเป็
นาไปเป็นเมล็ดและรังไข่พัฒนาไปเป็น
ไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนา
ผล
6.6. ผลและเมล็
ารกระจายออกจากต้นนเดิเดิมมโดยวิ
โดยวิธธีกีการต่
ารต่าางงๆๆเมืเมื่อ่อเมล็
เมล็ดดไปตกในสภาพแวดล้
ไปตกในสภาพแวดล้อมอมที่
ผลและเมล็ดดมีมีกการกระจายออกจากต้
ทีเหมาะสมจะเกิ
่เหมาะสมจะเกิดดกการงอกของเมล็
โดยเอ็มมบริบริโอภายในเมล็
โอภายในเมล็ดดจะเจริ
จะเจริญญออกมา
ออกมาโดยระยะแรกจะอาศั
โดยระยะแรกจะอาศัยอาหารที
ยอาหาร่
ารงอกของเมล็ดดโดยเอ็
ทีสะสมภายในเมล็
่สะสมภายในเมล็ดด จนกระทั
จนกระทั่ง่งใบแท้
ใบแท้พพัฒ
เองเอง
ัฒนา
นา จนสามาระสั
จนสามารถสังงเคราะห์
เคราะห์ดด้วยแสงได้
้ว ยแสงได้เต็เมต็ทีม่ ทีและสร้
่และสร้างอาหารได้
างอาหารได้
ตามปกติ
ตามปกติ
7.7.มนุ
ความรูเ้ ้เรืรือ่ ่องการสื
นธุ์
มนุษษย์ย์สสามารถน�
ามารถนำาความรู
งการสืบบพันธุ์ แบบอาศั
แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพั
นการ
เพื
อ่ เพิม่ นจ�ธุำ์เนวนพื
น การใช้
ทีไ่ ด้จากการสื
นธุแ์ บบอาศั
ย้ ง วิธกี ารนีจย้ ะได้
ในปริ
มาณ
ขยายพั
พื่อเพิช่มจเช่านวนพื
ช เเช่มล็นดการใช้
เมล็ดที่ไบด้พัจากการสื
บพันยธุเพศมาเพาะเลี
์แบบอาศัยเพศมาเพาะเลี
ง วิธพีกชื ารนี
้จะได้
มาก
แต่อมาจมี
ลักษณะที
่แตกต่
างไปจากพ่
ส่วนการตอนกิ
่ง การปักช�ำ่ง การปั
การต่กอชกิา่ง การต่
การติอดกิตา่ง การติ
การทาบกิ
พืชในปริ
าณมาก
แต่อาจมี
ลักษณะที
่แตกต่อแม่
างไปจากพ่
อแม่ ส่วนการตอนกิ
ดตา ่ง
การเพาะเลี
งเนื้อเยื่อ เป็้ยงเนื
นการน�
้เรื่อาความรู
งการสืบ้เพัรื่อนงการสื
ธุ์แบบไม่
เพศของพื
มาใช้ในการขยายพั
นธุ์ เพื่อ
การทาบกิ่ง ้ยการเพาะเลี
้อเยื่อำความรู
เป็นการน
บพัอนาศัธุ์แยบบไม่
อาศัยชเพศของพื
ชมาใช้ในการ
ให้
ได้พืชนทีธุ่ม์ เพื
ี ่อให้ได้พืชที่มี
ขยายพั
8. ลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีขั้นตอนแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ โดยต้องคานึงถึงชนิด ของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช
เทคโนโลยีกการเพาะเลี
ารเพาะเลี้ย้ยงเนื
งเนื้อ้อเยืเยื่อ่อพืพืชชเป็เป็นนการน
การน�าความรู
ำความรู้เกี้เกี่ย่ยวกัวกับบปัปัจจัจยจัทียที่จาเป็
่จ�ำเป็นนต่อต่การเจริ
อการเจริญญเติเติบโต
บโต
9.9. เทคโนโลยี
ของพืชมาใช้ในการเพิม่ จ�จำานวนพื
นวนพืชและท
และท�าให้
ำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึง่ จะได้พชื จ�จำานวนมาก
นวนมากใน
ระยะเวลาสั
น้ และสามารถน�
ำเทคโนโลยี
การเพาะเลี
ย้ งเนื้ยอ้ งเนื
เยือ่้อมาประยุ
กต์เกพืต์อ่ เการอนุ
รกั ษ์รพักนั ษ์ธุพกันรรมพื
ช ปรัชบปรุง
ในระยะเวลาสั
้น และสามารถน
าเทคโนโลยี
การเพาะเลี
เยื่อมาประยุ
พื่อการอนุ
ธุกรรมพื
พัปรันบธุ์พปรุืชงทีพั่มนีคธุวามส�
ทางเศรษฐกิ
จ การผลิจตการผลิ
ยาและสาระส�
ำคัญในพืาคัชและอื
ๆ ่นๆ
์พืชที่มำคัีคญวามส
าคัญ ทางเศรษฐกิ
ตยาและสาระส
ญในพื่นชและอื
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ด้านทักษะ
1. การสังเกตส่วนประกอบของดอกไม้ทั้งดอกครบส่วนและไม่ครบส่วน
2. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้ เหมาะสมกับความต้องการของมนุ ษย์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันบธุพั์ขนองพื
ช ช
การสื
ธุ์ของพื
ด้านเจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอกโดยไม่ทาลายชีวิตของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายเรณู
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน 10 คะแนน
ใช้ graphic organizer เช่ น conceopt map หรื อ แผนภาพอื่ น ๆ ในการสรุ ป องค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง
การสืบพันธุ์ของพืชดอกลงบนกระดาษที่มีพื้นที่เท่ากับ A4
เกณฑ์การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1. ความครอบคลุม สาระการเรียนรู้มี สาระการเรียนรู้มี สาระการเรียนรู้มี
ของสาระการ
ความครอบคลุมทุก ความครอบคลุม
ความครอบคลุม
เรียนรู้
ประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางประเด็น

1 (ปรับปรุง)
ผลงานไม่สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้
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ประเด็น
การประเมิน
2. 2. ความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระ
3. 3. ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน
4. 4. ความสวยงาม
ของชิ้นงาน

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)

4 (ดีมาก)
เนื้อหามีความ
ถูกต้องทุกประเด็น

เนื้อหามีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
มีการออกแบบ
มีประเด็นการ
ชิ้นงานที่แปลกใหม่ ออกแบบชิ้นงานที่
ทุกประเด็น
แปลกใหม่เป็นส่วน
ใหญ่
ชิ้นงานมีการตกแต่ง มีการตกแต่งชิ้นงาน
ความสวยงามทั้ง
เป็นส่วนใหญ่
ชิ้นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 14-16 หมายถึง
คะแนน 10- 13 หมายถึง
คะแนน 6-9 หมายถึง
คะแนน 1-5
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

10 คะแนน
7 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน

1 (ปรับปรุง)

เนื้อหามีความ
เนื้อหาไม่มีความ
ถูกต้องบางประเด็น ถูความถู
กต้อง กต้อง
มีประเด็นการ
ออกแบบชิ้นงานที่
แปลกใหม่บาง
ประเด็น
มีการตกแต่ง
ชิ้นงานบางจุด

เป็นการออกแบบ
ชิ้นงานที่ไม่แปลก
ใหม่
ไม่มีการตกแต่ง
ชิ้นงาน
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพที่ 6.1.2 ดอกกุกลาบ

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. รูปภาพพืชพรรณไม้สาหรับกิจกรรม
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ขั้นนา
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการนาเสนอรูปภาพพืชพรรณสาคัญต่างๆที่มี 2. ใบความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
จุดประสงค์การเรียนรู้
อยู่ในเมืองไทย ในแต่ละภาพครูใช้คาถามต่อไปนี้
ด้านความรู้
3. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบชนิด
1. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ของการสืบพันธุ์
ตัวอย่างภาพประกอบ
และไม่อาศัยเพศของพืชดอกได้
4. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของ
ด้านทักษะและกระบวนการ
พืช
1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบ
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบการ
ไม่อาศัยเพศได้
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
2. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของ
ภาพที่ 6.1.1 ดอกดาวเรือง
พืช

ขอบเขตเนื้อหา
1. ประเภทของการสืบพันธุ์ของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 6.1.4 ต้นมะพร้าว
- จากภาพ เป็นรูปภาพของอะไร (ดอกดาวเรือง, ดอกกุหลาบ, ดอก
ราชพฤกษ์ หรือดอกคูณ ต้นมะพร้าว เป็นต้น)
- พืชเหล่านี้สามารถ พบเห็นได้อยู่เรื่อยๆทั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว และ
ยังมีต้นรุ่นนใหม่
้นที้น่ ทีและด�
ำรงอยู
่ได้จ่ได้นถึจนถึ
งปัจงปัจุบจจุันบนัันกเรีนักยเรี
น ยน
ใหม่เเกิกิดดขึขึ้น้นในหลายพื
ในเหลายพื
่ และด
ารงอยู
คิดว่า เกี่ยวข้องกับกระบวนการใดของสิ่งมีชีวิต (กระบวนการสืบพันธุ์)
- นักเรียนคิดว่าพืชสามารถสืบพันธุ์ได้อย่างไร การสืบพันธุ์อของพื
งพืชชมีมีกกี่ ี่

ภาพที่ 6.1.3 ดอกคูณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประเภท อะไรบ้าง (นักเรียนตอบคาถามตามความคิดเห็น อาจจะตอบถูก
หรือตอบผิด ซึ่งจะนาไปสู่ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น ครูยังไม่
เฉลยคาตอบ จากนั้นนักเรียนค้นคว้าเพื่อหาคาตอบดังกล่าวจากกิจกรรม
การเรียนรู้ในขั้นสอน)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนศึกษา ประเภทของการสืบพันธุ์ของพืช จากใบความรู้
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
2. นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศและไม่อาศัยเพศ โดยครูใช้กลวิธี คิดเดี่ยว คิดคู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Think Pair Share) โดยมีลาดับการเรียนรู้ดังนี้
2.1 นักเรียนทาใบกิจกรรม เรื่อง เปรียบเทียบการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศและไม่อาศัยเพศ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
2.2 หลังจากนักเรียนทาใบกิจกรรม เรื่อง เปรียบเทียบชนิดของการ
สืบพันธุ์ นักเรียนจับคู่กับเพื่อนข้างๆ ร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบ ใช้
เวลาประมาณ 5 นาที
2.3 นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูใช้ประเด็น
คาถามดังนี้
- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคืออะไร (การสื
( การสืบบพัพันนธุ์แธุ์แบบอาศั
บบอาศัย ย
เพศ คือ การสืบพันธุ์ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศ
เมีย)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคืออะไร (การสืบพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้
เซลล์สืบพันธุ์)
- สิ่งที่เหมือนกันของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
ำรงเผ่
คืออะไร (เกิ
( เกิดดจากการด�
การดารงเผ่
าพัานพัธุน์) ธุ์)
- การสืบพันธุ์แบบใดที่ไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
หรือ การแปรผันทางพันธุกรรม (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ)
- การสืบพันธุ์แบบใดที่ลูกอาจมีลักษณะที่มีความแตกต่าง หรือ
แปรเปลี่ยนจากพ่อแม่ (การสื
( การสืบบพัพันนธุ์แธุ์แบบอาศั
บบอาศัยเพศ)
ยเพศ)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ระดมสมองและทาใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การ
สืบพันธุ์ของพืช
ขั้นสรุป
การสืบบพัพันนธุ์ของ
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ เรื่องการสื
พืช โดยครุใช้คาถามดังนี้
1.1 การสืบพันธุ์ของพืชมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศและไม่อาศัยเพศ)
1.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คืออะไร (การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
เป็นการสืบพันธุ์ที่มี การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่)
1.3 พืชใช้องค์ประกอบใดในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (ดอก)
1.4 เมื่อเกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จะได้องค์ประกอบใดในการ
ขยายพันธุ์ (เมล็ด)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

445

428
445

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.5 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช คืออะไร (เป็นการสืบพันธุ์ที่
พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจาก
ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา
เป็นต้นใหม่ได้)
1.6 ตัวอย่างการขยายพันธุ์ โดยใช้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ มี
อะไรบ้าง (การต่อกิ่ง การตอน การทาบกิ่ง การติดตา การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การงอกใหม่จากใบ ฯลฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

446

429
446

430
447

การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายการสืบพันธุ์ - ทาใบกิจกรรม
แบบอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศของพืชดอกได้
วาม าง - ทาใบกิจกรรม
- วิเคราะห์ความแตกต่
แตกต่างงระหว่างการ
ระหว่
การ
การสื
ธุ์แบบอาศั
ยเพศ
สืบพันบธุพั์แนบบอาศั
ยเพศ
และการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศได้

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรม เรื่อง การ
ธุ์ของพื
สืการสื
บพันบธุพั์ขนองพื
ช ช

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมเรื่อง
เปรียบเทียบชนิดของ
การสืบพันธุ์

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0

447

431
448

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........

448

432
449

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 56 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
รายวิชา วิทยาศาสตร์
ว23101ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยาศาสตร์พื้นรหัฐาน
สวิชรหัา สว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่1 1

การสืบพั น ธุ์ (Reproduction) หมายถึง การสร้ างสิ่ งมีชีวิตใหม่จ ากสิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดิ ม เพื่ อดารง
เผ่าพันธุ์ การสืบพันธุ์ของพืช มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) และ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction)
การสืบพั น ธุ์แ บบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) คือ การสื บ พัน ธุ์ที่มีการผสมกัน ของเซลล์
สืบพัน ธุ์เพศผู้ กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เซลล์สื บพัน ธุ์เพศผู้ คือ สเปิร์ม (Sperm) เซลล์สืบ พันธุ์เพศเมียคือ
เซลล์ไข่ (Egg) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชเกิดขึ้นที่ดอก
พืช สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้ดอก หลังจากการผสมกันของเซลล์สเปิร์มและเซลล์ไข่ (การปฏิสนธิ)
จะได้ผล และเมล็ดเกิดขึ้น ดังนั้นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด จึงเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ องค์ประกอบ
ในดอก นักเรียนจะได้ศึกษาในชั่วโมงต่อไป

ภาพที่ 6.1.5 ดอกชบา

ภาพที่ 6.1.6 ดอกราชพฤกษ์

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช อาจทาให้รุ่นลูกมีลักษณะแตกต่างจากพ่อแม่ เกิดจากการสลับกัน
ของยีนในกระบวนการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแปรผันทางพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และวิวัฒนาการ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิด
จากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา เป็นต้นใหม่ได้ เช่น การตอน การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การแตกหน่อ
การใช้ใบ การใช้ลาต้นใต้ดิน การใช้ส่วนของลาต้นที่เจริญออกไปจากต้นเดิม ที่เรียกว่าไหล การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เป็นต้น นักเรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อต่อไป
พืชที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ และไม่เกิดการแปรผันทาง
พันธุกรรม

449

433
450

ภาพที่ 6.1.7 การงอกของใบต้นเศรษฐีเงินหมื่น

ภาพที่ 6.1.8 ต้นเศรษฐีเงินหมื่น

ภาพที่ 6.1.9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

450

434
451

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบชนิดการสืบพันธุ์ หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
รายวิ
สวิชรหั
า ว21101
รายวิชชาา วิทยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11
คิดเดี่ยว
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.การสืบพันธุ์หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………………
2.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหมายถึง………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหมายถึง……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.ให้นักเรียนเติมข้อความลงในเวนน์ไดอแกรม ตามความคิดของนักเรียน

แบบอาศัยเพศ

แบบไม่อาศัยเพศ
คิดคู่

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้โดยปรึกษากับเพื่อนข้างๆ 1 คน
1.การสืบพันธุ์หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………………
2.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหมายถึง………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหมายถึง……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.ให้นักเรียนเติมข้อความลงในเวนน์ไดอแกรม ตามความคิดของนักเรียน

แบบอาศัยเพศ

แบบไม่อาศัยเพศ

451

435
452

ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบชนิดการสืบพันธุ์ หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ 11
รายวิ
สวิชรหั
า ว21101

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมตัวอักษรในช่องชื่อการสืบพันธ์ให้ถูกต้อง จากนั้นลากเส้นเชื่อมโยง รูปภาพ ชื่อการสืบพันธุ์
สืและประเภทการสื
บพันธุ์ และประเภทการสื
บพันธุ์ บพันธุ์
รูปภาพ

ชื่อการสืบพันธุ์

ประเภทการสืบพันธุ์

ก__รเ__าะเ__ล็__

ภาพที่ 6.1.10

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
เ__าะ__ลี้__ง__นื้อ__ยื_่ _

ภาพที่ 6.1.11

ก__ร__ตก__น่อ
ภาพที่ 6.1.12

ก__รง__กขอ__ใ__

ภาพที่ 6.1.13

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

452
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรม
เรื่อง เปรียบเทียบชนิดของการสืบพันธุ์
คิดเดี่ยว-คิดคู่
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.การสืบพันธุ์ หมายถึง การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตชนิดเดิม เพื่อดารงเผ่าพันธุ์
2.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ หมายถึง…การสืบพันธุ์ที่มีการผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ กับเซลล์สืบพันธุ์
เพศเมีย…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ หมายถึง การสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม กับ
เซลล์ไข่ หรือระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย …………………………………………………………
4.ให้นักเรียนเติมข้อความลงในเวนน์ไดอแกรม ตามความคิดของนักเรียน
-สิ่งมีชีวิตใหม่เกิดจาก
การผสมระหว่างเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศ -ทาให้เกิดสิ่งมีชีวิต
ใหม่
เมีย
-สิ่งมีชีวิตเกิดการแปร
ผันทางพันธุกรรม
แบบอาศัยเพศ

-สิ่งมีชีวิตใหม่ไม่ได้เกิด
จากการผสมระหว่าง
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับ
เพศเมีย
-สิ่งมีชีวิตใหม่เหมือน
พ่อแม่ ไม่มีการแปร
ผัน
แบบไม่อาศัยเพศ
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรม
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมตัวอักษรในช่องชื่อการสืบพันธ์ให้ถูกต้อง จากนั้นลากเส้นเชื่อมโยง รูปภาพ ชื่อการ
สืบพันธุ์ และประเภทการสืบพันธุ์
รูปภาพ

ชื่อการสืบพันธุ์

ประเภทการสืบพันธุ์

การเพาะเมล็ด

ภาพที่ 6.1.10

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
เพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่

ภาพที่ 6.1.11

การแตกหน่อ

ภาพที่ 6.1.12

การงอกของใบ

ภาพที่ 6.1.13

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

454

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบ
ของดอกได้
2. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอก
ที่มีส่วนทาให้เกิดการถ่ายเรณู
ด้านทักษะและกระบวนการ
สังเกตและวาดส่วนประกอบของดอก
จากพืชตัวอย่างได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืช
ดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาดอกชบาใส่ในถุงทึบ หรือกล่องกระดาษ ประมาณ 7 ดอก
ไม่ให้นักเรียนสังเกตเห็น จากนั้นนักเรียนใช้มือสัมผัสสิ่งที่อยู่ข้างใน และ
บอกว่าสิ่งที่สัมผัสได้คืออะไร (นักเรียนตอบคาถามตามความคิดของ
นักเรียน)
2. ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร หยิบดอกชบาขึ้นมาจากถุง เพื่อเฉลย
คาตอบ จากนั้นนักเรียนทบทวนความรู้เดิม โดยครูใช้คาถามดังนี้
2.1 ดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร (ดอกชบา)
2.2 ดอกชบามีองค์ประกอบอะไรบ้าง (นักเรียนตอบคาถามตาม
ความเข้าใจ อาจจะตอบถูกหรือผิดก็ได้ โดยคาตอบที่ถูกคือ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย)
2.3 นักเรียนคิดว่า องค์ประกอบแต่ละส่วนของดอกชบา ทาหน้าที่
อะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้)
3. ครุกล่าวว่า นักเรียนตอบคาถามได้ชัดเจน แต่ยังไม่ถูกต้องและ
ครอบคลุม นักเรียนจะได้ศึกษา ค้นคว้า และหาคาตอบของคาถามดังกล่าว
จากกิจกรรมในคาบนี้

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. กล่องกระดาษทึบแสงหรือถุงพลาสติก
ทึบแสง
2. ดอกชบา 7 ดอก หรือตามจานวนกลุ่ม
ของนักเรียน
3. ใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก
4. ใบกิจกรรมเรื่อง ส่วนประกอบของดอก
5. สื่อ Power Point เรื่อง ส่วนประกอบ
ของดอก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดอก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับสื่อและใบความรู้ดังนี้
1.1 ใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก คนละ 1 แผ่น
1.2 ใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดอก กลุ่มละ 1 แผ่น
1.3 ดอกชบา กลุ่มละ 1 ดอก
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของดอก และดอกชบาที่
ได้รับ จากนั้นแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพส่วนประกอบของดอก และ
บรรยายหน้าที่ของส่วนประกอบดังกล่าวลงในใบกิจกรรม เรื่อง
ส่วนประกอบของดอก
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้สื่อ Power Point เรื่อง ส่วนประกอบของ
ดอก
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป โดยครูใช้คาถาม
ต่อไปนี้
1.1 องค์ประกอบของดอกไม้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย)
1.2 ดอกไม้ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 4 องค์ประกอบมีชื่อเรียกว่าอะไร
(ดอกครบส่วน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างดอกครบส่วนมา 3 ชนิด (ดอกชบา ดอก
ต้อยติ่ง ดอกกุหลาบ ดอกบานบุรี ดอกมะลิ ดอกอัญชัน ดอกผักบุ้ง ดอก
มะเขือ ดอกพริก ดอกบัวหลวง ฯลฯ)
1.4 ดอกไม้ที่ประกอบด้วยเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย เรียกว่าอะไร
(ดอกสมบูรณ์เพศ)
1.5 “ดอกครบส่วนทุกดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ” นักเรียนคิดว่า
ข้อความข้อเป็นจริงหรือไม่ อย่างไร (จริง เนื่องจากดอกครบส่วนทุกดอก
ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย เนื่องจาก
ประกอบด้วยเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย จึงเป็นดอกสมบูรณ์เพศ)
1.6 “ดอกสมบูรณ์เพศทุกดอก เป็นดอกครบส่วน” นักเรียนคิดว่า
ข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ อย่างไร (ไม่จริง เนื่องจาก ดอกสมบูรณ์
เพศ อาจจะไม่มีกลีบดอก หรือกลีบเลี้ยง ทาให้ไม่มีคุณสมบัติของดอกครบ
ส่วน)
1.7 องค์ประกอบใดห่อหุ้มดอกขณะดอกยังไม่บาน (กลีบเลี้ยง)
1.8 หากพืชขาดองค์ประกอบใด จะไม่มีสีสัน สวยงาม และไม่ดึงดูด
ความสนใจสิ่งมีชีวิตอื่น (กลีบดอก)
1.9 บริเวณโคนเกสรตัวเมีย ที่มีลักษณะเป็นกระเปาะ เรียกว่าอะไร
(รังไข่ (Ovary))

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
1.10 องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆในรังไข่ เรียกว่าอะไร
(ออวุล (Ovule))
1.11 ไข่ อยู่ในองค์ประกอบใดของเกสรตัวเมีย (ออวุล (Ovule))
1.12 องค์ประกอบในส่วนใดทาหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (ละออง
เรณูบนยอดเกสรตัวผู้)
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายโครงสร้าง
- ทาใบกิจกรรม
และส่วนประกอบของ
ดอกได้
- อธิบายลักษณะ
- ทาใบกิจกรรม
โครงสร้างของดอก ที่มี
ส่วนทาให้เกิดการถ่าย
เรณู
- ทาใบกิจกรรม
- สังเกตและวาด
ส่วนประกอบของดอก
จากพืชตัวอย่างได้

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรม เรื่อง
ส่วนประกอบของดอก

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรม เรื่อง
ส่วนประกอบของดอก
- ใบกิจกรรม เรื่อง
ส่วนประกอบของดอก

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................... ................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของดอก
หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิ
สวิชารหัว21101
ยนที
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ 11
ดอก เป็นส่วนประกอบของพืช ทาหน้าที่ในการสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์โดยใช้ดอก เป็นการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ ซึ่งต้องเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้
เรียนรู้องค์ประกอบและหน้าที่ของดอก โดยใช้พืชตัวอย่างคือ ดอกชบา

ภาพที่ 6.2.1 ดอกชบาแดง
ดอกชบา เป็นดอกไม้ที่มีหลายสี เช่น สีแดง สีส้ม สีชมพู มีความเหมาะสมในการใช้ศึกษาองค์ประกอบ
ของดอก เนื่องจากมีองค์ประกอบครบ ชัดเจน และหาง่ายในทุกท้องถิ่น
ส่วนประกอบที่สาคัญของดอก ได้แก่
หมายเลข
1 ก้า1นดอก
(Peduncle)
เป็นส่วเป็นล่นาส่งสุ
ด าสุด
หมายเลข
ก้านดอก
(Pednucle)
วนล่
ของดอกที่ ตติิดดต่ต่ออกักับบล�ลำาต้ต้ นหรือกิ่ง ท�ทาหน้
ำหน้าที่ชูดอก
หมายเลข
2 ริ้วประดั
บ Epicalyx)
เป็นกลีบเป็เลีน้ยกลี
งเล็บกเลีๆ ้ยใกล้
หมายเลข
2 ริ้วประดั
บ (Epicalyx)
ง
6
เล็
ๆ ้ยใกล้
กลีกบเลี
ง กับกลีบเลี้ยง
หมายเลข
้ยง (Sepal)
อยู่นดอกสุ
ดของดอก
หมายเลข
3 กลี3บกลี
เลี้ยบงเลี(Sepal)
อยู่นอกสุ
ของดอก
5
ส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่มมีสสี ีเเี ขีขียยวท
ว ท�าหน้
ำหน้าาทีที่หห่ ุ้มมุ้ และป้
และป้อองกังกันนดอกตู
ดอกตูมมหรื
หรืออป้ป้อองกังกันน
ขณะดอกยั
ไม่บบาน
าน
ขณะดอกยังงไม่
4
หมายเลข
กลีบ(Petal)
ดอก (Petal)
อยู่ถัดจากวงกลี
หมายเลข
4 กลี4บดอก
อยู่ถัดจากวงกลี
บเลี้ยงเข้บาไป
เลี
งเข้าไป ลักษณะบางกว่
้ยง มีเพืส่อีสดึันงต่ดูาดงความสนใจ
ๆ เพื่อดึงดูด
ลัก้ยษณะบางกว่
ากลีบเลี้ยง มีาสกลี
ีสันบต่เลีางๆ
ความสนใจสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ เช่น แมลง หรือ มนุษย์ ซึง่ จะมาช่วย
3
สิ่งมีชีวิตอื่น เช่น แมลง หรือ มนุษย์ ซึ่งจะมาช่วยในการถ่ายละออง
ในการถ่ายละอองเรณู
เรณู
หมายเลข 5 เกสรตัวเมีย (Pistil) ประกอบด้วยยอด
หมายเลข 5 เกสรตัวเมีย (Pistil) ประกอบด้วยยอดเกสรตัว
2
เกสรตัวเมีย (Stigma) มักมีเมือกเหนียวเพือ่ คอยดักละอองเรณู
เมีย (Stigma)
มักวมีเมีเมืยอกเหนี
ยวเพืซึ่อ่งเป็
คอยดั
และก้
านชูเกสรตั
(Style)
นบริกเละอองเรณู
วณที่ลูกศรชีและก้
้ เกสรานชู
นบริเวณที่ลบริ
ูกศรชี
้ เกสรตัวเมียจัดเป็มีนวง
1
ตัเกสรตั
วเมียวจัเมีดยเป็(Style)
นวงในสุซึด่งเป็
ของดอกไม้
เวณโคนของเกสร
ดของดอกไม้
บริเวณโคนของเกสร
มีลักษณะเป็
นกระเปาะ
ลัในสุ
กษณะเป็
นกระเปาะ
เรียกว่า รังไข่ (Ovary)
ภายในรั
งไข่มี ออ
เรี
ย
กว่
า
รั
ง
ไข่
(Ovary)
ภายในรั
ง
ไข่
ม
ี
ออวุ
ล
(Ovule)
ภายในออวุ
ภาพที่ 6.2.2 ส่วนประกอบของดอกชบา
วุล (Ovule) ภายในออวุล มีไข่ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ ล
มีไข่ ซึ่งยทาหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
เพศเมี
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หมายเลข
6 เกสรตั
วผู้ (Stamen)
เป็นอวัเป็
ยวะสื
นธุ์ขบองพื
่สร้างเซลล์
พันธุ์เสพศผู
ี วผู้มี
หมายเลข
6 เกสรตั
วผู้ (Stamen)
นอวับยพัวะสื
พันชธุที์ของพื
ชที่สร้สาืบงเซลล์
ืบพั้นเกสรตั
ธุ์เพศผูวผู้ ้มเกสรตั
โครงสร้างประกอบด้
งประกอบด้ววยย 22ส่ส่วนคื
วนคือออับอัเรณู
บเรณู(Anther)
(Anther)
ซึ่งภายในมี
อับเรณู
(Pollen
านเกสรตั
ซึ่งภายในมี
ถุงอัถบุงเรณู
(Pollen
sac) sac)
และก้และก้
านเกสรตั
วผู้ วผู้
(Filament) เมื่ออับเรณูแแห้ห้งง แตก
แตก และปลิ
และปลิววไปตกบนยอดเกสรตั
ไปตกบนยอดเกสรตัวเมี
วเมียยเรีเรียกว่
ยกว่าการถ่
า การถ่
ายเรณู
ายเรณู

10
9

8

7

ภาพที่ 6.2.3 กลีบดอก
หมายเลข
7 รั7งไข่
(Ovary)
่บริบ่ เวณโคนของเกสรตั
วเมีวยเมีมียลมีักลษณะเป็
หมายเลข
รังไข่
(Ovary)อยูอยู
ริเวณโคนของเกสรตั
กั ษณะน
กระเปาะ
ภายในบรรจุ
ออวุลออวุ
(Ovule)
ไข่ อยูไข่่ภายในออวุ
ล ล
เป็
นกระเปาะ
ภายในบรรจุ
ล (Ovule)
อยู่ภายในออวุ
หมายเลข
ก้าเนชู
เกสรตั
ย (Style)
หมายเลข
8 ก้8านชู
กสรตั
วเมีวยเมี(Style)
หมายเลข
9 เกสรตั
ผู้ (Stamen)
หมายเลข
9 เกสรตั
วผู้ ว(Stamen)
หมายเลข
10 ยอดเกสรตั
ย (Stigma)
มีส่มารที
่มีลักษณะเหนี
ยว
หมายเลข
10 ยอดเกสรตั
วเมียวเมี(Stigma)
มีสารที
ีลักษณะเหนี
ยว ทาให้
ท�ละอองเรณู
ำให้ละอองเรณู
จากยอดเกสรตั
วผู้เดกาะติด
จากยอดเกสรตั
วผู้เกาะติ
ดอกครบส่
อดอกสมบู
ณ์ (Complete
flower)
คือ ดอกไม้
ดอกครบส่
วน วหรืนอหรื
ดอกสมบู
รณ์ ร(Complete
flower)
คือดอกไม้
ที่ ที่
ประกอบด้
กลีบบเลีเลี้ย้ยงงกลีกลีบบดอก
ดอกเกสรตั
เกสรตั
ผู้ เกสรตั
ย ครบทั
ประกอบด้ววยย กลี
วผูว้ เกสรตั
วเมีวยเมีครบทั
้ง 4 ้งองค์4 ปองค์
ระกอบ
ประกอบ
ได้
แ
ก่
ดอกชบา
ดอกต้
อ
ยติ
ง
่
ดอกกุ
ห
ลาบ
ดอกบานบุ
ร
ี
ดอกมะลิ
ได้แก่ ดอกชบา ดอกต้อยติ่ง ดอกกุหลาบ ดอกบานบุรี ดอกมะลิ ดอกอัญชัน ดอก
ดอกอัญชัญ ดอกผักบุ้ง ดอกมะเขือ ดอกพริก ดอกบัวหลวง ดอกไม้ที่มีองค์
ผักบุ้ง ดอกมะเขือ ดอกพริก ดอกบัวหลวง ดอกไม้ที่มีองค์ประกอบทั้ง 4 ไม่ครบ
ประกอบทั้ง 4 ไม่ครบ เรียกว่า ดอกไม่ครบส่วน หรือดอกไม่สมบูรณ์ (Incomเรียกว่า ดอกไม่ครบส่วน หรือดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete flower) ดอกตาลึง
plete flower) ดอกต�ำลึง ดอกฟังทอง ดอกบวบ เป็นต้น
ดอกฟักทอง
ดอกบวบ
เป็นต้(Perfect
น
ดอกสมบู
รณ์เพศ
flower) คือ ดอกที่ประกอบด้วยเกสร
ดอกสมบู
ร
ณ์
เ
พศ
(Perfect
flower)
คือดอกที่ประกอบด้วยเกสรตัวผู้และ
ตัวผู้และเกสรตัวเมีย
เกสรตัวเมีย ส่วนดอกที่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมีย เพียงแค่ชนิดเดียว เรียกว่า
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower)

ภาพที่ 6.2.4 เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมียและรังไข่

ภาพที่ 6.2.5 ส่วนประกอบของดอกชบา
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของดอก หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิ
ชาชาวิทวิทยาศาสตร์
สวิชารหัว21101
รายวิ
ยาศาสตร์พรหัื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชัชั้น้นมัมัธยมศึกษาปีทที่ ี่ 11
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตดอกชบา วาดภาพพร้อมแสดงส่วนประกอบให้ถูกต้อง

กลีบเลี้ยง

ภาพ ดอกชบา
ลักษณะ....................................................................................
.................................................................................................

ลักษณะ.........................................................................
......................................................................................
...........
หน้าที่.........................................................................
......................................................................................
...........

กลีบดอก

เกสรตัวเมีย
ลักษณะ................................
..............................................

เกสรตัวผู้
ลักษณะ................................
..............................................

หน้าที่....................................
..............................................

หน้าที.่ ...................................
..............................................

ลักษณะ.........................................................................
......................................................................................
...........
หน้าที่.........................................................................
......................................................................................
...........
สมาชิกกลุ่ม
1........................................ 2……………………………………………….
3........................................ 4……………………………………………….
5........................................ 6……………………………………………….
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ตอนที่ 2 คาชี้แจง : กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.ดอกครบส่วน หมายถึง.....................................................................................................................................
ตัวอย่างดอกครบส่วน ได้แก่.............................................................................................................................
2.ดอกไม่ครบส่วน หมายถึง.................................................................................................................................
ตัวอย่างดอกไม่ครบส่วน ได้แก่ ........................................................................................................................
3.ดอกครบส่วน เป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด...................................................................
.......................................................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................................................................
4.ดอกสมบูรณ์เพศ เป็นดอกครบส่วนเสมอ ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด...................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5.องค์ประกอบใดที่ทาหน้าที่ห่อหุ้มดอก ขณะดอกยังไม่บาน.............................................................................
6.ไข่ อยู่ในองค์ประกอบใดของดอก...................................................................................................................
7.องค์ประกอบใดทาหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย........................................................................................
8. ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของดอกไม้ให้ถูกต้อง

ภาพที่ 6.2.6 ส่วนประกอบของดอกไม้
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดอก (Parts of Flower)
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตดอกชบา วาดภาพพร้อมแสดงส่วนประกอบให้ถูกต้อง

กลีบเลี้ยง
ลักษณะ มีสีเขียว ขนาดเล็กกว่ากลีบดอก บริเวณฐาน
ดอก อยู่ด้านนอกกลีบดอก
ภาพ ดอกชบา
ลักษณะ ดอกชบามีสีแดง (หรือสีตามที่นักเรียนศึกษา) มีกลีบ
ดอกจานวน 5 กลับ เป็นดอกครบส่วน

หน้าที่ คอยห่อหุ้มดอก ขณะดอกยังไม่บาน

กลีบดอก
ลักษณะ มีสีแดง มีจานวน 5 กลีบ

เกสรตัวเมีย
ลักษณะ อยู่แกนกลางของ
ดอก มีขนาดใหญ่ บริเวณ
ฐานมีกระเปาะ
หน้าที่ เป็นตัวแทนของเพศเมีย
ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

เกสรตัวผู้
ลักษณะอยู่รอบๆแกสรตัว
เมีย เป็นก้านเล็กๆบริเวณ
ปลายมีกระเปาะ
่เป็นตัตัววแทนของเพศผู
้ใน ้ใน
หน้หน้าทีาที่ เป็
แทนของเพศผู
การสืบพับนพัธุน์แบบอาศั
ธุ์แบบอาศั
การสื
ยเพศยเพศ

หน้าที่ ดึงดูดสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นให้สนใจ เพื่อดารง
เผ่าพันธุ์
สมาชิกกลุ่ม
1........................................ 2……………………………………………….
3........................................ 4……………………………………………….
5........................................ 6……………………………………………….
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ตอนที่ 2 คาชี้แจง : กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.ดอกครบส่วน หมายถึง ดอกที่ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย................................
ตัวอย่างดอกครบส่วน ได้แก่ ดอกชบา ดอกต้อยติ่ง ดอกกุหลาบ ดอกบานบุรี ดอกมะลิ ดอกอัญชัน .............
ดอกผักบุ้ง ดอกมะเขือ ดอกพริก ดอกบัวหลวง................................................................................................
2.ดอกไม่ครบส่วน หมายถึง ดอกไม้ที่ไม่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย อย่างน้อย 1 อย่าง
ตัวอย่างดอกไม่ครบส่วน ได้แก่ ดอกตาลึง ดอกฟักทอง ดอกบวบ...................................................................
3.ดอกครบส่วน เป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด ดอกครบส่วนเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ
เพราะประกอบด้วยกลับี เลี้ยง กลีบดอก เกสารตัวผู้ และเกสรตัวเมีย................................................................
............................................................................................................................................................................
4.ดอกสมบูรณ์เพศ เป็นดอกครบส่วนเสมอ ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด ดอกสมบูรณ์เพศไม่เป็นดอกครบส่วนเสมอ
ไป เนื่องจากดอกสมบูรณ์เพศ อาจมีเพียงเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย แต่อาจขาดกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอก
............................................................................................................................................................................
5.องค์ประกอบใดที่ทาหน้าที่ห่อหุ้มดอก ขณะดอกยังไม่บาน กลีบเลี้ยง
6.ไข่ อยู่ในองค์ประกอบใดของดอก ไข่อยู่ในออวุล ออวุลอยู่ในรังไข่ ซึ่งอยู่บริเวณโคนเกสรตัวเมีย
7.องค์ประกอบใดทาหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย ละอองเรณู ซึ่งจะกลายเป็น sperm
8. ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของดอกไม้ให้ถูกต้อง
เกสรตัวผู้

อับเรณู
ก้านชูอับเรณู

เกสรตัวเมีย

ยอดเกสรตัวเมีย
ก้านเกสรตัวเมีย
รังไข่

กลีบดอก

กลีบเลี้ยง
ฐานรองดอก

ออวุล

ภาพที่ 6.2.6 ส่วนประกอบของดอกไม้

466

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การถ่ายเรณู ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่าย ขัน้ นา
เรณู การปฏิสนธิ และตระหนักถึง
1. ครูสร้างความสนใจแก่นักเรียน โดยใช้กิจกรรม ฉันคือใคร (Who am
ความสาคัญของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยในการถ่ายเรณู I?) โดยครูบอกรายละเอียดของ “ฉัน”ครั้งละ 1 อย่าง เมื่อนักเรียนทราบว่า
ฉันคือใครสามารถยกมือขึ้นตอบคาถามได้ทันที รายละเอียดของ “ฉัน” มี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ดังนี้
ด้านความรู้
1.1 ฉันมีขา
1.2 ฉันบินได้
1. บอกความหมายของการปฏิสนธิได้
1.3 น้าหนักฉันไม่มาก
2. อธิบายการปฏิสนธิของพืชได้
1.4 ฉันมีหลายสี
ด้านทักษะและกระบวนการ
1.5 ฉันมีหลายขา
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนในการปฏิสนธิของ
1.6 ปีกฉันไม่มีขน
พืชดอกได้
1.7 ฉันสวยงาม
ด้านเจตคติ
1.8 ฉันมีหกขา
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งมีชีวิตที่ช่วย
1.9 ฟังจากชื่อทุกคนอาจกลัวฉัน (ฉันคือผีเสื้อ)
ในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยไม่ทาลาย
2. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ตอบคาถามได้ถูกต้อง พร้อมชวนเชิญให้
ชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู (A)
นักเรียนในชั้นเรียนปรบมือชื่นชมยินดี จากนั้นครูเชื่อมโยงผีเสื้อเข้าสู่
บทเรียน โดยครูแจ้งจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จากนั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปฏิสนธิของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การถ่ายเรณู
ายเรณูและ
และ
1. ใบกิจกรรมการ่
การปฏิสนธิ
2. ชิ้นงานกิจกรรม Exit ticket

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. VDO การถ่ายเรณูและ
การปฏิสนธิ URL:
https://www.youtube.com
/watch?v=KMQtLWpAdXI&list=PLgc1x
Zo5SpLjhLOerjwhzO7phTTTep6NN
2. ใบกิจกรรมการ่
สนธิ
การถ่ายเรณู
ายเรณูและการปฏิ
และการปฏิ
สนธิ
3. กระดาษขนาด 10x10 เซนติเมตร สาหรับ
กิจกรรม Exit ticket
4. สื่อ Power Point ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 นักเรียนคิดว่าผีเสื้อ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับดอกไม้ (ผีเสื้อช่วย
ดอกไม้ผสมเกสร)
2.2 นอกจากผีเสื้อแล้ว นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดบ้าง มีส่วนช่วย
ในการผสมเกสรของดอกไม้ (แมลงชนิดอื่น มนุษย์)
2.3 แมลงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีส่วนช่วยในการผสมเกสรอย่างไร (ขณะ
แมลงจับบนดอกไม้ จะมีส่วนช่วยให้ละอองเรณูจากเกสรตัวผู้จะตกลงบน
ยอดเกสรตัวเมีย)
2.4 หลังจากละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ละอองเรณูมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และการผสมเกสรมีกระบวนการเกิดอย่างไร (นักเรียน
ตอบคาถามตามความเข้าใจ อาจจะถูกหรือผิด จากนั้นครูกล่าวว่า สาหรับ
คาบนี้เราจะมาช่วยกันหาคาตอบในหัวข้อการผสมเกสรของพืช)
ขั้นสอน
1. นักเรียนเรียนรู้การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอกจากสื่อวิดีิโอ
โดยมีลาดับการเรียนรู้ดังนี้
1.1 ครูแจกใบกิจกรรม การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิ นักเรียนทาใบ
กิจกรรมโดยเขียนเครื่องหมาย  หรือ  ลงในช่องก่อนดูวิดี ิโอ ตามความ
เข้าใจของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปฏิสนธิของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.2 นักเรียนดูวิดี ิโอ การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอก
1.3 นักเรียนทาใบกิกรรม การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิ (ใบกิจกรรม
เดิม) โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องหลังดูวิดีิโอ
1.4 นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบกิจกรรมร่วมกัน และทากิจกรรม
ในตอนที่ 2
2. นักเรียนตรวจสอบความรู้ เรื่อง การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิ โดยทา
ใบกิจกรรม ตรวจสอบความรู้
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ โดยครูใช้คาถามดังนี้
1.1 การถ่ายเรณูคืออะไร (การถ่ายเรณูคือการที่ละอองเรณูตกลงบน
ยอดเกสรตัวเมีย)
1.2 การปฏิสนธิคืออะไร (การปฏิสนธิคือ การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย หรือ เซลล์สเปิร์มนิวเคลียสผสมกับเซลล์ไข่)
1.3 ปัจจัยใด ที่มีผลต่อการถ่ายเรณูของพืช (สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)
1.4 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ที่มีส่วนช่วยในการถ่ายเรณูของ
พืช (แมลงต่างๆ มนุษย์)
1.5 แมลงมีส่วนช่วยในการถ่ายเรณูของพืชอย่างไร (ขณะที่แมลงดม
ดอมดอกไม้ ละอองเรณูจากยอดเกสรตัวผู้ จะติดกับตัวของแมลง ละออง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปฏิสนธิของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรณูเหล่านั้นตกลงบนยอดเกสรตัวเมียเมื่อแมลงขยับตัว หรือ กิจกรรมของ
แมลงบนดอกไม้ทาให้ละอองเรณูจากยอดเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย)
1.6 สิ่งไม่มีชีวิต หรือปัจจัยทางกายภาพ อะไรบ้าง มีส่วนช่วยให้พืช
เกิดการถ่ายละอองเรณู (ลม น้า)
1.7 ลมและน้า มีส่วนช่วยในการถ่ายเรณูของพืชอย่างไร (ลมทาให้
ละอองเรณูของพืชที่อยู่บนบก ปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ส่วนน้าทาให้
ละอองเรณูของพืชในนาเคลื่อนที่ไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย)
1.8 เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (จะทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดเป็นท่อ งอกลงไป
บริเวณโคนของเกสรตัวเมีย รังไข่ และออวุล)
1.9 ขณะงอกท่อ ละอองเรณูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ละอองเรณู
สร้าง 2 สเปิร์มนิวเคลียส เคลื่อนที่เข้าสู่ออวุลซึ่งอยู่ภายในรังไข่)
1.10 การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อใด (เมื่อสปิร์มนิวเคลียส 1 ตัว เข้าไปผสม
กับเซลล์ไข่ในออวุล สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิเรียกว่าไซโกต ซึ่งจะเจริญ
ต่อไปเป็นเอมบริโอ)
1.11 สเปิร์ม อีก 1 เซลล์ ทาหน้าที่ใด (สเปิ
( สเปิรร์ม์ม เซลล์ที่ 2 จะเข้าผสม
กับพอลาร์นิวคลีไอ ในออวุล เกิดเป็นเอนโดสเปิร์ม หรืออาหารเลี้ยงต้น
อ่อน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปฏิสนธิของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.12 นักเรียนมีแนวทางอย่างไรในการดูแลและไม่ทาลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู (นักเรียนตอบคาถามตามความคิดและความ
เข้าใจ เช่น ปล่อยให้แมลงดมดอมดอกไม้โดยไม่เข้าไปไล่หรือรังแก เป็นต้น)
2. ครูใช้ Exit ticket ในการสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ครูแจกกระดาษ Sticky note หรือกระดาษสีขาว ขนาด
ประมาณ 10x10 เซนติเมตร
2.2 นักเรียนเขียนข้อความลงบนกระดาษ ดังนี้
- สิ่งที่ได้เรียนรู้ 3 อย่างขึ้นไป
- สิ่งที่นาไปใช้ประโยชน์ 2 อย่างขึ้นไป
- สิ่งที่สงสัยหรือยังไม่เข้าใจ 1 อย่างขึ้นไป
2.3 นักเรียนนากระดาษส่งครูจึงจะสามารถออกนอกห้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปฏิสนธิของพืชดอก
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

471

454
471

455
472

การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- บอกความหมายของ - ทาใบกิจกรรม
การปฏิสนธิได้
- อธิบายการปฏิสนธิของ
พืชได้
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วน
ในการปฏิสนธิของพืช
ดอกได้
- ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิ่งมีชีวิต
ที่ช่วยในการถ่ายเรณู
ของพืชดอก โดยไม่
ทาลายชีวิตของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายเรณู

เครื่องมือวัด
เกณฑ์การประเมิน
- ใบกิจกรรม เรื่อง การ คะแนนในใบกิจกรรมแต่
ถ่ายเรณูและการปฏิสนธิ ละประเด็นได้คะแนน
- ใบกิจกรรม เรื่อง
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ตรวจสอบความรู้

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิของพืช หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิสนธิของพืชดอก
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ 11
รายวิ
สวิชรหั
า ว21101
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่กาหนด หากข้อความนั้นถูกต้อง หรือเขียนเครื่องหมาย 
และหลังงดูดูววิดิดิโีโออ
ลงในช่องที่กาหนด หากข้อความนั้นผิด โดยทาก่อนดูดูวิดิโี อ และหลั
ก่อนดู

รายการ
1. การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนที่ของละอองเรณูจากต้นอื่นเท่านั้น มาตกลงบนยอด
เกสรตัวเมีย
2. สิ่งมีชีวิตเท่านั้นช่วยในการถ่ายเรณู
3. ลมมีส่วนช่วยในการถ่ายเรณู
4. ละอองเรณูตกลงบน Stigma ยอดเกสรตัวเมีย เรียกว่าการถ่ายเรณู
5. หลังจากเกิดการถ่ายเรณู จะเกิดปฏิกิริยาคล้ายการงอกของท่อลงไปหารังไข่
6. ละอองเรณู จะแบ่งเป็น 1 สเปิร์มนิวเคลียส
7. สเปิร์มผสมกับเซลล์ออวุล เรียกว่าการปฏิสนธิ
8. เมื่อเห็นแมลงมาจับดอกไม้ให้กาจัดแมลงเนื่องจากทาความเสียหายแก่ดอกไม้

หลังดู

ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. การถ่ายเรณู คืออะไร......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. การปฏิสนธิ คืออะไร......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ปัจจัยทางชีวภาพใดบ้างช่วยในการถ่ายเรณูของพืช และช่วยอย่างไร............................................................
............................................................................................................................................................................
4. ปัจจัยทางการภาพใดบ้างที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืช และช่วยอย่างไร........................................................
............................................................................................................................................................................
5. หลังจากละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร...................................................
............................................................................................................................................................................
6. ละอองเรณู มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขณะงอกท่อ........................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. หลังจากการปฏิสนธิ ไข่และสเปิร์มนิวเคลียส จะเจริญไปเป็นอะไร..................................................................
ที่มา : https://goo.gl/GzQ9aB
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ตรวจสอบความรู้ หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิสนธิของพืชดอก
รายวิ
ชาชาวิทวิยาศาสตร์
วิชารหัว21101
ภาคเรี
ยนที
่ 1 ่ 1ชั้นชั้นมัมัธยมศึ
รายวิ
ทยาศาสตร์พรหัื้นสฐาน
ส ว23101
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 1
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้าย ให้มีความสัมพันธ์กัน
________1. Stigma
________2. สเปิร์มนิวเคลียส
________3. ผีเสื้อ
________4. การถ่ายเรณู
________5. การปฏิสนธิ
________6. ลม และกระแสน้า
________7. ไซโกต

A. สิ่งที่เจริญมาจากเซลล์ไข่และสเปิร์มหลังปฏิสนธิ
B. ได้จากการเปลี่ยนแปลงของละอองเรณูขณะงอกท่อ โดย 2
เซลล์จะเกิดจาก 1 ละอองเรณู
C. ยอดเกสรตัวเมีย
D. ปัจจัยทางชีวภาพที่ช่วยในการถ่ายเรณู
E. การรวมกันของ สเปิร์มนิวเคลียสกับไข่
F. ปัจจัยทางกายภาพที่ช่วยในการถ่ายเรณู
G. การเคลื่อนที่ของละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ตรวจสอบความรู้ หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิสนธิของพืชดอก
รายวิ
วิชารหัว21101
ยนที
่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
รายวิชาชาวิทวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหัื้นสฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 1
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้าย ให้มีความสัมพันธ์กัน
________1. Stigma
________2. สเปิร์มนิวเคลียส
________3. ผีเสื้อ
________4. การถ่ายเรณู
________5. การปฏิสนธิ
________6. ลม และกระแสน้า
________7. ไซโกต

A. สิ่งที่เจริญมาจากเซลล์ไข่และสเปิร์มหลังปฏิสนธิ
B. ได้จากการเปลี่ยนแปลงของละอองเรณูขณะงอกท่อ โดย 2
เซลล์จะเกิดจาก 1 ละอองเรณู
C. ยอดเกสรตัวเมีย
D. ปัจจัยทางชีวภาพที่ช่วยในการถ่ายเรณู
E. การรวมกันของ สเปิร์มนิวเคลียสกับไข่
F. ปัจจัยทางกายภาพที่ช่วยในการถ่ายเรณู
G. การเคลื่อนที่ของละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรม
เรื่อง ตรวจสอบความรู้
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้าย ให้มีความสัมพันธ์กัน
____C____1. Stigma
____B____2. สเปิร์มนิวเคลียส
____D____3. ผีเสื้อ
____G____4. การถ่ายเรณู
____E____5. การปฏิสนธิ
____F____6. ลม และกระแสน้า
____A____7. ไซโกต

A. สิ่งที่เจริญมาจากเซลล์ไข่และสเปิร์มหลังปฏิสนธิ
B. ได้จากการเปลี่ยนแปลงของละอองเรณูขณะงอกท่อ โดย 2
เซลล์จะเกิดจาก 1 ละอองเรณู
C. ยอดเกสรตัวเมีย
D. ปัจจัยทางชีวภาพที่ช่วยในการถ่ายเรณู
E. การรวมกันของ สเปิร์มนิวเคลียสกับไข่
F. ปัจจัยทางกายภาพที่ช่วยในการถ่ายเรณู
G. การเคลื่อนที่ของละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย
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ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การเจริญหลังการปฏิสนธิ และการงอก ขัน้ นา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยนาเสนอเงาของผลไม้ นักเรียนคาดเดาชื่อ
ของเมล็ด
ผลไม้ ครูนาเสนอภาพของผลไม้เพื่อเฉลยคาตอบ จากนั้นนักเรียน
ช่วยกันวิเคราะห์ว่าผลไม้ดังกล่าวพบที่ภาคใดของประเทศไทยบ้างและมี
จุดประสงค์การเรียนรู้
จานวนเมล็ดเท่าใด ผลไม้ที่นามาใช้ ได้แก่
ด้านความรู้
1. อธิบายการเกิดผลและเมล็ดได้
- มะพร้าว (พบทุกภาคของประเทศไทย มี 1 เมล็ด)
2. อธิบายการกระจายของเมล็ดและการ
- มังคุด (พบทุกภาคของประเทศไทย มี ประมาณ 4-7 เมล็ด
สังเกตเมล็ดได้จากจานวนกลีบเลี้ยงที่อยู่ที่ขั้วของผล)
งอกของเมล็ดได้
- มะม่วง (พบทุกภาคของประเทศไทย มี 1 เมล็ด)
2. นักเรียนตอบคาถาม โดยครูใช้คาถามดังนี้
- นักเรียนคิดว่าเมล็ดและผลเจริญมาจากส่วนใดของดอกไม้
(นักเรียนตอบคาถามตามความเข้าใจ อาจจะตอบผิดหรือตอบถูก โดย
คาตอบที่ถูกคือ เมล็ดเจริญมาจากออวุล ผลเจริญมาจากรังไข่ จากนั้นครู
แจ้งเรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด)
ขัน้ สอน
1. นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในเกสรตัวเมียหลังจากการ
ปฏิสนธิ จากใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิของดอกไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเจริญหลังการปฏิสนธิ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิ
ของดอกไม้
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลัง
ปฏิสนธิของดอกไม้
3. ใบความรู้ เรื่อง การกระจายและการงอกของ
เมล็ด
4. ใบกิจกรรม เรื่อง การกระจายและการงอก
ของเมล็ด
5. กระดาษขนาด 10x10 เซนติเมตร สาหรับ
กิจกรรม Exit ticket
6. สื่อ Power Point ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลัง
ปฏิสนธิของดอกไม้
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การกระจายและการงอก
ของเมล็ด

เวลา 2 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนทาใบกิจกรรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
ของพืชดอก
3. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิสนธิของพืชดอก
4. นักเรียนศึกษาการกระจายและการงอกของเมล็ด จากใบความรู้
การกระจายและการงอกของเมล็ด
จากนั้นทาใบกิจกรรมเรื่อง การกระจายและการงอกของเมล็ด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบกิจกรรม เรื่อง การกระจายและ
การงอกของเมล็ด
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุป โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
1.1 หลังการปฏิสนธิ รังไข่ ออวุล และเซลล์ไข่ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง (รังไข่เจริญไปเป็นผล ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด และเซลล์ไข่
รวมกับสเปิร์มกลายเป็นไซโกตและพัฒนาไปเป็นตอนอ่อนตามลาดับ)
1.2 ผลไม้ที่มี 5 เมล็ด จะเป็นผลไม้ที่เกิดจากดอกที่มีจานวนรังไข่
และออวุลเท่าใดตามลาดับ (หนึ่งดอก ประกอบด้วย 1 รังไข่ และ 1
ออวุล)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเจริญหลังการปฏิสนธิ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
3. ผลงานกิจกรรม Exit ticket

เวลา 2 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 การปฏิสนธิเชิงซ้อนหมายถึงอะไร (การปฏิสนธิในพืช เพราะ
ในการถ่ายละอองเรณู จะเกิดสเปิร์ม 2 เซลล์ เซลล์ที่ 1 ผสมกับไข่ใน
ออวุล ได้ไซโกต ส่วนเซลล์ที่ 2 ผสมกับพอลาร์นิวคลีไอ เกิดเป็นเอนโนด
สเปิร์ม)
1.4 เอนโดสเปิร์ม อยู่ในส่วนใดของพืช และทาหน้าที่ใด (เอนโนด
สเปิร์มอยู่ในเมล็ด ทาหน้าที่เป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนขณะที่ยังไม่งอกออก
จากเมล็ด)
1.5 การกระจายของเมล็ดพันธุ์มีผลดีหรือผลเสียต่อพืช อย่างไร
(ผลดี เพราะทาให้พืชสามารถขยายพันธุ์ได้ในบริเวณกว้างมากขึ้น เป็น
การเพิ่มโอกาสในการดารงเผ่าพันธุ์)
1.6 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการกระจายพันธุ์ของเมล็ด (ลม น้า
คนและสัตว์ ลักษณะของเมล็ด)
1.7 ลมจะเอื้อต่อเมล็ดหรือผลลักษณะใดสามารถกระจายได้ดี
(เมล็ดหรือผลที่เบา มีโครงสร้างที่บินได้เมื่อโดนลม เช่น ลูกยางนา)
1.8 น้าจะทาให้เมล็ดหรือผลลักษณะใดสามารถกระจายตัวได้ดี
(เมล็ดหรือผลที่เบา ลอยน้าได้ เช่น ผลมะพร้าว)
1.9 คนและสัตว์จะทาให้เมล็ดหรือผลลักษณะใดสามารถกระจาย
ตัวได้ดี (เมล็ดหรือผลที่เหนียว หรือยึดเกาะได้ดี จะติดตัวมนุษย์หรือสัตว์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเจริญหลังการปฏิสนธิ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไปในที่ต่างๆ)
1.10 เมื่อเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเกิดการงอก
ปัจจัยในการงอกมีอะไรบ้าง (น้า อุณหภูมิและแก๊สออกซิเจน)
1.11 แสงแดด เป็นปัจจัยในการงอกหรือไม่ อย่างไร (แสงเป็น
ปัจจัยในการงอกของพืชบางชนิด ส่วนมากพืชไม่ต้องการแสงในขณะ
งอก จึงสามารถกลบดินทับเมล็ดได้เลย แสงจะเป็นปัจจัยในการ
เจริญเติบโตของพืชหลังจกงอกไปแล้ว)
1.12 ในการงอก ส่วนใดของพืชจะออกมากเมล็ดเป็นลาดับแรก
(เรดิเคิล หรือรากแรกเกิด)
1.13 ส่วนประกอบใดทาหน้าที่สร้างอาหารให้ต้นอ่อนในขณะที่ใบ
แท้ยังไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ (ใบเลี้ยง)
1.14 พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ แตกต่างกันย่างไร (พืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว มีใบเลี้ยงเพียง 1 ใบ ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ)
1.15 ใบเลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อใบแท้สามารถ
สังเคราะห์แสงเองได้ (หลุดร่วงและสลายไป)
2. ครูใช้ Exit ticket ในการสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ครูแจกกระดาษ Sticky note หรือกระดาษสีขาว ขนาด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเจริญหลังการปฏิสนธิ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

481

464
481

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประมาณ 10x10 เซนติเมตร
2.2 นักเรียนเขียนข้อความลงบนกระดาษ ดังนี้
- สิ่งที่ได้เรียนรู้ 3 อย่างขึ้นไป
- สิ่งที่นาไปใช้ประโยชน์ 2 อย่างขึ้นไป
- สิ่งที่สงสัยหรือยังไม่เข้าใจ 1 อย่างขึ้นไป
2.3 นักเรียนนากระดาษส่งครูจึงจะสามารถออกนอกห้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเจริญหลังการปฏิสนธิ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
- อธิบายการเกิดผล - ทาใบกิจกรรมการ
และเมล็ดได้
เปลี่ยนแปลงหลังการ
ปฏิสนธิของดอกไม้

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรม เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงหลังการ
ปฏิสนธิของดอกไม้

- อธิบายการกระจาย - ทาใบกิจกรรม การ
ของเมล็ดและการงอก กระจายและการงอกของ
ของเมล็ดได้
เมล็ด

- ใบกิจกรรม เรื่อง การ
กระจายและการงอกของ
เมล็ด

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนในใบกิจกรรมแต่
ละประเด็นได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................... .....................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิของดอกไม้
หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเจริญหลังการปฏิสนธิ
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ 11
รายวิ
สวิชารหัว21101

การปฏิสนธิของพืช (Plant fertilization) คือ การรวมกันของเซลล์ไข่ กับสเปิร์ม หลังการปฏิสนธิ
เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
กลีบดอก เกสรตัวผู้ ยอดเกสรเมีย ร่วงโรยและสลายไป
รังไข่ (Ovary) เจริญและเปลี่ยนแปลงเป็น ผล (Fruit)
ผนังรังไข่ (Ovary wall) เจริญไปเป็นเผลือกและเนื้อของผล
ออวุล (Ovule) อยู่ภายในรังไข่ เจริญไปเป็นเมล็ด (Seed) ผนังออวุล เจริญไปเป็นเปลือกหุ้มเมล็ด
ไข่ (Egg) ซึ่งอยู่ในออวุล และ สเปิร์ม เซลล์ที่ 1 (Sperm รวมกันเป็น ไซโกต (Zygote) และเจริญ
ไปเป็นต้นอ่อน
พอลาร์นิวคลีไอ (Polar nuclei) ในออวุล ผสมกับสเปิร์ม เซลล์ที่ 2 กลายเป็นเอนโดสเปิร์ม
(Endosperm) ทาหน้าที่เป็นอาหารเลี้ยงเอมบริโอในเมล็ด
เนื่องจากการถ่ายละอองเรณู ทาให้เกิดสเปิร์ม 2 เซลล์ และสเปิร์มแต่ละตัว ได้ผสมกับเซลล์ไข่ และ
พอลาร์นิวคลีไอ จึงเรียกการปฏิสนธิของพืชว่า การปฏิสนธิเชิงซ้อน (Doubble fertilization)

ภาพที่ 6.4.1 เกสรตัวเมีย

แอนติโพดัล สลายไป
พอลาร์นิวคลีไอ + สเปิร์มเซลล์ที่
2
เซลล์ไข่ + สเปิร์มเซลล์ที่ 1
Synergid สลายไป
ภาพที่ 6.4.3 ส่วนขยายออวุล

ภาพที่ 6.4.2 ผลและเมล็ด

เอนโดสเปิร์ม

เอมบริโอ
โอ
ภาพที่ 6.4.4 ส่วนประกอบเมล็ด
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469
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิของดอกไม้
หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเจริญหลังการปฏิสนธิ
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 11
รายวิ
สวิชารหัว21101
ยนที
ตอนทีตอนที
่ 1 คาชี
จง ้แ: จงให้น: ให้
ักเรีนยักนลากเส้
นจันบจัคูบ่ขคู้อ่ขความด้
นธิ))และด้
และด้าานขวา
นขวา(หลั(หลั
งปฏิ
่ 1 ้แคำชี
เรียนลากเส้
้อความด้านซ้
านซ้าายย (ก่(ก่อนปฏิสนธิ
งปฏิ
สนธิสนธิ
) )
่มีความสั
ที่มีคทีวามสั
มพันมพัธ์กนันธ์กให้ันให้
ถูกถตู้กอต้งอง
1. กลีบเลี้ยง
2. รังไข่

สลายไป

3. เกสรตัวผู้

ผล

4. กลีบดอก

เมล็ด

5. ออวุล

เปลือกหุ้มเมล็ด

6. ผนังรังไข่

เอนโดสเปิร์ม

7. เซลล์ไข่

เปลือกผล

8. ยอดเกสรตัวเมีย

เนื้อของผล

9. ผนังออวุล

เอมบริโอ

10. พอลาร์นิวคลีไอ
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487 สนธิ
การเจริญหลังการปฏิ

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การกระจายและการงอกของเมล็ด หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
รายวิ
ทยาศาสตร์พรหัื้นฐาน
ส ว23101ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
รายวิ
ชาชวิา ทวิยาศาสตร์
สวิชารหัว21101
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ ท1ี่ 1

การกระจายของเมล็ด เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการแพร่พันธุ์ของพืช เมล็ดของพืชจะเกิดการกระจาย
พันธุ์มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับลักษณะของเมล็ดและปัจจัยต่างๆ ดังนี้
ลม ช่วยให้เมล็ดพืชที่เล็ก เบา และปลิวง่าย เกิดการกระจายพันธุ์ในระยะที่ไกลขึ้น เช่น ลูกยางนา
ผลของงิ้ว แคนดิไลออน เป็นต้น

ภาพที่ 6.4.5 แคนดิไลออน
https://goo.gl/6z5JZk

ภาพที่ 6.4.6 ยางนา
https://goo.gl/ANXYTG

ภาพที่ 6.4.7 ผลงิ้ว
https://goo.gl/nZ1Mk2

น้า ช่วยให้เมล็ด หรือผล ที่ เบา และลอยน้าได้เกิดการกระจายพันธุ์ได้ไกลขึ้น เช่น ผลมะพร้าว ลาพู บัว

ภาพที่ 6.4.8 มะพร้าวลอยน้า
ที่มา : https://goo.gl/wxDYVk

มนุษย์และสัตว์ ช่วยให้ผลหรือเมล็ดที่มีหนาม มีเงี่ยง มียางเหนียว สามารถกระจายพันธุ์ได้ไกลขึ้น โดย
จะติดมนุษย์หรือสัตว์ไปตกได้ไกลขึ้น เช่น หญ้าเจ้าชู้ ขี้ครอก เป็นต้น
บางชนิดดีดหรือแตก เพื่อให้เมล็ดกระเด็นออกไปไกลจากต้น เช่น ต้อยติ่ง

ภาพที่ 6.4.9 ขี้ครอก
ที่มา : https://goo.gl/pHbtxP

ภาพที่ 6.4.10 หญ้าเจ้าชู้
ที่มา : https://goo.gl/gbfZnF

ภาพที่ 6.4.11 ต้อยติ่ง
ที่มา : https://goo.gl/GMWpXb
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การงอกของเมล็ด
เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะ
เจริญออกมา โดยระยะแรกจะอาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด จนกระทั่งใบแท้พัฒนา จนสามารถสังเคราะห์
ด้วยแสงได้เต็มที่และสร้างอาหารได้เองตามปกติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด ได้แก่ น้า และอุณหภูมิ แก๊สออกซิเจน พืชส่วนมากไม่ต้องการแสง
ในการงอก จึงสามารถฝังเมล็ดและใช้ดินกลบได้เลย ส่วนมากแสงจะมีผลต่อพืชในการสังเคราะห์แสงหลังจากที่
งอกออกมาแล้ว

ภาพที่ 6.4.12 แสดงการงอกของเมล็ดถั่วเขียว
ที่มา : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/400/lesson5/image/24.png
การงอกเริ่มจาก เรดิเคิล (radicle) แทงผ่านรูไมโครไพล์ (micropyle) ของเมล็ดออกมากลายเป็น
รากแรกเกิด (primary root) ซึ่งจะเจริญเป็นรากแก้ว และจะมีรากชุดสอง ( secondary root ) แตกออกไป
เพื่อช่วยค้าจุน จากนั้นใบเลี้ยงจะงอกตามมา พืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยง 1 ใบ
ใบเลี้ยงทาหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเลี้ยงต้นอ่อน ขณะที่ใบแท้ยังไม่สามารถสังเคราะห์แสง
ได้ เมื่อใบแท้เจริญเติบโตและสามารถสังเคราะห์แสงได้เอง ใบเลี้ยงจะเริ่มร่วงโรยและสลายไป ต้นอ่อนจะ
เจริญเติบโตและเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จะสร้างดอกและเกิดการปฏิสนธิอีกครั้ง
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การกระจายและการงอกของเมล็ด หน่วยที่ 65 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเจริญหลังการปฏิสนธิ
ว21101ภาคเรี
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พรหั
ื้นฐาน
ส ว23101
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกษาปีที่ 11
รายวิ
สวิชรหั
า ว21101
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ปัจจัย

ลม

น้า

มนุษย์หรือสัตว์

การแตกตัวของฝัก

วิธีการกระจายพันธุ์

ตัวอย่างพืช

ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเรียงลาดับการงอกของเมล็ด โดยใส่ตัวเลขหน้าข้อความที่กาหนดให้
______ Secondary root เจริญออกเป็นแขนงเพื่อช่วยค้าจุน
______ ใบแท้เจริญเติบโตและสร้างอาหารด้วยตนเอง
______ เมล็ดได้รับความชื้น เปลือกหุ้มเมล็ดยุ่ย
______ ใบเลี้ยงโผล่ออกมาเพื่อช่วยสังเคราะห์แสง ในขณะที่ใบแท้ยังไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้
______ ใบเลี้ยงหลุดร่วง
______ Radicle เจริPญออกจากรู
ออกจากรูไมโครไพล์
ไม่โครไพล์กกลายเป็
ลายเป็นนPrimary
Primaryroot
root
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิของดอกไม้

และด้าานขวา
นขวา(หลั
(หลังปฏิ
งปฏิสนธิ
สนธิ) )
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ข้อความด้านซ้าย (ก่อนปฏิสนธิ)และด้
ที่มีความสั
วามสัมมพัพันนธ์ธ์กกันันให้ให้ถถูกูกต้ต้อองง
1. กลีบเลี้ยง
2. รังไข่

สลายไป

3. เกสรตัวผู้

ผล

4. กลีบดอก

เมล็ด

5. ออวุล

เปลือกหุ้มเมล็ด

6. ผนังรังไข่

เอนโดสเปิร์ม

7. เซลล์ไข่+สเปิร์ม

เปลือกผล

8. ยอดเกสรตัวเมีย

เนื้อของผล

9. ผนังออวุล

เอมบริโอ

10. พอลาร์นิวคลีไอ
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แนวคาตอบ ใบกิจกรรม
เรื่อง การกระจายและการงอกของเมล็ด
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ปัจจัย

วิธีการกระจายพันธุ์

ลม
น้า
ลมช่วยพัดเมล็ดให้ เมล็ดหรือผล
ไปตกในบริเวณที่ เคลื่อนที่ไปตาม
ไกลขึ้น
การไหลของน้า

ยางนา ผลของงิ้ว
แคนดิไลออน

มะพร้าว ลาพู

มนุษย์หรือสัตว์
เมล็ดที่มี
ความสามารถใน
การยึดเกาะ และมี
ความเหนียวจะ
ติดตามผิวหนังหรือ
เครื่องแต่งกาย
หญ้าเจ้าชู้ ขี้ครอก

การแตกตัวของฝัก
เมื่อฝักแตกตัวจะทาให้
เมล็ดกระเด็นไปได้ไกล
จากต้นเดิม

ต้อยติ่ง

ตัวอย่างพืช

ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเรียงลาดับการงอกของเมล็ด โดยใส่ตัวเลข 1-6 หน้าข้อความที่กาหนดให้
___3___ Secondary root เจริญออกเป็นแขนงเพื่อช่วยค้าจุน
___6___ ใบแท้เจริญเติบโตและสร้างอาหารด้วยตนเอง
___1___ เมล็ดได้รับความชื้น เปลือกหุ้มเมล็ดยุ่ย
___4___ ใบเลี้ยงโผล่ออกมาเพื่อช่วยสังเคราะห์แสง ในขณะที่ใบแท้ยังไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้
___5___ ใบเลี้ยงหลุดร่วง
___2___ Radicle เจริญออกจากรูไมโครไพล์กลายเป็น Primary root
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืชได้
2. ระบุโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. เขียนผังความคิดอธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช

ขอบเขตเนื้อหา
ประเภทของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพที่ 6.5.1 รูปภาพพรรณไม้
- จากภาพ เป็นรูปภาพของอะไร (ใบของต้นเศรษฐีเงินล้าน,
รากของต้นขิง,รากมันมือเสือ)
3. พืชเหล่านี้สามารถขยายพันธุ์โดยวิธีใด (การสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศ)
- นักเรียนยกตัวอย่างชื่อพืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
(ขิง ข่า มันฝรั่ง กล้วย ฯลฯ)

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. รูปภาพพืชพรรณไม้สาหรับกิจกรรมขั้นนา
2. ใบความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยของ
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการนาเสนอครูโดยใช้รูปภาพและครูใช้ พืช
3. ใบกิจกรรมเรือ่ ง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
คาถามต่อไปนี้
เพศ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมเรื่อง การสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- นอกจากเมล็ดแล้วพืชใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์พืช (ราก
ลาต้น กิ่ง ใบ ไหล การแตกหน่อ การสร้างสปอร์)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนศึกษา ชนิดของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืช จากใบความรู้ เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
2. นักเรียนทาใบกิจกรรม เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของพืช โดยมีลาดับการเรียนรู้ดังนี้
2.1 นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช ใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดย ให้นักเรียนเขียน
คาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
2.2 นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดย ให้นักเรียนอ่าน
ข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ทา
เครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทา
เครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
3. หลังจากนักเรียนทาใบกิจกรรม เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืชให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยครูใช้ประเด็นคาถาม ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีกี่วิธี (9 วิธี)
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีอะไรบ้าง (การสืบพันธุ์ด้วยลา
ต้น การสืบพันธุ์ด้วยกิ่งโดยการปักชา ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง หรือ
เสียบยอด, การสืบพันธุ์ด้วยราก, การสืบพันธุ์ด้วยใบ, การสืบพันธุ์
ด้วยการแตกหน่อ,การสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์, การสืบพันธุ์โดย
ใช้สโตลอน, การสืบพันธุ์ด้วยการขาดออกเป็นท่อน,การสืบพันธุ์ด้วย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
- ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยลาต้น (ขิง
ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก หอม กระเทียม มันฝรั่ง ว่านสี่ทิศ)
- ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยการสร้าง
สปอร์ (เฟิร์น สาหร่าย เห็ด รา ยีสต์ )
- ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ
(ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ พืชตระกูลปาล์ม)
4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ระดมสมองและทาใบกิจกรรมเขียนผัง
ความคิด นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

494

477
494

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ เรื่องวิวิธธีกีการาร
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยครูใช้คาถามดังนี้
1.1 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ส่วนลาต้น (พืชที่มีลา
ต้นใต้ดินทาหน้าที่สะสมอาหาร ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก หอม)
1.2 พื ช ที่ มี ก ารสื บ พั น ธุ์ แ บบไม่ อ าศั ย เพศใช้ ส่ ว นกิ่ ง โดยการ
ปักชา ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่งหรือเสียบยอด เช่น ชบา โกสน กุหลาบ
1.3 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ส่วนราก (เป็นพืชที่
รากสะสมอาหาร เช่น มันเทศ มันมือเสือ มันกลอย)
1.4 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ด้วยใบ (ต้นคว่าตาย
หงายเป็น ต้นทองสามย่าน ต้นโคมญี่ปุ่น)
1.5 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ด้วยการแตกหน่อ
(ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ พืชตระกูลปาล์ม)
1.6 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ด้วยการสร้างสปอร์
(เฟิร์น สาหร่าย เห็ด รา ยีสต์)
1.7 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้โดยใช้สโตลอนหรือ
ไหล (ต้นเศรษฐีเรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด)
1.8 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ด้วยการขาดออกเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท่อน (สาหร่ายทะเล)
1.9 พืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช้ด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (กล้วยไม้ เบญจมาศ สัปปะรด)
2. ครูนัดหมายให้นักเรียนนาส่วนของพืชในท้องถิ่นที่ต้องการ
ขยายพันธุ์ เช่น กิ่งต้นโกศล พร้อมขวดแก้วใส เพื่อใช้ในคาบต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
1. อธิบายการสืบพันธุ์แบบ - ทาใบกิจกรรม
ไม่อาศัยเพศของพืชได้
2. ระบุโครงสร้างของดอกที่
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่ -ทาใบกิจกรรม
อาศัยเพศของพืชได้
3. เขียนผังความคิดอธิบาย
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศของพืช

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช
- ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช
- ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัสวิชาา ว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
ชา วิทยาศาสตร์
มนุ ษ ย์รู้ จั ก การขยายพั น ธุ์พื ช มี ตั้ งแต่ อ ดี ต วิ ธีก ารขยายพั น ธุ์พื ช ที่ ง่ายที่ สุ ด ได้ แ ก่ การเพาะเมล็ ด
ซึ่งจะทาให้ได้ต้นพืชจานวนมาก แต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเจริญเติบโตจนกระทั่งออกผล และต้นใหม่ที่ได้
อาจมีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิม เป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตามพืชหลายชนิด
สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อให้พืชต้นใหม่คงลักษณะต่าง ๆ ไว้ ไม่แตกต่างจากต้นเดิม ส่วน
ต่าง ๆ ของพืช หลายชนิดใช้ขยายพันธุ์ได้

ข

ก

ค

ง

ภาพที่ 6.5.2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชและการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ
ก. ใบของต้นเศรษฐีเงินหมื่น ข. รากของต้นขิง ค. รากมันมือเสือ
ง. การขยายพันธุ์พืช
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) เป็นวิธีการสืบพันธุ์ ของพืชที่จะเกิดต้นใหม่
ได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ด หรือการผสมเกสรแต่อย่างใด พืชดอกมีวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอยู่หลายวิธี เช่น
การงอกต้นใหม่ จากส่วนต่าง ๆ เช่น กล้วย ขิง ข่า งอกเป็นลาต้นใหม่จากลาต้นที่ อยู่ใต้ดิน ที่เรียกว่าการแตก
หน่อ มันสาปะหลัง อ้อย ตัดเอาส่วนของลาต้นที่มีตาและปล้องอยู่เพียงท่อนหรือสองท่อนไปปักชาต้นใหม่ก็จะ
งอกออกตรงบริเวณตา กระเพรา โหระพา ชบา เข็ม นาต้นหรือกิ่งไปปักชาขึ้นเป็นต้นใหม่ได้เช่น เดียวกัน ใบ
ของพืชบางชนิด เช่น คว่าตายหงายเป็น กุหลาบหิน นาไปเพาะ ให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้ เป็นต้ น ในการสืบพันธุ์ที่
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ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ ลูกที่เกิดจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพ่อแม่ทุกประการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้น้อย มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น เช่นพืชที่มีลาต้นใต้ดินทาหน้าที่สะสมอาหาร ได้แก่ ขิง ข่ า ขมิ้น แห้ว เผือก
หอม กระเทียม มันฝรั่ง ว่านสี่ทิศ

ภาพที่ 6.5.3 ลาต้นใต้ดินของข่าที่ใช้ในการสืบพันธุ์
2. การสืบพันธุ์ด้วยกิ่ง โดยการปักชา ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง หรือเสียบยอด เช่น ชบา พู่ระหง
โกสน กุหลาบ พุทรา มะม่วง ดาวเรือง ฤาษีผสม

ภาพที่ 6.5.4 การสืบพันธุ์ด้วยกิ่งของพืช
3. การสืบพันธุ์ด้วยราก มักเป็นรากชนิดที่สะสมอาหาร เช่น มันฝรั่ง มันเสือมือ มันกลอย ฯลฯ
ภาพที่ 6.5.5 ลาต้นทูเบอร์ มันมือเสือที่ใช้
ในการสืบพันธุ์
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4. การสืบพันธุ์ด้วยใบ เช่นใบคว่าตายหงายเป็น ใบต้นทองสามย่าน ใบของต้นโคมญี่ปุ่น

ก

ข
ภาพที่ 6.5.6 เศรษฐีเงินหมื่น
ก.ใบสืบพันธุ์ของเศรษฐีเงินหมื่น ข.ใบสืบพันธุ์คว่าตายหงายเป็น
5. การสืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ (Budding) เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสร้างเนื้อเยื่อข้างลาตัว
งอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเล็ก ๆ ที่มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนตัวแม่ หลังจากติดอยู่กับตัวแม่ระยะหนึ่งก็
จะหลุดออกมาไปอยู่อิสระตามลาพัง ในพืชชั้นสูงก็มีพวก ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ พืชตระกูลปาล์ม

ภาพที่ 6.5.7 ลาต้นของพืชตระกูลปาล์มที่ใช้ในการสืบพันธุ์
6. การสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ (sporulation) เป็นการสืบพันธุ์โดยการที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบ
ไมโตซิสหลาย ๆ ครั้งจนได้นิวเคลียส เกิดขึ้น จานวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมาห่อหุ้มรอบ ๆ เป็นเซลล์
ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า “สปอร์”เมื่อสปอร์แก่เต็มที่จะปลิวไปโดยอาศัยลม หรือลอยไปกับกระแสน้า เมื่อ
มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่เหมือนหน่วยชีวิตที่ให้กาเนิด เช่น เฟิร์น สาหร่าย
เห็ด รา ยีสต์ ฯลฯ

ภาพที่ 6.5.8 กลุ่มสปอร์ของเฟินข้าหลวงหลังลายที่ใช้ในการสืบพันธุ์
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7. การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน (Stolon) การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน พืชบางชนิดมีส่วนของลาต้นงอก
ออกมาและทอดยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า สโตลอน หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ไหล ส่วนนี้สามารถเจริญไปเป็น
ต้นใหม่ได้ เช่น ต้นเศรษฐีเรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด ฯลฯ

ภาพที่ 6.5.9 ลาต้นของสตรอเบอรี่
ที่มา : เบญจพร ทองแถม. ผู้ถ่ายภาพ, 2560
8. การสื บพันธุ์ด้วยการขาดออกเป็ น ท่อน (Fragmentation) เป็ น การสืบ พันธุ์โดยการหั กหรือขาด
ออกเป็นท่อน ๆ แล้วแต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่ เช่น สาหร่ายทะเล

ภาพที่ 6.5.10 การขาดออกเป็นท่อนของสาหร่าย
9. การสื
้วยการเพาะเลี
้ยงเนื
่อ (Tissue
culture)
วิธีการขยายพั
ีการปฏิ
9.การสื
บพับนพัธุน์ดธุ้ว์ดยการเพาะเลี
้ยงเนื
้อเยื้อ่อเยื(Tissue
culture)
เป็นวิเป็ธีกนารขยายพั
นธุ์พืชนทีธุ่ม์ทีกี่มารปฏิ
บัตบิ ัติ
ภายใต้สภาพที่ควบคุม เรื่องความสะอาด
งความสะอาด อุอุณณหภู
ำต้น
หภูมิ และแสง
และแสง ด้ด้ววยการน�
ยการนำาชิชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชวีวิติต เช่น ลล�าต้
ยอด
ดอก ก้ก้าานใบ
นใบ อัอับบละอองเกสร
ละอองเกสร เป็เป็นนต้ต้นน มาเพาะเลี
มาเพาะเลี้ย้ยงบนอาหารสั
งบนอาหารสังเคราะห์
งเคราะห์และชิ
และชิ้น้นส่วส่นนั
วนนั้น ้น
ยอด ตาข้
ตาข้าางง ก้ก้าานช่
นช่ออดอก
สามารถเจริ
และพัฒฒนาเป็
นาเป็นนต้ต้นนพืพืชชทีที่ส่สมบูมบูรณ์
รณ์มีทมีั้งทส่ั้งวส่นใบ
วนใบลาต้ล�นำต้และรากที
น และรากที
่สามารถน�
ำออกปลู
กในสภาพ
สามารถเจริญญและพั
่สามารถน
าออกปลู
กในสภาพ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติไได้ด้ เช่เช่นน กล้
กล้ววยไม้
ยไม้ เบญจมาศ
เบญจมาศ สัสับปปะรด
ปะรด

ภาพที่ 6.5.11 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช

501

485
502

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัรหัสสวิวิชชาาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชั้นมัธชัยมศึ
้นมัธกยมศึ
า วิทยาศาสตร์
ษาปีกทษาปี
ี่ 1ที่ 1
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีกี่วิธี…………..………………………………………………………………………
2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีอะไรบ้าง………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................
3.ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยลาต้น…………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ..........................................
4.ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์……………………………………………………………
............................................................................................................................... ........................................
5.ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ……………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................

502

486
503

ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐานรหัรหั
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
า วิทยาศาสตร์
สวิสชวิาชาว21101
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ทา
เครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทาเครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
……..…..1.การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่ทาให้เกิดการเพิ่มปริมาณของต้นพืชให้มากขึ้นและดารงสายพันธุ์พืช
……..…..2.การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศทาให้ปรับปรุงพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ๆ
……..…..3.พืชที่มีขยายพันธุ์โดยใช้ลาต้น ได้แก่ สตรอเบอรี่ ผักกาดขาว กล้วยไม้
……..…...4.พืชที่นิยมใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยกิ่งโดยการปักชา ได้แก่ ชบา มะม่วง ดาวเรือง
……..…..5.พืชที่มีการสืบพันธุ์โดยไหล เจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ ได้แก่ ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ พืชตระกูลปาล์ม
……..…...6.พืชที่มีการสืบพันธุ์โดยการหักหรือขาดออกเป็นท่อน ๆ แล้วแต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่
ได้แก่ สาหร่ายทะเล
……..…..7.การปลูกผักชีเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเพราะใช้เมล็ดไปเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่
……..…...8.พืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยใบ ได้แก่ ต้นคว่าตายหงายเป็น ต้นทองสามย่าน ต้นโคมญี่ปุ่น
……..…...9.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพที่ควบคุม
โดยนาชื้นส่วนพืชมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์
……..…..10.พันธุ์พืชที่นิยมทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วย โกสน ยางพารา

503

487
504

ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
า วิทยาศาสตร์
ยนที
่ 1่ 1ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัรหัสสวิวิชชาาว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
มัธยมศึ
กษาปี
1.เขียนผังความคิดการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชพร้อมยกตัวอย่างพืช

การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น

504

488
505

- แนวคาตอบ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัสวิชา ว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรี
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
ชา วิทยาศาสตร์
ยนทียนที
่ 1 ่ ชั1้นมัธยมศึ
1 ที่ 1
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีกี่วิธี 9 วิธี
2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีอะไรบ้าง การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น ,การสืบพันธุ์ด้วยกิ่งโดย
การปักชา ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง หรือเสียบยอด ,การสืบพันธุ์ด้วยราก,การสืบพันธุ์ด้วยใบ,การสืบพันธุ์ด้วย
การแตกหน่อ,การสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์,การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน,การสืบพันธุ์ด้วยการขาดออกเป็น
ท่อน,การสืบพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยลาต้น ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก หอม กระเทียม
มันฝรั่ง ว่านสี่ทิศ
4.ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ เฟิร์น สาหร่าย เห็ด รา ยีสต์
5.ให้นักเรียนบอกตัวอย่างพืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ พืชตระกูลปาล์ม

505

489
506

- แนวคาตอบ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน รหั
รหัสสวิวิชชาา ว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรี
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
า วิทยาศาสตร์
ยนทีย่ นที
1 ่ ชั1้นมัธยมศึ
1 ที่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ทา
เครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทาเครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
……√…..1.การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่ทาให้เกิดการเพิ่มปริมาณของต้นพืชให้มากขึ้นและดารงสายพันธุ์พืช
……√…..2.การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศทาให้ปรับปรุงพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ๆ
……X…..3.พืชที่มีขยายพันธุ์โดยใช้ลาต้น ได้แก่ สตรอเบอรี่ ผักกาดขาว กล้วยไม้
……√…..4.พืชที่นิยมใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยกิ่งโดยการปักชา ได้แก่ ชบา มะม่วง ดาวเรือง
……X…..5.พืชที่มีการสืบพันธุ์โดยไหล เจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ ได้แก่ ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ พืชตระกูลปาล์ม
……√…..6.พืชที่มีการสืบพันธุ์โดยการหักหรือขาดออกเป็นท่อน ๆ แล้วแต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่
ได้แก่ สาหร่ายทะเล
……X…..7.การปลูกผักชีเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเพราะใช้เมล็ดไปเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่
……√…..8.พืชที่มีการสืบพันธุ์ด้วยใบ ได้แก่ ต้นคว่าตายหงายเป็น ต้นทองสามย่าน ต้นโคมญี่ปุ่น
……√…..9.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพที่ควบคุม
โดยนาชื้นส่วนพืชมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์
……X…..10.พันธุ์พืชที่นิยมทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วย โกสน ยางพารา

506

490
507

- แนวคาตอบ ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัสวิชา ว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกษาปี
ชา วิทยาศาสตร์
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นมัธยมศึ
ี่ 1 ที่ 1
ชบา พู่ระหง โกสน กุหลาบ
ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก

การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น
การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น

มันเทศ มันมือ เสือมันฝรั่ง

การสืบพันธุ์ด้วยกิ่ง
การสืบพันธุ์ด้วยราก

กล้วยไม้,ขนุน,สัก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การสืบพันธุ์ด้วย
การขาดออกเป็น
ท่อน
สาหร่ายทะเล

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

คว่าตายหงายเป็น
ต้นโคมญี่ปุ่น

การสืบพันธุ์ด้วยใบ

การสืบพันธุ์ดว้ ยการแตกหน่อ

การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน

ต้นเศรษฐีเรือนนอก
สตรอเบอรี่ บัว

การสืบพันธุ์ด้วย
การสร้างสปอร์
สปอร์

เฟิร์น สาหร่าย เห็ด
รา ยีสต์

ขิง ข่า กล้วย
ปาล์ม

507

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของการขยายพันธุ์พืช
2. จาแนกประเภทของการขยายพันธุ์พืชได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. เขียนขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชได้
2. ขยายพันธุ์พืช โดยเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืช
อย่างน้อย 1 วิธีได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. รูปแบบการขยายพันธุ์ของพืชชนิดต่าง ๆ
2. ขั้นตอนการทาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
2. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศของพืชโดยใช้คาถาม
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช คืออะไร (เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้น
ใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ
ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา เป็นต้นใหม่ได้)
- การขยายพันธุ์ โดยใช้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ มีอะไรบ้าง (การต่อ
การทาบกิ
่ง การติ
ดตาดการเพาะเลี
้ยงเนื้ยองเนื
เยื่อ้อการแตกหน่
อ การอ
ต่กิอ่ง กิการตอน
่ง การตอน
การทาบกิ
่ง การติ
ตา การเพาะเลี
เยื่อ การแตกหน่
การขาดเป็
อน ฯลฯ)
ขาดเป็นท่อนนท่ฯลฯ)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนดู VDO การขยายพันธุ์พืชและศึกษา ใบความรู้เรื่องการ
ขยายพันธุ์พืช
2. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 ปริศนาอักษรไขว้ เรื่องการขยายพันธุ์ของ
พืช
3. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2 จับคู่ เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช โดยให้
นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้าย ให้มี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. VDOการขยายพั
การขยายพันธุน์พธุืช์พืช
1.VDO
2. ใบความรู้ก้ารขยายพั
การขยายพั
2.ใบความรู
นธุน์พธุืช์พืช
3. ใบกิจกรรมการขยายพั
การขยายพันนธุ์พธุ์พืชืช
4. สาลี
5. กาบมะพร้าว
6. เชือกฟาง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ใบกิจกรรมการขยายพันธุ์พืช

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์กัน
4. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 3 จับคู่ภาพ โดยให้นักเรียนจับคู่ภาพ
ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชให้ตรงกับวิธีการขยายพันธุ์พืช
5. นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดยนาพืชที่เตรียมมาจากการนัดหมายคาบที่แล้ว เลือก
วิธีการขยายพันธุ์พืชที่สนใจ โดยอาจทากลุ่มละ 1 ชิ้นงาน คู่ละ 1 ชิ้นงาน หรือ
คนละ 1 ชิ้นงานตามความเหมาะสมตามบริบท
6. ถ้านักเรียนทาชิ้นงานเดี่ยว (คนละ 1 ชิ้นงาน) หรือชิ้นงานคู่ (2 คนต่อ 1
ชิ้นงาน) ให้นักเรียนนั่งกลุ่มใหม่ตามวิธีการขยายพันธุ์ จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการที่นามาซึ่งความสาเร็จในการทาชิ้นงานของแต่ละคน
จากนั้นนาเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ3 นาที
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการทาใบกิจกรรมการ
การขยายพั
์พืช โดยใช้
นวค�ำถามต่
ขยายพันธุ์พนืชธุโดยใช้
แนวคแาถามต่
อไปนีอ้ ไปนี้
- การขยายพันธุ์ที่นาต้นพืช 2 ต้นที่เป็นชนิดเดียวกัน โดยมีต้นตอและต้น
พันธุ์ดีมาเชื่อมต่อกัน เมื่อเนื้อเยื่อบริเวณที่ติดกันเชื่อมต่อกันดีแล้วจึงตัดรากต้น
ที่นามาเชื่อมออก (ทาบกิ่ง)
- การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานส่วนของต้นพืชกับตาพืชพันธุ์ดีเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้นเดียวกัน (การติดตา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การขยายพันธุ์ที่ทาให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ (การ
ตอนกิ่ง)
- การขยายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศ
เมีย (การเพาะเมล็ด)
- การขยายพันธุ์ที่นาส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี มาตัดใส่ลงในวัสดุเพาะชา
เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่ (การปักชา)
- การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ส่วนคือ ต้น กับยอด
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต (การเสียบยอด)
- การขยายพันธุ์ที่นาส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช แล้วนามาเลี้ยง ในอาหาร
สังเคราะห์และสภาพปลอดเชื้อ (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. อธิบายความหมายของการ
ขยายพันธุ์พนืชธุ์พืชได้
การขยายพั
2. จาแนกประเภทของการ
การขยายพั
ขยายพันธุ์พนืชธุได้์พืชได้
3. เขียนขั้นตอนการขยายพันธุ์
พืชได้
4. ขยายพันธุ์พืช โดยเลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืช อย่างน้อย 1 วิธีได้

วิธีการวัด
- ทาใบกิจกรรม

- ทาใบกิจกรรม

- ผลงานจากการ
ปฏิบัติ

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
การขยายพันธุ์ของพืช
- ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
การขยายพันธุ์ของพืช
- ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การขยายพันธุ์ของพืช
- แบบบันทึกคะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช หน่วยที่ 6 การสืบพันธ์ของพืชดอก
แผนการจัดการเรียแผนการจั
นรู้ที่ 6 เรื่อดงการเรี
การขยายพั
ช
ยนรู้ที่ 6นเรืธุ์ข่อองพื
ง การขยายพั
นธุ์ของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐานรหัรหัสวิสชวิชา าว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
้นมัธกยมศึ
า วิทยาศาสตร์
ยนทีย่ 1นทีชั่ ้น1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 1ที่ 1
วิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
1. การตอนกิ่ง (marcotting)
การตอนกิ่ง คือ การทาให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทาให้ได้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะ
ทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
2. ควั่นกิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่น ๆ ออก
3. นาตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวที่แช่น้า แล้วบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้แน่น) มาผ่าตาม
มา
ความยาว
แล้วน�ำไปหุ
บนรอยแผลของกิ
่งตอน่งตอน
มัดด้วมัยเชื
กทัอ้งบนและล่
างรอยแผล
ผ่าตามความยาวแล้
วน้มาไปหุ
้มบนรอยแผลของกิ
ดด้วอยเชื
กทั้งบนและล่
างรอยแผล
4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่ านวัส ดุ และเริ่มแก่เป็ น สี เหลื อง สี น้ าตาล ปลายรากมีสี ขาว และมี
จานวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้
5. นากิ่งตอนไปชาในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป

ภาพที่ 6.6.1 แสดงขั้นตอนการตอนกิ่งพืช
2. การทาบกิ่ง (layering หรือ layerage) การทาบกิ่ง คือ การนาต้นพืช 2 ต้นที่เป็นชนิดเดียวกัน โดยส่วน
ของต้นตอที่นามาทาบกิ่ง จะทาหน้าที่เป็นระบบรากอาหารให้กับต้นพันธุ์ดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์เพศปราศจากโรคและแมลง
2. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว
3. เฉือนต้นตอเป็นรูปปากฉลาม
4. ประกบแผลต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์ดี พันพลาสติกให้แน่น แล้วมัดต้นตอกับกิ่งพันธุ์ด้วยเชือก
5. ประมาณ 6 - 7 สัปดาห์ แผลจะติ ดกัน ดี รากตุ้มต้น ตอจะงอกแทงผ่ านวัส ดุ และเริ่มมีสี น้าตาล
ปลายรากมีสีขาว และมีจานวนมากพอ จึงจะตัดได้
6. นาลงถุงเพาะชา พร้อมปักหลังค้ายัน ต้นเพื่อป้องกันต้นล้ม
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ภาพที่ 6.6.2 แสดงขั้นตอนการทาบกิ่งพืช
3. การติดตา (budding)
การติดตา คือ การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้น เดียวกัน โดยการ
นาแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดี ไปติดบนต้นตอ การติดตาจะมีวิธีการทา 2 วิธี คือ วิธีการติดตาแบบลอกเนื้อไม้ และ
แบบไม่ลอกเนื้อไม้ ซึ่งในทีนี้จะแนะนาเฉพาะขั้นตอน การติดตาแบบลอกเนื้อไม้ ดังนี้

ภาพที่ 6.6.3 แสดงขั้นตอนการติดตาพืช
1. เลือกต้นตอในส่วนที่เป็นสีเขียวปนน้าตาล แล้วกรีดต้นตอจากบนลงล่าง 2 รอย ห่างกันประมาณ 1
ใน 3 ของเส้นรอบวงของต้นตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร
2. ตัดขวางรอยกรีดด้านบน แล้วลอกเปลือกออกจากด้านบนลงด้านล่าง ตั ดเปลือก ที่ลอกออกให้
เหลือด้านล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
3. เฉือนแผ่นตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเนื้อไม้ออกแล้วตัดแผ่นตา ด้านล่างทิ้ง
4. สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอ โดยให้ตาตั้งขึ้น แล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น
5. ประมาณ 7 - 10 วัน จึ งเปิ ด พลาสติ ก ออก แล้ ว พั น ใหม่ โดยเว้ น ช่ อ งให้ ต าโผล่ ออกมา ทิ้ งไว้
ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จึงตัดยอดต้นเดิมแล้วกรีดพลาสติกออก
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4.การเสียบยอด (grafting)
การเสียบยอด คือ การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต เป็นต้น
เดียวกัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

ภาพที่ 6.6.4 แสดงขั้นตอนการเสียบยอดพืช
1. ตั ด ยอดต้ น ตอให้ สู งจากพื้ น ดิ น ประมาณ 10 เซนติ เมตร แล้ ว ผ่ ากลางล าต้น ของ ต้น ตอให้ ลึ ก
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร
2. เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร
3. เสียบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแผลตรงกัน แล้วใช้เชือกมัดด้านบน และล่างรอยแผล
ต้นตอให้แน่น
4. คลุมต้นที่เสียบยอดแล้วด้วยถุงพลาสติก หรือนาไปเก็บไว้ในโรงอบพลาสติก
5. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห์ รอยแผลจะประสานกันดี และนาออกมาพักไว้ในโรง เรือนเพื่อรอการปลูก
ต่อไป
5. การตัดชาหรือปักชา (cutting หรือ cottage)
การตัดชา คือ การนาส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี เช่น ใบ และ ราก มาตัดและปักชาในวัสดุเพาะชา
เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่จากสวนที่นามาตัดชา แต่ในที่นี้จะขอแนะนาขั้นตอนการตัดชากิ่งซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้
1. ตัดโคนกิ่งให้ชิดข้อยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตัดเฉียงเป็นรูปปากฉลาม และตัดปลาย
บนให้เหนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร
2. ใช้มีดปลายแหลมกรีดบริเวณรอบโคนยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 2 - 3 รอย
3. ปักกิ่งชาลงในวัสดุเพาะชา ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร
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4. นาเข้าโรงอบพลาสติก หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่
5. ประมาณ 25 - 30 วัน กิ่งตัดชาจะแตกยอกอ่อน พร้อมออกราก เมื่อมีจานวนมากพอ จึงย้ายปลูก
ต่อไป

ภาพที่ 6.6.5 แสดงขั้นตอนการปักชาพืช
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
รายวิชชาวิ
ฐานสวิชรหัา สว21101
วิชา ว21101
้นมัธกยมศึ
า วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นรหั
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ 1ยนที
ชั้น่ มั1ธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 1 ที่ 1

ปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง วิธีการขยายพันธุ์พืช
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ปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง วิธีการขยายพันธุ์พืช

แนวตั้ง

แนวนอน

1.การขยายพันธุ์ที่นาต้นพืช 2 ต้นเป็นต้นเดียวกัน
โดยมีต้นตอและต้นพันธุ์ดี

2.การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานส่วนของต้นพืช
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้นเดียวกัน

3.การขยายพันธุ์ที่ทาให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะ
ติดอยู่กับต้นแม่

4.การขยายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่าง
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย

5. การขยายพันธุ์ที่นาส่วนต่างๆของพืชพันธุ์ดี
มาตัดใส่ลงในวัสดุเพาะชา เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่

6.การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานเนื้อเยื่อของ
ต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต

7.การขยายพันธุ์ที่นาส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช แล้วนามาเลี้ยง
ในอาหารสังเคราะห์และสภาพปลอดเชื้อ
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐานรหัรหั
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
า วิทยาศาสตร์
สวิสชวิาชาว21101
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้าย ให้มีความสัมพันธ์กัน
A เพาะเมล็ด

B ตอนกิ่ง

C ทาบกิ่ง

D ติดตา

E เสียบยอด

F ปักชา

G เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

……....…1. การขยายพันธุ์ที่นาต้นพืช 2 ต้นเป็นต้นเดียวกัน โดยมีต้นตอและต้นพันธุ์ดี
……....…2. การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้นเดียวกัน
……....…3. การขยายพันธุ์ที่ทาให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่
……....…4. การขยายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
……....…5. การขยายพันธุ์ที่นาส่วนต่างๆของพืชพันธุ์ดี มาตัดใส่ลงในวัสดุเพาะชา เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่
……....…6. การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต
……....…7. การขยายพันธุ์ที่นาส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช แล้วนามาเลี้ยง ในอาหารสังเคราะห์
และสภาพปลอดเชื้อ
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ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเนียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐานรหัรหั
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
า วิทยาศาสตร์
สวิสชวิาชาว21101
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
1.ให้นักเรียนจับคู่ภาพขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชให้ตรงกับวิธีการขยายพันธุ์พืช
ภาพขั้นตอนการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์พืช

การติดตา

การเสียบยอด

การปักชา

การทาบกิ่ง

การตอนกิ่ง

519

503
520

520

แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รหั
รหัสสวิวิชา ว21101
ว21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
ชา วิทยาศาสตร์

ปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง วิธีการขยายพันธุ์พืช

7

พ
า
ะ
เ
ลี้
ย
ง
เ
นื้
อ
4เ
ยื่
อ

เ

สี

ย

1ท

พ า

ย

า

ะ

อ

ด
อ
ย
บ
ย
สี
6

ด

5ปั
2ก

กิ่

ง

เ ม

ล็

ช
ชา

ด

า

ร

ต

ติ

ด

3ต

อ
น
กิ่
ง

า

504
521

แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัรหัสสวิวิชชาาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปีที่ ท1ี่ 1
า วิทยาศาสตร์
กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้าย ให้มีความสัมพันธ์กัน

A เพาะเมล็ด

B ตอนกิ่ง

C ทาบกิ่ง

D ติดตา

E เสียบยอด

F ปักชา

G เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
……C…1.การขยายพันธุ์ที่นาต้นพืช 2 ต้นเป็นต้นเดียวกัน โดยมีต้นตอและต้นพันธุ์ดี
……D…2.การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้นเดียวกัน
……B…3.การขยายพันธุ์ที่ทาให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่
……A…….4.การขยายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
……F…5.การขยายพันธุ์ที่นาส่วนต่างๆของพืชพันธุ์ดี มาตัดใส่ลงในวัสดุเพาะชา เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่
……E…6.การขยายพันธุ์ที่เชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต
……G…7.การขยายพันธุ์ที่นาส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช แล้วนามาเลี้ยง ในอาหารสังเคราะห์และสภาพปลอดเชื้อ
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืช
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัรหัสสวิวิชชาาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
า วิทยาศาสตร์
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
ภาพขั้นตอนการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์พืช

การติดตา

การเสียบยอด

การปักชา

การทาบกิ่ง

การตอนกิ่ง

522

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
ด้านทักษะกระบวนการ
1. เขียนขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชได้
2. เขียนผังความคิดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ขอบเขตเนื้อหา
1. รูปแบบการขยายพันธุ์ของพืชชนิดต่าง ๆ
2. ขั้นตอนการทาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
2. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดยใช้
คาถาม
- การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ พืชที่เกิดมามีลักษณะใด(พืชที่
เจริญจากการการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศจะมีลักษณะเหมือนกับ
ต้นเดิมทุกประการ)
- นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด (การสืบพันธุ์ที่ใช้ส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ ลูกที่เกิดจะมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนพ่อแม่ทุกประการ)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนดู Power point ความสาคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและศึกษา ใบความรู้เรื่องความสาคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณา
ว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาระงาน/ชิ้นงาน
งาน
1.ใบกิจกรรมความสาคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power point ความสาคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.ใบกิจกรรมความสาคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทาเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทาเครื่องหมาย X ลง
ในข้อที่เห็นว่าผิดและให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้
ด้วยตนเอง
3. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยให้นักเรียนเขียนผังความคิดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการทาใบ
กิจกรรมความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้แนว
คาถามต่อไปนี้
- การนาชิ้นส่วนของพืชไปเลี้ยงในสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมสภาพแวดล้อมและนาชิ้นส่วนของ
(การเพาะเลี้ย้ยงเนื
งเนื้อ้อเยืเยื่อ่อ) )
พืชที่นามาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์(การเพาะเลี
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบอกประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ดังต่อไปนี้
1) การขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ต้นพืชจานวนมากอย่างรวดเร็ว
2) การผลิตพืชที่ปราศจากโรค เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จะต้องอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ ดังนั้น พืชที่ได้จึงเป็นพืชที่ปราศจากเชื้อใดๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) การปรับปรุงพันธุ์พืช ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช คือ การปรับปรุงพันธุ์พืช สามารถสร้างพันธุ์พืชต่าง ๆ ได้ตาม
ความประสงค์
4) การผลิตสารทุติยภูมิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรต่างๆ
แบบเซลล์แขวนลอย สามารถผลิตสารต่าง ๆ ได้ เช่น ผลิตสารใช้เป็นยา
ฆ่าแมลงที่ใช้ทางด้านการเกษตร ผลิตยารักษาโรคใช้ทางด้านการแพทย์
และผลิตสารที่ทาให้กุ้งลอกคราบที่ใช้ทางการประมง
5) การศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ เนื่องจากการ
เลี้ยงพืชในอาหารสังเคราะห์สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและ
ชัดเจน
6) การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช) เป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืช คือ เก็บแคลลัส
ของพืชที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ควบคุมโดยใช้ไนโตรเจนเหลว
สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน และไม่มีการกลายพันธุ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
1. ความสาคัญของ
- ทาใบกิจกรรม
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
2. เขียนขั้นตอนการ
- ทาใบกิจกรรม
ขยายพันธุ์พืชได้
3. เขียนผังความคิดการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เครื่องมือวัด
เกณฑ์การประเมิน
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ความสาคัญของ
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
- ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
ความสาคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ว21101
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประวัติความเป็นมาของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ภาพที่ 6.7.1 แคลลัสของพืชที่ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

GottliebHaberlandt
Haberlandtชาวเยอรมั
ชาวเยอรมั
นคนแรกที
ท�ำการท�ำดลองเลี
ท่านได้
รับ
Gottlieb
น นเป็นเป็คนแรกที
่เริ่ม่เริท่มาการทดลองเลี
้ยงเนื้ย้องเนื
เยื้อ่ เยื
พืช่อพืท่ชานได้
รับการ
การยกย่
งว่นาเป็
บิดาของเทคนิ
คการเลี
พืช Haberlandt
ได้ท�ำการทดลองโดยแยกเอา
ยกย่
องว่อาเป็
บิดนาของเทคนิ
คการเลี
้ยงเนื้ย้องเนื
เยื่อ้อพืเยืช่อHaberlandt
(1898)(1898)
ได้ทา การทดลองโดยแยกเอาเซลล์
เซลล์จากใบพื
ย้ งในอาหารสั
งเคราะห์
และตั
ง้ สมมติ
า เซลล์
ยงเซลล์
ดีย่นวทีามาเลี
น่ �ำมาเลี
ย้ งสามารถ
จากใบพื
ชมาเลีชมาเลี
้ยงในอาหารสั
งเคราะห์
และตั
้งสมมุ
ติฐานว่ฐานว่
าเซลล์
พืชเพีพชื ยเพี
งเซลล์
เดียเวที
้ยงสามารถจะ
จะแบ่งตัวและเจริญเติบโตไปเป็นพืชต้นใหม่ที่สมบูรณ์ทุกประการได้เช่นเดียวกับพืชเดิม แต่เขายังไม่สามารถ
แบ่งตัวและเจริญเติบโตไปเป็นพืชต้นใหม่ที่สมบูรณ์ ทุกประการได้ เช่นเดียวกับพืชต้นเดิม แต่เขายังไม่สามารถ
เลี้ยงเซลล์พืชให้เป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ตามสมมติฐาน เนื่องจากเซลล์ที่นำ� มาท�ำการทดลองนี้แก่เกินไป และ
เลี
งเซลล์พืช่ใให้
พืชเทีหมาะสม
่สมบูรณ์ไอย่
ด้ตาามสมมุ
ิฐาน 1902
เนื่องจากเซลล์
ที่นามาท้ยาการทดลองนี
สูต้ยรอาหารที
ช้เเลีป็้ยนงยัต้นงไม่
งไรก็ดี ตในปี
เขาก็สามารถเลี
งเนื้อเยื่อพืชได้้แสก่�ำเเร็กินจไปและ
และมี
สูความเชื
ตรอาหารที
ลี้ยงยัองมี
ง ไม่
างไรก็
ีในปีน่ 1902
เขาก็สามารถเลี
สาเร็จ และมี
อ่ มัน่ ่ใว่ช้าเจะต้
วธิ เกี หมาะสม
ารท�ำให้เอย่
ซลล์
ทเี่ ลีย้ดงอยู
นั้ สามารถกลั
บกลายเป็้ยนงเนืพืช้อทัเยืง้ ่อต้พืนชได้ได้ในระยะ
30 ปีตคอ่ วาม
มา
เชื
่น ว่าจะต้
องมีHarberlandt
วิธีการทาให้ เซลล์
ลี้ ยงอยู่ นั้ น สามารถกลั
น พื ชอทัยมาก
้งต้น ได้แต่
ในระยะ
ปี ต่อมา
หลั่องมัจากสมั
ยของ
งานด้ทาี่ เนการเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื่อบพืกลายเป็
ชพัฒนาไปน้
ก็มีนักวิท30ยาศาสตร์
หลายท่
านท�ยำของ
การศึHaberlandt
กษาค้นคว้าเกีงานด้
ย่ วกับานการเลี
การเลีย้ งเนื
ง่ White
านการเลี
ย้ ง
หลั
งจากสมั
้ยงเนือ้ เยื
้อเยือ่ พื่อพืช ชจนกระทั
พัฒนาไปน้
อยมาก(1934)
แต่ก็มได้ีนักทวิ�ำทงานด้
ยาศาสตร์
หลาย
เยือ่ าการศึ
ของรากเป็
วยสารอนิ
นทรี(1934)
ย์ น�ำ้ สกัได้
ดยีทสางานด้
ต์ และน�าำ้นการเลี
ตาลทราย
ท่เนืาอ้ นท
ก ษาค้นผลส�
น คว้ำาเร็เกีจ่ ยโดยทดลองใข้
วกับ การเลี้ ยอง าหารที
เนื้ อเยืป่่ อระกอบด้
พื ช จนกระทั
่ ง White
้ยง
ต่อ้อมาในปี
1937 เขาค้
นพบว่
ม่ วิตามินบีมคี อวามส�
ต่อการเจริ
ญเติบโตของเนื
อ่ ราก
นักวิทาตาลทราย
ยาศาสตร์
ำคั่ปญระกอบด้
เนื
เยื่อของรากเป็
นผลส
าเร็าจกลุโดยทดลองใช้
าหารที
วยสารอนิ
นทรีย์ น้อ้ เยื
าสกั
ดยีสกลุ
ต์ ม่ และน้
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงเนื้อเยื่อของรากพืชอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มของ Street งานของกลุ่มนี้จะช่วยอธิบาย
ต่ อ มาในปี 1937 เข้ า ค้ น พบว่ า กลุ่ ม วิ ต ามิ น บี มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของเนื้ อ เยื่ อ ราก กลุ่ ม
บทบาทของสารเคมี โดยเฉพาะพวกวิตามินต่าง ๆ ต่อการสร้างราก และความสัมพันธ์ของการเกิดรากและ
นัยอดได้
กวิทยาศาสตร์
อย่างดี ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงเนื้อเยื่อของรากพืชอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มของ Street งานของกลุ่มนี้
จะช่วยอธิบายบทบาทของสารเคมีโดยเฉพาะพวกวิตามินต่าง ๆ ต่อการสร้างราก และความสัมพันธ์ของการ
เกิดรากและยอดได้อย่างดี
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Winkler ได้ค้น พบว่าออกซิ น คือ IAA (indol acetic acid) เป็ น สารช่ว ยกระตุ้ น การเจริญ เติบ โต
ดั ง นั้ น Gautheret (1937, 1938) จึ ง ทดลองเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ แคมเบี ย มของต้ น หลิ ว (Salix cambium) ใน
ส วิตามินบี 1 cysteine hydrochloride และ IAA ลงไปด้วย พบว่า
Knop’s solution โดยใส่น้าตาลกลูโครส
เนื้อเยื่อของหลิวมีการแบ่งตัวและเจริญต่อไปได้ ระยะหนึ่งในอาหารที่ใช้เลี้ยง จนกระทั่งในปี 1939 เขาจึง
ประสบความสาเร็จในการเลี้ยง ส่วนแคมเบียมของแครอทอย่างแท้จริง ซึ่งแต่นั้นมา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ได้ประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ White ซึ่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทูเมอร์ (tumors) ของ
ยาสูบที่ได้มาจากลูกผสมระหว่าง Nicotiana glauca x N. langsdorffii ต่างรายงานความสาเร็จ พบว่ามีกลุ่ม
เซลล์พองฟูออกมาจากเนื
อกมาจากเนื้อ้อเยืเยื่อ่อเดิเดิมมเรีเรียยกกลุ
กกลุ่ม่มเซลล์
เซลล์ที่เทกิี่เดกิใหม่
ดใหม่
่า แคลลั
ซึ่งแคลลั
นี้สามารถเลี
้ยงไปได้
ว่าวแคลลั
ส ซึส่งแคลลั
สที่ไสด้ทีน่ไี้สด้ามารถเลี
้ยงไปได้
เรื่อย
ยไปยั
งอาหารใหม่
ประสบผลส
จ อ่ เนืงจากการค้
่องจากค้นพบสาร
เรืๆ อ่ เมืย ่อๆมีเมืการย้
อ่ มีกาารย้
ายไปยั
งอาหารใหม่สาเหตุ
สาเหตุทที่กกี่ ารเพาะเลี
ารเพาะเลี้ย้ งเนื้อเยือ่อพืพืชชประสบผลส�
ำเร็าเร็
จ เนื
พบสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยสารควบคุมการเจริญเติ
-เติบบโตโตชนิ ดแรกที่ค้นพบคือ IAA ซึ่งเป็ นออกซิน
(auxin) ชนิดหนึ่งที่ทาให้การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลองได้ผล ต่อมาภายหลังมีการค้นพบไคเนทิน
(kinetin) ซึ่ ง เป็ น ไซโตไคนิ น (cytokinin) ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น การเจริ ญ ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นั บ จากนั้ น มา
ความก้าวหน้าทางการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยื่อพืชก็ได้แพร่ ห ลายไปยั งประเทศอื่น ๆ อีกทั้งยั งมีการเอาหลักการ
เพาะเลีย้ งเนื
งเนือ้ ้ อเยืเยือ่ ่อพืพืชชไปประยุ
ไปประยุกต์กใต์ช้ใทช้างด้
ทางด้
านการเกษตร
การขยายพั
ธุ์พืช บปรุการปรั
งพั น ธุ์พื ช ทาง
านการเกษตร
การขายพั
นธุพ์ ชื นการปรั
งพันธุพ์ บชื ปรุ
ทางพฤกษศาสตร์
วเคมี โรคพืช ตลอดจนทางด้
านพันธุวิศวกรรม
ชีพฤกษศาสตร์
วเคมี โรคพืชชีตลอดจนทางด้
านพันธุวิศวกรรม
การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่อ พื ช โดยใช้ชิ้ น ส่ ว นของพื ช เช่น ตายอดหรื อตาข้างของพื ช จากต้น พื ช พั น ธุ์ดี ที่
คัดเลือกไว้ มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ ทาให้ส่วนประกอบของพืชเจริญเติบโตและ
พัฒ นาเกิดเป็นต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิมทุกประการ ทาให้ ได้พืชจานวนมากที่มีคุณ ภาพสม่าเสมอ
นอกจากนั้น พืชที่ได้ยังปลอดจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ที่อาจเป็นสาเหตุ ของโรคพืช จึงเหมาะแก่การ
เพาะเลี้ยงเนื
้ยงเนื้อเยื
้อเยื่อ ่อได้ได้แก่แก้กล้กล้วยวยหน่หน่
่ง
นาไปปลูกเพื่อให้ได้ต้นที่สมบูรณ์ และมีผลผลิตสูงต่อไป พืชที่นิยมเพาเลี
อไม้อไม้
ฝรัฝ่งรัไผ่
เยอบี
ร่า หน้
วัวาเบญจมาศ
กระเจี
ยว บอนสี
กุหลาบ
สตรอเบอร์
รี่ ขนุรนี่ ขนุ
ไม้สนักไม้สัก
ไผ่
เยอบี
ร่า าหน้
วัว เบญจมาศ
กระเจี
ยว บอนสี
กุหลาบ
สตรอเบอร์
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ชนิดของอาหารเพาะเลี
ของอาหารเพาะเลี้ย้ยงเนื
งเนื้อ้อเยืเยื่อ่อพืพืชช
อาหารเพาะเลี
อาหารเพาะเลี้ย้ยงเนื
งเนื้อ้อเยืเยื่อ่อมีมี22รูรูปปแบบภายใต้
แบบภายใต้สูตสรเดี
ูตรเดียวกั
ยวกั
น นแล้แล้
วแต่
วแต่
ผู้ปผฏิู้ปบฏิัตบิเห็ัตนิเห็ว่นาในระยะไหนควรใช้
ว่าในระยะไหนควรใช้
อาหารรูปแบบใดแล้
แบบใดแล้ววส่ส่งงผลดี
ผลดีตต่อ่อการพั
การพัฒฒนาของชิ
นาของชิ้น้นพืพืชได้
ชได้ดีกดว่ีกาว่าได้ได้
แก่แก่
1. อาหารแข็
อาหารแข็งง (( Solid
Solid medium)
medium)เป็เป็นนเพีเพียยงการผสมวุ
งการผสมวุ้น้ลงในอาหาร
นลงในอาหารประมาณ
ประมาณ0.70.7-1 -1% %หรืหรื
อ7-10
อ7-10
กรัมกรัต่มอ ต่อ
อาหาร 1 ลิตตรร เพื
เพื่อ่อช่ช่ววยพยุ
ยพยุงงชิชิ้น้นพืพืชชให้ให้สสามารถเจริ
ามารถเจริญญเติเติบบโตอยู
โตอยู่บนอาหารได้
่บนอาหารได้
2. อาหารเหลว
Liquidmedium)
medium)เป็เป็นเป็นอาหารที
นอาหารที
อาหารที
ีส่ว่วนผสมของวุ
นผสมของวุ
ลี้ย้ยงในอาหารเหลวมั
งในอาหารเหลวมั
จะมี
อาหารเหลว (((Liquid
Liquid
medium)
่ไม่่ไมม่่ไม่ีสมม่วีสนผสมของวุ
้น ้นชิ้น้นชิพืชิ้นช้นพืทีพืช่เชทีลีที้ย่เลี่เงในอาหารเหลวมั
กจะมี
กกจะมี
การการ
การเจริ
บโตที
ด่ ี และค่
อนข้
างรวดเร็
วแต่
แต่
อ้ งระวั
งระวั
อ่ งการถ่ายเทอากาศของชิ
ายเทอากาศของชิ
ย้ งเนื
งเนื
ในอาหาร
เจริญเติญบเติโตที
โตที
่ด่ดี ี และค่
และค่
ออนข้
นข้
าางรวดเร็
งรวดเร็
ววแต่
ตต้อต้องระวั
งเรืงงเรื่องการถ่
ยเทอากาศของชิ
้นน้ พื้นพืชพืชถ้ชถ้าาถ้เลีเลีา้ยเลี
้ยงเนื
้ออ้ เยืเยื้อ่ออ่ เยืในอาหาร
่อในอาหาร
เหลว จจ�าเป็
ำเป็นนต้ต้อองเลี
ควบคู
ครื
งเขย่
จะเคลื
นไหวด้
งเลี้ย้ยงบนเครื
งบนเครื่อ่องเขย่
งเขย่าา(Shaker)
(Shaker)ควบคู
ควบคู่ก่กัน่กันไปเสมอ
ันไปเสมอ
ไปเสมอทัทั้งทั้งนีนี้ง้เนี้เครื
้เครื
่อ่องเขย่
่องเขย่
าาจะเคลื
าจะเคลื
่อ่อนไหวด้
่อนไหวด้
ววยการหมุ
วยการหมุ
น น
ในแนวขนานกั
100-120
รอบต่
อนาที
นาทีการเขย่
การเขย่
ตลอดเวลาจะช่
เจนละลายลง
ในแนวขนานกับบพืพื้น้นโลก
โลก อัอัตตรารา100120รอบต่
รอบต่
ออนาที
การเขย่
าตลอดเวลาจะช่
าาตลอดเวลาจะช่
วยให้
วยให้
ออกซิ
ออกซิ
เจนละลายลงใน
จนละลายลงใน
ในอาหารส่
งผลดี
่การเจริ
อการเจริญญญเติเติเติบบโตของเนื
บโตของเนื
โตของเนื้อ้ อเยืเยื่อ่อพืพืชชบนอาหารเหลวเป็
บนอาหารเหลวเป็
อาจมี
ารฉ�
่ำน�าน้
หากพบ
อาหารส่งผลดี
ผลดี
ตต่อ่อตการเจริ
บนอาหารเหลวเป็
นนเวลานานพื
นเวลานานพื
เวลานานพื
ชชอาจมี
ชอาจมี
กการฉ่
การฉ่
าน้
า้ำ หากพบ
า หากพบ
อาการดั
และเปลี
จะสามารถลดอาการฉ�
่ ำน�าของพื
้ำของพื
อาการดังงกล่
กล่าาวว ควรหยุ
ควรหยุดดการใช้
การใช้ออาหารเหลว
าหารเหลวและเปลี
และเปลี่ย่ยนไปใช้
่ยนไปใช้
นไปใช้ออาหารแข็
อาหารแข็
าหารแข็
งงจะสามารถลดอาการฉ่
งจะสามารถลดอาการฉ่
าน้
าน้
าของพื
ชช ช
ลดลงได้
ชิ้นส่ส่ววนพื
้นจะมี
กการพั
ฒฒนาเป็
นนหน่
ออเล็เล็อกกเล็ๆๆกภายใน
นพืชชทีที่ผ่ผ่า่านการฟอกฆ่
นการฟอกฆ่าเชื
าเชื้อ้ อและเลี
และเลี้ยงบนอาหารวุ
้ยงบนอาหารวุ
จะมี
้นจะมี
ารพั
การพั
นาเป็
ฒ นาเป็
หน่
นหน่
ๆ ภายใน
1-21-2
เดือนแรก
นแรก เมื
ำการตัดดดย้ย้าย้ายอาหารเปลี
ายอาหารเปลี
ยอาหารเปลี
่ยนอาหาร
นอาหารเนืเนื้อเนืเยื
อเหล่
้จะเจริ
เติบโตและมี
บโตและมี
กฒารพั
นาเป็
เมืเมื่อ่อ่อททท�าการตั
าการตั
่ย่ยนอาหาร
้อ้อเยื่อเยืเหล่
่อ่เหล่
านีา้จนีาะเจริ
้จนีะเจริ
ญเติ
ญญเติ
บโตและมี
การพั
การพั
นาเป็
ฒฒนาเป็
นหน่นหน่
อน อ
หน่กอๆเล็ภายใน
กๆ ภายใน
อนแรก
การเปลี
่ยนอาหาร
นอาหารเนืเนื้อเยื
่อเหล่
้จ้จะเจริ
ารพั
นาจน
เล็
ภายใน
11 ––122–เดืเดื2ออเดื
นแรก
นแรก
เมืเมื่อเมื
่อมีมี่อกกมีารเปลี
ารเปลี
่ย่ยนอาหาร
้อเยื
่อเหล่
เหล่
านีาา้นีจนีะเจริ
ะเจริ
ญญเติ
ญเติบเติบโตและมี
บโตและมี
โตและมี
กการพั
การพั
ฒฒนาจน
ฒนาจน
3030วัวันวันนเมืเมืเมื่อ่อได้
งการจึ
เปลี
สามารถเพิ่มมปริ
ปริมมาณโดยเฉลี
าณโดยเฉลี่ย่ย3-5
3-5เท่เท่าาภายใน
ภายใน30
่อได้ได้ปปริปริมมริาณต้
มาณต้
าณต้
นนตามต้
นตามต้
ตามต้
อองการจึ
องการจึ
งงเปลี
งเปลี
่ย่ยนสู่ยนสู
ตรอาหารวุ
ตรอาหารวุ
้น ้น
ำาการเกิ
การเกิดดราก
จนกระทั่ง่งได้ได้ตต้น้นพืพืพืชชชทีทีที่ส่ส่สมบู
มบู
ววนล�
ต้นนนใบใบและราก
ายออกปลู
เพื่อชักนน�าการเกิ
ราก จนกระทั
มบูรรณ์รณ์ณ์มีมีทมีทั้งทส่ั้งั้งส่วส่นล
นล
าต้ำาต้
และรากสามารถย้
สามารถย้
ายออกปลู
ยออกปลู
กในกกใน
ในสภาพธรรมชาติ
สภาพธรรมชาติ
สภาพธรรมชาติ
ไได้ด้ได้
วิธีการเตรียยมอาหารเพาะเลี
มอาหารเพาะเลี้ย้ยงเนื
งเนื้อ้อเยืเยื่อ่อพืพืชช
1. นนาสารละลายเข้
าสารละลายเข้มมข้ข้นนชนิ
ชนิดดต่ต่าางงๆๆมาผสมกั
มาผสมกันนค่อค่ยอยๆ ๆกวนให้
กวนให้
เข้เาข้กัานกัจนหมดครบทุ
นจนหมดครบทุ
กชนิกชนิ
ดด
2. เติเติมมน้น้าตาล
าตาล แล้
แล้ววเติเติมมน้น้ากลั
ากลั่น่นให้ให้ได้ได้ปปริมริมาตรที
าตรที่ต้อ่ตงการ
้องการปรัปรั
บ บpHpH5.65.6– 5.7
– 5.7
3. นนาวุ
าวุ้น้นผสมกั
ผสมกับบอาหารที
อาหารที่เตรี
่เตรียยมมหลอมวุ
หลอมวุ้น้นให้ให้ละลาย
ละลาย
4. บรรจุ
บรรจุลลงในขวดอาหารในปริ
งในขวดอาหารในปริมมาตรเท่
าตรเท่า าๆๆกันกันปิดปิฝาให้
ดฝาให้
สนิสทนิท
การฆ่าเชื้อจุจุลลินินทรี
ทรียย์ ์
การฆ่
การฆ่าาเชืเชื้อ้อจุจุลลินินทรี
ทรียย์ใ์ในอาหาร
นอาหารนนาขวดที
าขวดที่บ่บรรจุ
รรจุอาหารแล้
อาหารแล้
วไปนึ
วไปนึ
่งฆ่่งาฆ่เชืา้เชื
อด้้อวด้ยหม้
วยหม้
อนึอ่งนึความดั
่งความดั
นไอน้
นไอน้
า า ที่ ที่
อุทีณ่อุณ
หภูหภู
มิ ม121
121
องศาเซลเซี
ยยสสยความดั
นน15
ปอนด์
ปอนด์
/ /ตารางนิ
้ว ้วเป็้วเป็
นเป็เวลา
นนเวลา
151515
– 20
–-20
นาที
นาที
ิ 121องศาเซลเซี
องศาเซลเซี
สความดั
ความดั
น1515
ปอนด์
/ตารางนิ
ตารางนิ
เวลา
20
นาที
การฆ่าเชื้อจุจุลลินินทรี
ทรียย์บ์บริริเเวณภายนอกชิ
วณภายนอกชิ้น้นส่ส่ววนพื
นพืชช
เป็นนสิสิ่ง่งจจาเป็
าเป็นนและส
และสาคัาคัญญทีที่จ่จะต้ะต้อองฆ่งฆ่าเชื
าเชื้อ้อจุลจุินลินทรีทรีย์ทยี่ต์ทิดี่ตมากั
ิดมากั
บบริ
บบริ
เวณผิ
เวณผิ
วนอกของชิ
วนอกของชิ
้นส่้นวส่นพืวนพื
ช เนื
ช ่อเนืงจาก
่องจาก
อาหารที่ใช้เพาะเลี
พาะเลี้ย้ยงเนื
งเนื้อ้อเยืเยื่อ่อพืพืชชมีมีธธาตุาตุออาหารและไวตามิ
าหารและไวตามินนที่จทีุล่จินุลทรี
ินทรี
ย์ตย่า์ตง่าๆง ๆเจริเจริ
ญได้
ญดได้ีแดละรวดเร็
ีและรวดเร็
วกว่วากว่เนืา้อเนืเยื้อ่อเยื่อ
พืช การฆ่าเชืเชื้อ้อจุจุลลินินทรี
ทรียย์ท์ที่ที่ทาได้
าได้สสะดวกและได้
ะดวกและได้ผผลดีลดีโดยการใช้
โดยการใช้สารเคมี
สารเคมี
ชนิชดนิทีด่สทีามารถฆ่
่สามารถฆ่
าเชืา้อเชืจุ้อลจุินลทรีินทรี
ย์ได้ยห์ได้มดทุ
หมดทุ
ก ก
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ทุกชนิ
ด และล้
างออกได้
เพราะถ้
างออกได้ยาก
ยากสารเคมี
สารเคมีเหล่
เหล่าานีนี้ จ้จะมี
ะมีผผลท
ลท�าให้
ำให้เเนืนื้ อ้ เยื่อพื ชตาย หรือมีการ
ชนิ
ด และล้
างออกได้
ง่ายง่ายเพราะถ้
าล้าาล้งออกได้
าร
เจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรการเติมน้ายาซักฟอกลงไปในสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อจุลิน ทรีย์ จะทาให้ประสิทธิภาพ
สารเคมีเหล่านั้นดีขึ้น เนื่องจากจะทาให้ลดแรงตึงผิวบริเวณผิวนอกของชิ้นส่วนพืช สารเคมีจะแทรกซึมเข้าไป
ทาลายจุลินทรีย์ตามซอกต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การเตรียมสารเคมีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทาโดยตวงสารให้ได้ปริม าณตามที่
ต้องการ แล้วเติมน้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อและน้ายาซักฟอกลงไป เขย่าให้เข้ากัน การเตรียมนี้ควรเตรียมใหม่ทุกครั้ง
ที่ใช้
วิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1. นาชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมาล้างน้าให้สะอาด
2. ตกแต่งชิ้นส่วนพืช ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
3. นาชิ้นส่วนพืชจุ่มในแอลกอฮอล์ 95 % เพื่อลดแรงตึงผิวบริเวณนอกชิ้นส่วนพืช
4. นาชิ้นส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้นาน 10 – 15 นาที
5. ใช้ปากคีบคีบชิ้นส่วนพืช ล้างในน้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง
6. ตัดชิ้นส่วนพืชตามขนาดที่ต้องการแล้ววางบนอาหารสังเคราะห์
7. ลงรายละเอียด เช่น ชนิดพืช วันเดือนปี หรือรหัส ในการทาการฆ่าเชื้อที่ติดมากับผิวพืช และการ
นาไปเลี้ยงบนอาหารทาในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ โดยตลอด

ภาพที่ 6.7.3 ขั้นตอนการขยายพันธุ์โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การดูแลเนื้อเยื่อระหว่างการเลี้ยง

ขวดเลีย้ ้ยงเนื
1.1. น�นำาขวดเลี
งเนือ้ ้อเยืเยือ่ ่อไปวางบนชั
ไปวางบนชัน้ ้นในห้
ในห้อองเลี
งเลีย้ ้ยงเนื
งเนือ้ ้อเยืเยือ่ ่อโดยปรั
โดยปรับบสภาพแวดล้
สภาพแวดล้ออมให้
มให้เหมาะสมโดยทั
เหมาะสม ว่ ไปปรับ
อุณหภูมภิ ายในห้
องประมาณ
โดยทั
่วไปปรับ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลาทีใ่ ห้แสงประมาณ 12 – 16 ชัว่ โมง / วัน ความเข้มของแสง
อุ1,000
ณหภูม–ิภ3,000
ายในห้lux
องประมาณ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ให้แสงประมาณ 12 – 16 ชัว่ โมง / วัน ความเข้ม
2. เนื้อ–เยื3,000
่อพืชที่เlux
ลี้ยงควรเปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์ ระหว่างการเลี้ยงตรวจดู
ของแสง 1,000
3. การเจริญเติบโต สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกรายงานไว้เพื่อเป็นข้อมูล
2. เนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงควรเปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์ ระหว่างการเลี้ยงตรวจดู
3. การเจริญเติบโต สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกรายงานไว้เพื่อเป็นข้อมูล
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4. การย้ายพืชออกจากขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อลงปลูกในกระถาง
เมื่อพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้ว ก็นาลงปลูกในกระถางดังนี้
1. เตรียมทราย : ถ่านแกลบ หรือ ทราย : ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1 : 1 ใส่กระถางหรือกะบะพลาสติก
2. ใช้ปากคีบ คีบต้นพืชออกจากขวดอย่างระมัดระวัง
3. ล้างเศษวุ้นที่ติดอยู่บริเวณรากออกให้หมด
4. จุ่มยากันรา ตามอัตราส่วนที่กาหนดในสลากยา
ปลูกในกระถางหรือกระบะ
นาไปไว้ในตู้ควบคุมความชื้น แสง อุณหภูมิ หรือนาไว้ในกระบะพ่นหมอก เมื่อพืชเจริญตั้งตัวดีแล้วจึง
ย้ายลงแปลงปลูกต่อไป
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1. การขยายพันธุ์พืช (Micropropagation) เพื่อให้ได้ต้นพืชจานวนมากอย่างรวดเร็ว (rapid asexual
propagation)

ภาพที่ 6.7.4 การขยายพันธุ์พืชโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2 . การผลิตพืชที่ปราศจากโรค เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ
ดังนั้น พืชที่ได้จึงเป็นพืชที่ปราศจากเชื้อใดๆ

ภาพที่ 6.7.5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาวะปลอดเชื้อ
3. การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant provement) ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
คือ การปรับปรุงพันธุ์พืช สามารถสร้างพันธุ์พืชต่าง ๆ ได้ตามความประสงค์
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ภาพที่ 6.7.6 การปรับปรุงพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. การผลิ ตสารทุติยภูมิ (Secondary metabolite) การเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่ อพืชสมุนไพรต่างๆ แบบ
เซลล์ แ ขวนลอย (suspension culture) สามารถผลิ ต สารต่ างๆ ได้ เช่ น ผลิ ต สารใช้ เป็ น ยาฆ่ า แมลงที่ ใช้
ทางด้านการเกษตร ผลิตยารักษาโรคใช้ทางด้านการแพทย์ และผลิตสารที่ทาให้ กุ้งลอกคราบที่ใช้ทางการ
ประมง

ภาพที่ 6.7.7 การผลิตสารทุติยภูมิโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
5. การศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ เนื่องจากการเลี้ยงพืชในอาหารสังเคราะห์
สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและชัดเจน

ภาพที่ 6.7.8 การศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
6. การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช (Germplasm conservation, gene bank) เป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืช
คือ เก็บแคลลัสของพืชที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส (cryopreservation) ควบคุมโดยใช้ไนโตรเจนเหลว
สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน และไม่มีการกลายพันธุ์

ภาพที่ 6.7.9 การอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่มา : http://www.ku.ac.th
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยของพืช หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่องเรื่อความส
าคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนืรายวิ
ทยาศาสตร์
ื้นฐาน
ง ความส�ำคั
ญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี
้อเยืช่อาวิรายวิ
ชาวิทพยาศาสตร์
รหัสวิชา ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้
ทาเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทาเครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
…………1.การน�
ชิน้ ้นส่ส่ววนของพื
…………1.การนำาชิ
นของพืชชไปเลี
ไปเลีย้ ้ยงในสารควบคุ
งในสารควบคุมมการเจริ
การเจริญญเติเติบบโตของพื
โตของพืชชในสภาพปลอดเชื
ในสภาพปลอดเชือ้ ้อจุจุลลนิ ินทรีทรียยค์ ์ วบคุม
สภาพแวดล้
อมและน�อำมและน
ชิ้นส่วนของพื
ที่น�ำมาเพาะเลี
้ยงในอาหารสั
งเคราะห์
ควบคุมสภาพแวดล้
าชิ้นส่วชนของพื
ชที่นามาเพาะเลี
้ยงในอาหารสั
งเคราะห์
…………2.ฮาร์
ำเอาเซลล์พืชืชเพี
เพียยงเซลล์
งเซลล์เดีเดียยวมาเลี
วมาเลี้ย้ยงสามารถจะแบ่
งสามารถจะแบ่งตังวตัและเจริ
วและเจริ
ญเติ
บโตไปเป็
…………2.ฮาร์เเบอร์
บอร์แลนด์น�าเอาเซลล์
ญเติ
บโตไปเป็
นพืนชพืช
ต้ต้นนใหม่
ใหม่ที่สมบูรณ์และสามารถเลี้ยงเซลล์พืชให้เป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้
…………3.สารออกซิ
นเป็นสารตัว้ยเดีงเซลล์
ยวที่ชพ่วืชยกระตุ
ที่สมบูรณ์และสามารถเลี
ให้เป็น้นต้นการเจริ
พืชที่สญมบูเติรบณ์โตไปเป็
ได้ นพืชต้นใหม่
…………4.การเพาะเลี
้อเยื่อวพืเดีชยเป็วทีน่ชการขยายพั
นธุ์พืชทีญ่มเติีคบวามส�
ำคัญนในการใช้
…………3.สารออกซิน้ยเป็งเนื
นสารตั
่วยกระตุ้นการเจริ
โตไปเป็
พืชต้นใหม่พื้นที่ขยายพันธุ์น้อย ท�ำให้
การบริ
หารจัดการด้านวางแผนการผลิ
พันธุ์พืชและการจั
หน่ายประสิ
ทธิภาพพื้นที่ขยายพันธุ์น้อย
…………4.การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นตการขยายพั
นธุ์พืชทีด่มจ�ีคำวามส
าคัญในการใช้
…………5.การเพาะเลี
่อพืชาช่นวางแผนการผลิ
วยผลิตต้นพืชในสภาพที
ีเชื้อแบคทรี
เรีย าไวรั
ส ทธิภาพ
ทาให้การบริ้ยหงเนื
ารจั้อดเยืการด้
ตพันธุ์พืช่มและการจั
ดจาหน่
ยประสิ
…………6.การเพาะเลี
การขยายพั
นธุพ์ ชื ทีช่ ว่ มยในการเก็
…………5.การเพาะเลีย้ ้ยงเนื
งเนือ้ เยือ่ พืชเป็
ช่วนยผลิ
ตต้นพืชในสภาพที
ีเชื้อแบคทรีบเรัรีกยษาเชื
ไวรัอ้ สพันธุก์ รรมของพืชเพราะไม่
เปลื
องพื้นที่และช่วยในการปรั
ธุ์พืช
…………6.การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยืบ่อพืปรุชงเป็พันการขยายพั
นธุ์พืชที่ช่วยในการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กรรมของพืชเพราะ
…………7.พื
ที่ทอ�ำงพื
การเพาะเลี
งเนื้อเยื่อได้บปรุคืองพันกล้
ไม่ชเปลื
้นที่และช่ว้ยยในการปรั
ธุ์พวืชย หน่อไม้ฝรั่ง ไผ่ เบญจมาศ กระเจียว กุหลาบ
ขนุ
น ฯลฯ ชที่ทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
…………7.พื
คือ กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง ไผ่ เบญจมาศ กระเจียว กุหลาบ ขนุน ฯลฯ
ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รายวิ
ชาวิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหัรหั
า ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
วิทยาศาสตร์
สวิสชวิาชว21101
ยนทียนที
่ 1 ่ ชั1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง 1.ให้นักเรียนเขียนผังความคิดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช

การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น
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แนวคาตอบ
แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที
ใบกิจ่ 1กรรมที
เรื่อง ่ การสื
1 เรื่อบงพัการสื
นธุ์แบบไม่
บพันธุอ์แาศับบไม่
ยของพื
อาศัชยของพื
หน่วยที
ช ่ หน่
6 วยที่ 6
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ 7ยนรู
เรื่อ้ทงี่ 7ความส
เรื่อง าคัความส
ญของเทคโนโลยี
าคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี
การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื้อเยื่อ
ชทายาศาสตร์
วิชทาวิยาศาสตร์
ชสาวิชว21101
ยนทีย่ นที
1 ่ ชั1้นยมัชันที
ธ้นยมศึ
กษาปี
ี่ 1ที่ ก1ษาปีที่ 1
รายวิรายวิ
ชาวิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐานรหัพสื้นรหัวิฐาน
ารหัว21101
สวิชาภาคเรี
ว21101
ภาคเรี
ภาคเรี
มั่ ธ1ยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธทยมศึ
ตอนที่ 1ตอนที
คาชี้แ่ จง
1 คาชี
ให้้แนจง
ักเรียให้นอ่นาักนข้
เรียอนอ่
ความแต่
านข้อความแต่
ละข้อแล้ลวะข้
พิจอารณาว่
แล้วพิจาข้ารณาว่
อความนั
าข้อ้นความนั
ถูกหรือ้นผิถูดกถ้หรืาถูอกผิให้
ด ถ้าถูกให้
ทาเครื่องหมาย
ทาเครื่องหมาย
√ ลงในข้√อทีลงในข้
่เห็นว่อาถูทีก่เห็นถ้ว่าผิถูดกให้ทถ้าเครื
าผิดให้
่องหมาย
ทาเครื่องหมาย
X ลงในข้Xอทีลงในข้
่เห็นว่อาผิทีด่เห็นว่าผิด
……√…1.การน
……√…1.การน
าชิ้นส่วนของพื
าชิ้นส่วชนของพื
ไปเลี้ยงในสารควบคุ
ชไปเลี้ยงในสารควบคุ
มการเจริมญการเจริ
เติบโตของพื
ญเติบชโตของพื
ในสภาพปลอดเชื
ชในสภาพปลอดเชื
้อจุลินทรี้อยจุ์ ลินทรีย์
ควบคุมสภาพแวดล้
ควบคุมสภาพแวดล้
อมและนอาชิมและน
้นส่วนของพื
าชิ้นส่วชนของพื
ที่นามาเพาะเลี
ชที่นามาเพาะเลี
้ยงในอาหารสั
้ยงในอาหารสั
งเคราะห์งเคราะห์
……X…2.ฮาร์
……X…2.ฮาร์
เบอร์แลนด์
เบอร์
นาเอาเซลล์
แลนด์นาเอาเซลล์
พืชเพียงเซลล์
พืชเพีเยดีงเซลล์
ยวมาเลีเดี้ยยงสามารถจะแบ่
วมาเลี้ยงสามารถจะแบ่
งตัวและเจริ
งตัวญและเจริ
เติบโตไปเป็
ญเติบนโตไปเป็
พืช นพืช
ต้นใหม่ทต้ี่สนมบู
ใหม่
รณ์ทแี่สละสามารถเลี
มบูรณ์และสามารถเลี
้ยงเซลล์พ้ยืชงเซลล์
ให้เป็นพต้ืชนให้พืเชป็ทีน่สต้มบู
นพืรชณ์ทีไ่สด้มบูรณ์ได้
……X…3.สารออกซิ
……X…3.สารออกซิ
นเป็นสารตั
นเป็วเดี
นสารตั
ยวที่ชว่วเดียกระตุ
ยวที่ช้น่วยกระตุ
การเจริ้นญการเจริ
เติบโตไปเป็
ญเติบนโตไปเป็
พืชต้นใหม่
นพืชต้นใหม่
……√…4.การเพาะเลี
……√…4.การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื
พืชเป็
้อเยืน่อการขยายพั
พืชเป็นการขยายพั
นธุ์พืชที่มนีคธุวามส
์พืชที่มาคัีคญวามส
ในการใช้
าคัญในการใช้
พื้นที่ขยายพั
พื้นทีน่ขธุยายพั
์น้อย นธุ์น้อย
ทาให้การบริ
ทาให้หการจั
ารบริ
ดการด้
หารจัานวางแผนการผลิ
ดการด้านวางแผนการผลิ
ตพันธุ์พืชตและการจั
พันธุ์พืชและการจั
ดจาหน่าดยประสิ
จาหน่ทายประสิ
ธิภาพ ทธิภาพ
……X…5.การเพาะเลี
……X…5.การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื
พืชช่้อวเยืยผลิ
่อพืชตช่ต้วนยผลิ
พืชในสภาพที
ตต้นพืชในสภาพที
่มีเชื้อแบคทรี
่มีเชื้อเรีแบคทรี
ย ไวรัเสรีย ไวรัส
……√…6.การเพาะเลี
……√…6.การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื
พืชเป็
้อเยืน่อการขยายพั
พืชเป็นการขยายพั
นธุ์พืชที่ชน่วธุยในการเก็
์พืชที่ช่วยในการเก็
บรักษาเชืบ้อรัพักนษาเชื
ธุ์กรรมของพื
้อพันธุ์กรรมของพื
ชเพราะ ชเพราะ
ไม่เปลืองพื
ไม่้นเปลื
ที่แอละช่
งพื้นวทียในการปรั
่และช่วยในการปรั
บปรุงพันบธุปรุ
์พืชงพันธุ์พืช
……√…7.พื
……√…7.พื
ชที่ทาการเพาะเลี
ชที่ทาการเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื
ได้ค้อือเยื่อกล้ได้วคยือ หน่
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รั่ง อไม้ไผ่
ฝรั่งเบญจมาศ
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ฯลฯยว ฯลฯ
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ักเรี:ยให้นเขี
นักยเรีนคยาตอบลงในช่
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องว่างที่กอาหนดให้
งว่างที่กาหนดให้
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
1.ให้นักเรี1.ให้
ยนบอกประโยชน์
นักเรียนบอกประโยชน์
ของการเพาะเลี
ของการเพาะเลี
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1. การขยายพั
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างรวดเร็าวงรวดเร็ว
2 . การผลิ
2 ต. พืการผลิ
ชที่ปราศจากโรค
ตพืชที่ปราศจากโรค
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่ปราศจากเชื
นพืชที่ปราศจากเชื
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3. การปรั3.บการปรั
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่ได้จากการเพาะเลี
่ได้จากการเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื
พืช้อคืเยือ่อการปรั
พืช คือบการปรั
ปรุงพันบธุปรุ
์พืชงพันธุ์พืช
สามารถสร้
สามารถสร้
างพันธุ์พาืชงพั
ต่านงธุๆ์พืชได้ต่ตาามความประสงค์
ง ๆ ได้ตามความประสงค์
4. การผลิ4.ตสารทุ
การผลิตติยสารทุ
ภูมิ การเพาะเลี
ติยภูมิ การเพาะเลี
้ยงเนื้อเยื้ย่องเนื
พืชสมุ
้อเยืน่อไพรต่
พืชสมุางๆ
นไพรต่
แบบเซลล์
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ได้ตเช่สารใช้
น ผลิเตป็สารใช้
นยาฆ่าเป็แมลงที
นยาฆ่า่ใช้แมลงที
ทางด้า่ในการเกษตร
ช้ทางด้านการเกษตร
ผลิตยารักผลิษาโรคใช้
ตยารักษาโรคใช้
ทางด้านการแพทย์
ทางด้านการแพทย์
และผลิตและผลิ
สาร ตสาร
ที่ทาให้กทีุ้งลอกคราบที
่ทาให้กุ้งลอกคราบที
่ใช้ทางการประมง
่ใช้ทางการประมง
5. การศึก5.ษาทางชี
การศึกวษาทางชี
เคมี สรีวรเคมี
วิทยาสรีและพั
รวิทยานธุและพั
ศาสตร์นธุเนืศาสตร์
่องจากการเลี
เนื่องจากการเลี
้ยงพืชในอาหารสั
้ยงพืชในอาหารสั
งเคราะห์งสเคราะห์
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เจน ดเจน
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เวลานาน
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มีการกลายพั
นธุ์ นธุ์
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คาชี้แจง 1.ให้นักเรียนเขียนผังความคิดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช
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1. นาสารละลายเข้มข้นชนิดต่าง ๆ มาผสมกัน ค่อย ๆ กวนให้เข้ากัน
1. นาสารละลายเข้มข้นชนิดต่าง ๆ มาผสมกัน ค่อย ๆ กวนให้เข้ากัน
1.จนหมดครบทุ
นาสารละลายเข้
ง ๆ มาผสมกัน ค่อย ๆ กวนให้เข้ากัน
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คาชี้แจง 1.ให้นักเรียนเขียนผังความคิดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. นาสารละลายเข้มข้นชนิดต่าง ๆ มาผสมกัน ค่อย ๆ กวนให้เข้ากัน
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า
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ด
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วิชา
ค
ย
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ั
า
ร
ียนผ
ข
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ียน
ักเร
น
้
1.ให
ง
ี้แจ
คาช

รแข็งและอาหารเหลวประโยชน์ของการ
ประโยชน์ของการ
เพาะเลี้ยเพาะเลี
งเนื
้อเยื้ย่องเนื้อเยื่อ
ประโยชน์
ของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วิธีการเลี
่อ ้อเยื่อ
จนหมดครบทุ
กชนิด้ยงเนื้อเยื่อพืช
วิธ้ยีกงเนื
ารเลี้อ้ยเยืงเนื
การเพาะเลี
การเพาะเลี
ย
้
งเนื
อ
้
เยื
่
อ
พื
ช
วิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. เติมน้าตาล แล้วเติมน้ากลั่นให้ได้ปริมาตรที่ต้องการปรับ pH 5.6 – 5.7
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3. นาวุ้นผสมกับอาหารที่เตรียม หลอมวุ้นให้ละลาย
4. บรรจุลงในขวดอาหารในปริมาตรเท่า ๆ กัน ปิดฝาให้สนิท

ลิตพืชที่ปราศจากโรค

รับปรุงพันธุ์พืช
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กษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา
ธุศาสตร์

ต้น

ันธ
พ
ื
บ
ส
การ

า
ุ้์ดวยล

2.เพื
ตกแต่
งชิ้นส่วนพืช ตัดส่วน้6.นที
ตั่ไดม่่นชิที้น6.่นส่ตัวึ่งฆ่นพื
่
ากลั
้อว3นพืครัช้งตามขนาดที
4. การย้ายพื
ลงปลู
ดาชิเชื้นชส่ตามขนาดที
่
รายงานไว้
เพืช่อออกจากขวดเลี
เป็ายพื
นข้อชมูออกจากขวดเลี
ล ้ยงเนือ้ เยื้ย่องเนื
4. การย้
อ้ ่อเยื
่อเพืก่อใน
ลงปลูกใน
ต้
อ
งการออก
ต้
อ
งการแล้
ว
วางบนอาหาร
6.
ตั
ด
ชิ
น
้
ส่
ว
นพื
ช
ตามขนาดที
่
4.กระถาง
การย้้นในห้
ายพือชงเลี
ออกจากขวดเลี
ต้องการแล้ววางบนอาหาร
1.นาขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อไปวางบนชั
้ยงเนื้อเยื่อ ้ยงเนือ้ เยื่อเพื่อลงปลูกใน
กระถาง
3.
น
าชิ
น
้
ส่
ว
นพื
ช
จุ
ม
่
ในแอลกอฮอล์
ต้
อ
งการแล้
ววางบนอาหาร
สั
ง
เคราะห์
โดยปรับสภาพแวดล้อมให้เกระถาง
หมาะสมโดยทั่วไปปรับ
สังเคราะห์
95 % เพื่อลดแรงตึงผิวบริเวณนอก
สังเคราะห์
อุณหภูมภิ ายในห้องประมาณ 25 องศาเซลเซียส
ชิ้นส่วนพืช
ระยะเวลาที่ให้แสงประมาณ 12 – 16 ชั่วโมง / วัน ความ
4. นาชิ้นส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่า
เข้มของแสง 1,000 – 3,000 lux
เชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้นาน 10 –
2. เนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงควรเปลีย่ นอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์
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ลิตสารทุติยภูมิ

งเนื้อ
เ
ย
อ
่
ื
ของพ
ืช

ชนิดของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. นาชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมา
1. นาชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมา
การสืบพันธุ์ด้วยลาต้น
การดูแการดู
ลเนื้อแเยืลเนื
่อระหว่
า
งการ
้อเยื่อระหว่างการ
าให้
ะอาด
วิ
ธ
ก
ี
ารเตรี
ย
มอาหาร
1.ล้านงน้
าชิ
น
้
นพืาให้
ชทีส่ตะอาด
้องการมา
ล้ส่าสวงน้
1. การขยายพั
นธุ์พืช นธุ์พืช
การดูแลเนื้อเลีเยื้ย่องระหว่
างงการ
1. การขยายพั
เลี
ย
้
ตกแต่
้นส่วนพื
ส่วชนทีตั่ไดม่ส่วนที่ไม่
ล้2.างน้
าให้2.งสชิตกแต่
ะอาด
เพาะเลี้ยเลี
งเนื้ยง้อเยื่อพืช
งชิ้นชส่ตัวดนพื
1. การขยายพันธุ์พืช
2.การผลิ
ตพืชที่ปตราศจากโรค
ต้2.อตกแต่
งการออก
้นส่วนพืช ตัดส่วนที่ไม่
2.การผลิ
พืชที่ปราศจากโรค 1.นาขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อไปวางบนชั้นในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ต้งอชิงการออก
1.นาขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อไปวางบนชั้นในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้3.องการออก
2.การผลิตพืชที่ปราศจากโรค
นาชิ้น3.ส่วนนพื
ในแอลกอฮอล์
าชิ้นชส่จุ่มวนพื
ชจุ่มในแอลกอฮอล์
โดยปรั
บ
สภาพแวดล้
มให้เหมาะสมโดยทั
3.การปรั
บ
ปรุ
ง
พั
น
ธุ
์
พ
ช
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1.
น
าขวดเลี
้ยงเนืบ้อสภาพแวดล้
เยื่ออไปวางบนชั
องเลี่วไปปรั
้ยงเนืบ้อ่วเยืไปปรั
่อ บ
โดยปรั
อมให้้นเในห้
หมาะสมโดยทั
3.การปรับปรุงพันธุ์พืช
95
%าชิ
เพื
อ
่
ลดแรงตึ
ง
ผิ
ว
บริ
เวณนอก
3. น
น
้
ส่
ว
นพื
ช
จุ
ม
่
ในแอลกอฮอล์
95 % เพื่อลดแรงตึงผิวบริเวณนอก
25 องศาเซลเซี
อุณหภูบมอุสภาพแวดล้
ภิ ณายในห้
อายในห้
งประมาณ
ธยีกสารเลี
อมให้อเงประมาณ
หมาะสมโดยทั
่ววิไปปรั
บ ย้ยสงเนื้อเยื่อ
บปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนืโดยปรั
25
องศาเซลเซี
หภู
ม
ภ
ิ
ยชน์ของการ 3.การปรั
้อเยื่อพืช
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องประมาณ
12 – 16 ชั่วโมง / วัน ความ
่ให้แสงประมาณ
ลี้ยงเนื้อเยื่อ 4.การผลิตสารทุติยภูมิ
ในสารฆ่าในสารฆ่
า
ชิ4.้นนส่วาชินพื้น4.ส่ชวนนพื
– 3,000 lux12 – 16 ชั่วโมง / วัน ความ
เข้มของแสง
าชิ้นชส่มาเขย่
วนพืชามาเขย่
า
ระยะเวลาที
่ให้1,000
แสงประมาณ
1,000 – 3,000 lux
เข้
ม
ของแสง
5.การศึ5.การศึ
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า
ในสารฆ่
า
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มของแสง 1,000 – 3,000 lux
เชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้นาน 10 –
2. เนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงควรเปลีย่ นอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์
5.การศึ
กธุษาทางชี
วเคมี สรีรวิทยา
และพันและพั
ศาสตร์
2. เนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงควรเปลีย่ นอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์ เชื
นธุศาสตร์
15้อนาที
จุลิน15ทรีนาที
ย์ที่เตรียมไว้นาน 10 –
2.ระหว่
เนื้อาเยืงการเลี
่ระหว่
อพืชทีา้ยงการเลี
่เลีงตรวจดู
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ุ
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ดาห์
และพันธุศาสตร์
้ยงตรวจดู 1. นาชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมา
ใช้ปากคี
บคีบชิ้นส่วนพืช ล้างใน
155. นาที
5. ใช้ปากคีบคีบชิ้นส่วนพืช ล้างใน
การดูแลเนื้อเยื่อระหว่
า3. งการ
3.ระหว่
การเจริ
ญการเจริ
เติบ้ยงตรวจดู
โตญสัเติงเกตการเปลี
ย่ นแปลงย่ นแปลง
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างการเลี
บโต สังเกตการเปลี
ล้างน้าให้สะอาด
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกประโยชน์ของการขยายพันธุ์ในการ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านคุณลักษณะ
1. ตะหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์
พืชเพื่อนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 6.8.1 ปัจจัยสี่
- ภาพที่นักเรียนเห็นของพืชความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชด้านใด
(ปัจจัย 4 สาหรับมนุษย์โดยทางตรง และทางอ้อมทาให้มนุษย์มีอาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค)
- ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชมีอะไรบ้าง(การขยายพันธุ์พืชที่มีต่อ
ต่อสิ่งแวดล้อม,การขยายพันธุ์พืชที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรม,
การขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อประเทศ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการนาเสนอครูโดยใช้รูปภาพและครูใช้คาถาม
ต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power point ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช
2. ใบกิจกรรมประโยชน์
ประโยชน์ขของการขยายพั
องการขยายพันนธุธุ์ ์
พืช
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมประโยชน์
ประโยชน์ขของการขยายพั
องการขยายพันนธุธุ์ ์
พืช

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสอน
ให้เช่เช่นน
ครูอาจสอนโดยให้ทากิจกรรมจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้
(1) ถ้าต้องการปลูกมะม่วงเขียวเสวย อกร่อง น้าดอกไม้ ที่มีรสชาติ
เหมือนเดิม แต่มีพื้นที่จากัดที่สามารถปลุ
ปลูกได้เพียงต้นเดีเดียยวว
นักเรียนจะมีการขยายพันธ์ด้วยวิธีใด
(การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ)
(2) นักจะสร้างต้นไม้แฟนซี เช่น ต้นเฟื่องฟ้าหลากสี ได้จากวิธีการ
ใดบ้าง (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ)
(3) ถ้าต้องการปรับปรุงพันธุ์ส้มโอให้มีเนื้อสีแดง ผลขนาดกลาง แต่
พันธุ์ที่นักเรียนมีคือพันธุ์สีขาว ผลขนาดเล็ก นักเรียนจะมีแนวคิด
ในการปรับปรุงพันธุ์อย่างไร
(การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ)
1. ครูให้นักเรียนดู Power point ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
และศึกษา ใบความรู้เรื่องประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
2. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
โดยให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
3. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
เวนน์ไดอแกรม
ดอะแกรมตามความคิ
ตามความคิ
ดของนั
โดยให้นักเรียนเติมข้อความลงในเวนน์
ดของนั
กเรีกยเรีนยน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
โดยให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด
ถ้าถูกให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทา
เครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการทาใบกิจกรรม
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยใช้แนวคาถามต่อไปนี้
1.1 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อมนุษย์ (การเพิ่มจานวน
ต้นไม้ เป็นการเพิ่มแหล่งปัจจัย 4 สาหรับมนุษย์โดยทางตรง และทางอ้อมทา
ให้มนุษย์มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค)
1.2 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อประเทศ (การเพิ
( การเพิ่ม่ม
จานวนต้นไม้ ทาให้เกิดอาชีพต่าง ๆ มากมาย เกิดสินค้าที่ทา รายได้ให้แก่
ประเทศ ทาให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคง เช่น การขยายพันธุ์ลาไย ปลูก
เป็นสวนลาไยจานวนมากมีผลผลิตออกจาหน่าย ก็จะเกิดอาชีพต่อเนื่อง เช่น
คนงานเก็บลาไย โรงงานทากล่องบรรจุ รถขนส่ง โรงงานอบลาไยแห้ง บริษัท
จัดส่งออกจาหน่ายต่างประเทศ ฯลฯ)
1.3 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรม (การ
เพิ่มจานวนต้นไม้ ทาให้เกิดรายได้ทั้งทางด้านผลผลิตและรายได้จากพันธุ์ไม้ที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จาหน่ายโดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์ให้เพียงพอ
กับการเลี้ยงสัตว์ เป็น การเพิ่มรายได้อีกประการหนึ่ง )
1.4 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อสิ่งแวดล้อม (การเพิ่ม
จานวนต้นไม้ ย่อมทาให้เกิดความร่มรื่น ต้นไม้ช่วย ยึดเกาะดินไม่ให้เกิดการ
พังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่า ทาให้อากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ)
1.5 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
(ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด เกิดคุณค่า มากยิ่งขึ้น เช่นที่ดิน
ว่างเปล่า เมื่อปลูกพืช ก็ทาให้ที่ดินนั้นมีคุณค่ามากยิ่งกว่าปล่อย ทิ้งไว้เปล่า ๆ)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
1. บอกประโยชน์ของ - ทาใบกิจกรรม
การขยายพันธุ์ในการนา
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-ทาใบกิจกรรม
2. ตะหนักถึงประโยชน์
ของการขยายพันธุ์พืช
เพื่อนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เครื่องมือวัด
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช
- ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช
- ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบกิจกรรม

ดีมาก (ผ่าน)
8-10

ผลการประเมิน
ดี (ผ่าน)
พอใช้ (ไม่ผ่าน) ปรับปรุง (ไม่ผ่าน)
6-7
1-5
0
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ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
รายวิ
ชาวิชทา ยาศาสตร์
พื้นฐาน
า ว21101
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รหัสรหั
วิชสาวิชว21101
ภาคเรี
ยนทียนที
่ 1 ่ ชั1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืช

ม ท�า ำให้
1. ต่อมนุษย์ การเพิ่มจานวนต้นไม้ เป็นการเพิ่มแหล่งปัจจัย 4 สาหรับมนุษย์โดยทางตรง และทางอ้ออมท
ให้มษนุย์ษมย์ีอมาหาร
ีอาหารที่อทียู่อ่อยูาศั่อาศั
ย เครื
่องนุ
และยารักกษาโรค
ษาโรค
มนุ
ย เครื
่องนุ
่งห่่งมห่มและยารั

ภาพที่ 6.8.2 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อมนุษย์

2.2. ต่ต่ออประเทศ การเพิ่มจ�จำานวนต้
นวนต้นไม้ ทท�าให้
ำให้เกิดอาชี
อาชีพพต่ต่าางง ๆๆ มากมาย
มากมาย เกิเกิดดสิสินนค้ค้าาทีที่ท่ทา�ำรายได้
รายได้ให้ให้แแก่ก่ปประเทศ
ระเทศทท�าำให้
ให้เศรษฐกิ
จของประเทศมั
่นคงเช่นเช่การขยายพั
น การขยายพั
กเป็นสวนล�
นสวนลำไยจ�
าไยจำนวนมากมี
านวนมากมีผผลผลิ
ลผลิตตออกจ�
ออกจำาหน่
เศรษฐกิ
จของประเทศมั
่นคง
นธุน์ลธุ�ำ์ลไยาไยปลูปลู
กเป็
หน่าายยก็จะ
น คนงานเก็
โรงงานท
องบรรจุรถขนส่
รถขนส่
ง โรงงานอบล
าไยแห้
ง บริ
เกิก็จดะเกิ
อาชีดพอาชี
ต่อพเนืต่่อองเนืเช่่องน เช่คนงานเก็
บล�ำบไยลาไย
โรงงานท�
ำกล่ากล่
องบรรจุ
ง โรงงานอบล�
ำไยแห้
ง บริ
ษัทษจััทดส่งออก
ส่งออกจ
าหน่ายต่างประเทศ
จ�จัำดหน่
ายต่างประเทศ
ฯลฯ ฯลฯ

ภาพที่ 6.8.3 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อประเทศ
อาชีพพ อาชี
อาชีพพเกษตรกรรมท
เกษตรกรรมท�าการปลู
ำการปลูกกพืพืชชเลีเลี้ย้ยงสังสัตว์ตว์การเพิ
การเพิ่มจ่มานวนต้
จ�ำนวนต้
นไม้ทาให้
ท�ำให้
ดรายได้
ั้งทางด้
3. ต่ออาชี
นไม้
เกิเดกิรายได้
ทั้งททางด้
านาน
และรายได้จจากพั
ากพันนธุธุ์ไ์ไม้ม้ทที่จี่จาหน่
�ำหน่าายโดยตรง
ยโดยตรงนอกจากนั
นอกจากนั้นยั้นงยัเป็งเป็นการเพิ
นการเพิ
่มปริ
มาณอาหารสั
ยงพอบ
ผลผลิตตและรายได้
่มปริ
มาณอาหารสั
ตว์ตให้ว์ใเพีห้ยเพีงพอกั
การเลี
้ยงสั้ยตงสั
ว์ เป็
่มรายได้
อีกประการหนึ
่ง ่ง
กับการเลี
ตว์นเป็การเพิ
นการเพิ
่มรายได้
อีกประการหนึ
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ภาพที่ 6.8.4 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่ออาชีพ
4. ต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มจานวนต้นไม้ ย่อมทาให้เกิดความร่มรื่น ต้นไม้ช่วย ยึดเกาะดินไม่ให้เกิดการ
พังทะลายของหน้าดิน เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่า ทาให้อากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ

ภาพที่ 6.8.5 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
5.5. ต่ต่ออทรัทรัพพยากรธรรมชาติ
ทาให้ท�ทำให้
รัพทยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อทย่ี่มาีองจยูากั
เกิดำคุกัณ
เช่นที่ดงขึิน้นว่างเปล่า
ยากรธรรมชาติ
รัพยากรธรรมชาติ
่อย่ดางจ�
ด ค่เกิา มากยิ
ดคุณค่่งขึา้น มากยิ
เช่่อนปลู
ที่ดกินพืว่ชางเปล่
ท�ำให้่งทกว่ี่ดินาปล่
นั้นอมียคทิุณ้งไว้
ค่าเมากยิ
เมื
ก็ทาให้าทเมืี่ดิน่อนัปลู
้นมีกคพืุณชค่ก็ามากยิ
ปล่า ๆ่งกว่าปล่อย ทิ้งไว้เปล่า ๆ

ภาพที่ 6.8.6 ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
1. ทาให้พืชดารงสายพันธุ์เอาไว้ได้ เป็นการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป

ภาพที่ 6.8.7 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชทาให้ดารงสายพันธุ์ของพืช
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2. ทาให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น เงาะโรงเรียน เดิมทีเป็นเมล็ดเงาะปีนังผิวเปลือกสี
แดง ในปี 2470 นายเคหว่อง บ้านอยู่อาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีซื้อเงาะปีนัง มารับประทานเสร็จแล้วก็
โยนเมล็ดทิ้งออกนอกบ้าน หลังจากนั้นพอเมล็ดงอกเป็นต้นใหม่ก็ให้ผ ลกลายเป็นเปลือกสีแดงแต่ปลายขนมีสี
เขียว รสหวานกรอบล่อนจากเมล็ดง่าย ต่อมาเขายกที่ดินให้แก่โรงเรียนประชาบาล ต้นเงาะจึงเป็นสมบัติของ
โรงเรียน ใครไปขอชิม ก็ติดใจ ขอตอนกิ่งเอาไปปลูก ก็เรียกชื่อว่าเงาะโรงเรียน กลายเป็นพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าพันธุ์
เดิม แพร่กระจายปลูกไปหลายจังหวัดเป็นต้น

ภาพที่ 6.8.8 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชทาให้สายพันธุ์ใหม่
3. ทาให้เกิดรายได้หรือเป็นอาชีพโดยตรง เช่น ร้านจาหน่ายพันธุ์ไม้ เนสเซอรี่ต่าง ๆ บางแห่งผลิตไม้
เฉพาะอย่าง เช่น ฟาร์มกล้วยไม้ ผลิตต้นกล้วยไม้จาหน่ายต่างประเทศ นารายได้เข้าประเทศมากมาย

ภาพที่ 6.8.9 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชทาให้เกิดรายได้และอาชีพ
4. ช่ ว ยให้ ค นเรามี จิ ต ใจสงบ เยื อ กเย็ น เพราะคนที่ อ ยู่ กั บ ต้ น ไม้ ขยายพั น ธุ์ เพาะปลู ก ดู แ ล
เปรียบเสมือนผู้สร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ ย่อมมีความรัก อิ่มอกอิ่มใจและภูมิใจในสิ่ งที่ตนสร้าง ตรงกันข้ามกับผู้ที่
ชอบทาลายต้นไม้ ตัดไม้ทาลายป่าเปรียบเสมือนคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น คิดแต่ผลประโยชน์ตนเองจิตใจจึงไม่
สงบ

ภาพที่ 6.8.10 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชช่วยให้คนเรามีจิตใจสงบ
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
ประโยชน์
ของการขยายพั
ืช รายวิ
าวิทยาสาสตร์
เรืเรื่อง่องประโยชน์
ของการขยายพั
นธุ์พนืชธุ์พรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน
รหัสวิชา ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อมนุษย์ได้แก่…………………………………………………………………………
............................................................................................................................. .........................................
2.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อประเทศ ได้แก่…………………………………………………………………
............................................................................................................................. .........................................
3.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรม ได้แก่………………………………………………………
............................................................................................................................. ..........................................
4.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่……………………………………………………………
............................................................................................................................. .........................................
5.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่……………………………………………………..
............................................................................................................................. ..........................................
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
รายวิ
วิทยาศาสตร์
รหัสรหั
วิชสาวิชว21101
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ่ชั้น1 มัชัธยมศึ
กษาปีกษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิ
ชาวิชาทยาศาสตร์
พื้นฐาน
า ว21101
ภาคเรี
้นมัธยมศึ
1.ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช

-
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ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
รายวิ
ชาวิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหัสรหัวิชสาวิชว21101
า ว21101
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
วิทยาศาสตร์
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ่ ชั1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ทา
เครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทาเครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
……...….1.การขยายพันธุ์พืชเป็นเป็นการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป
……...…..2.การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศทาให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น
……...….3.คนขยายพันธุ์พืชเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น คิดแต่ผลประโยชน์ตนเองจิตใจจึงไม่สงบ
……...…..4.การขยายพันธุ์พืชทาให้เกิดรายได้หรือเป็นอาชีพโดยตรงจากการขายพันธุ์ไม้
……...….5.การขยายพันธุ์พืชทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด เกิดไร้คุณค่า
……...….6.การขยายพันธุ์พืชทาให้เกิดความร่มรื่น ต้นไม้ช่วย ยึดเกาะดินไม่ให้เกิดการพังทะลายของหน้าดิน
……...….7.การขยายพันธุ์พืชทาให้มนุษย์มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
รายวิรายวิ
ชาวิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหัรหัสวิสชวิาชาว21101
ว21101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
วิทยาศาสตร์
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ด้วยตนเอง
1.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อมนุ ษย์ได้แก่ การเพิ่มจานวนต้น ไม้ เป็ น การเพิ่มแหล่ งปั จ จัย 4
สาหรับมนุษย์โดยทางตรง และทางอ้อมทาให้มนุษย์มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
2.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อประเทศ ได้แก่ การเพิ่มจานวนต้นไม้ ทาให้เกิดอาชีพต่าง ๆ
มากมาย เกิดสินค้าที่ทา รายได้ให้แก่ประเทศ ทาให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคง เช่น การขยายพันธุ์ ลาไย ปลูก
เป็นสวนลาไยจานวนมากมีผลผลิตออกจาหน่าย ก็จะเกิดอาชีพต่อเนื่อง เช่น คนงานเก็บลาไย โรงงานทากล่อง
บรรจุ รถขนส่ง โรงงานอบลาไยแห้ง บริษัทจัดส่งออกจาหน่ายต่างประเทศ ฯลฯ
3.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การเพิ่มจานวนต้นไม้ ทาให้ เกิดรายได้ทั้ง
ทางด้านผลผลิตและรายได้จากพันธุ์ไม้ที่จาหน่ายโดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์ให้
เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์ เป็น การเพิ่มรายได้อีกประการหนึ่ง
4.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเพิ่มจานวนต้นไม้ ย่อมทาให้เกิดความร่ม
รื่น ต้นไม้ช่วย ยึดเกาะดินไม่ให้เกิดการพังทะลายของหน้าดิน เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่า ทาให้อากาศบริสุทธิ์
ฯลฯ
5.ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จากัด เกิดคุณค่า มากยิ่งขึ้น เช่นที่ดินว่างเปล่า เมื่อปลูกพืช ก็ทาให้ที่ดินนั้นมีคุณค่ามากยิ่งกว่าปล่อย ทิ้งไว้
เปล่า ๆ
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรืเรื่อง่องประโยชน์
ของการขยายพั
นธุ์พนืชธุ์พรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน
ประโยชน์
ของการขยายพั
ืช รายวิ
าวิทยาสาสตร์
รหัสวิชา ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.ให้นักเรียนเติมข้อความลงในเวนน์ไดอแกรม ตามความคิดของนักเรียน

ทาให้ช่วยให้คนเรามี
จิตใจสงบ

ทาให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ
ที่ดีขึ้น

-

ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช

ทาให้พืชดารงเผ่าพันธุ์-

ทาให้ช่วยให้คนเรา
เยือกเย็น

ทาให้เกิดรายได้หรือ
เป็นอาชีพโดยตรง
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
ประโยชน์
ของการขยายพั
ืช รายวิ
าวิทยาสาสตร์
เรืเรื่อ่อง ง ประโยชน์
ของการขยายพั
นธุ์พนืชธุ์พรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน
รหัสวิชา ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ทา
เครื่องหมาย √ ลงในข้อที่เห็นว่าถูก ถ้าผิดให้ทาเครื่องหมาย X ลงในข้อที่เห็นว่าผิด
……√….1.การขยายพันธุ์พืชเป็นเป็นการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป
……√…..2.การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศทาให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น
……X..…3.คนขยายพันธุ์พืชเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น คิดแต่ผลประโยชน์ตนเองจิตใจจึงไม่สงบ
..…√…..4.การขยายพันธุ์พืชทาให้เกิดรายได้หรือเป็นอาชีพโดยตรงจากการขายพันธุ์ไม้
…… X..5.การขยายพันธุ์พืชทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด เกิดไร้คุณค่า
…….√…6.การขยายพันธุ์พืชทาให้เกิดความร่มรื่น ต้นไม้ช่วย ยึดเกาะดินไม่ให้เกิดการพังทะลายของหน้าดิน
…….√…7.การขยายพันธุ์พืชทาให้มนุษย์มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค

550

534
551

ภาพตัวอย่างต้นไม้แฟนซี

ภาพที่ 6.8.11 ต้นเฟื่องฟ้าแฟนซี

ภาพที่ 6.8.12 ซุ้มแฟนซี
ที่มา https://www.nanagarden.com
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ภาพที่ 6.8.13 พืชแฟนซี 1 ต้นหลายให้ผลหลายชนิด (ในกลุ่มผลเบอรี่)

ภาพที่ 6.8.14 แสดงผลหลากชนิดใน 1 ต้น
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ภาพที่ 1.1.3 พัฒนาการเกี่ยวกับการซักผ้า [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/YXDEfA
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.1.4 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/q9nk9w
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.1.5 Time line ของการสื่อสารของมนุษย์ 1 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/HEzDUc
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.1.6 Time line ของการสื่อสารของมนุษย์ 2 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/hpB75v
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.1.7 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/2enFPu
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.1.8 ลายพิมพ์นิ้วมือของฉัน เอกสารประกอบการอบรมครูของ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/NX1b5H
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.1.9 แบบมาตรฐานลายนิ้วมือ เอกสารประกอบการอบรมครูของ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/NX1b5H
(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.2.1 สถาปัตยกรรมรัสเซีย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/6a78wg
(วันที่ค้นข้อมูล 11 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.3.1 ผีเสื้อหลากหลายชนิดเกาะบนพื้นดิน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/Gxdemw
(วันที่ค้นข้อมูล 11 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.3.2 ลูกยางนากระดาษ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/tTmxX3 (วันที่ค้นข้อมูล 11
มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.3.3 ผ่านแผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/5z3t8k
(วันที่ค้นข้อมูล 11 มกราคม 2561).

554

538
555
ภาพที่ 1.3.4 ผีเสื้อเกาะพื้นดิน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://pantip.com/topic/30239429
(วันที่ค้นข้อมูล 11 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.3.5 พฤติกรรมของลูกยางนากระดาษ [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/tTmxX3 (วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.1 นักวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการอบรมครูของ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/NX1b5H
ภาพที่ 1.4.2 นักวิทยาศาสตร์ไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/xS3cVY
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.3 นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/3YMsY6
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.4 นิวตัน นั่งใต้ต้นแอปเปิ้ล [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/mPAG2q
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.5 นักวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการอบรมครูของ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/NX1b5H
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.6 นักวิทยาศาสตร์ไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/xS3cVY
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.7 นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/oYLU9H
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.8 ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก กายสัมผัส) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://goo.gl/sEnEMF (วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.9 กาลิเลโอ กาลิเลอี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/sEnEMF
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.10 อาร์คีมีดิส [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/sEnEMF
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.11 เซอร์ ไอแซก นิวตัน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/CDjczj
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.12 เซอร์ อเลกซานเดอร์ เฟลมมิ่ง [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/CDjczj
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.13 ทอมัส แอลวา เอดิสัน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/1k38NC
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.14 มารี กูรี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/1k38NC
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
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ภาพที่ 1.4.15 เจมส์ แบตเชลเลอร์ ซัมเนอร์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/1k38NC
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.16 วาดของลีโอนาโด ดาวินซี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/JGDEuh
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.17 เครื่องร่อน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/JGDEuh
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.18 วิลเบอร์ และ ออร์วิล ไรต์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/JGDEuh
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 1.4.19 ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/59HrsM
(วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.1.1 ตารางธาตุโดยแบ่งตามกลุ่มของธาตุ โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://goo.gl/xp3n8p (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.1.2 ตารางธาตุและการจาแนกกลุ่มธาตุเป็นธาตุกลุ่มโลหะ กึ่งโลหะ หรือ อโลหะ [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/JEP3vM (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.3.1 ขั้นตอนการทดลองหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/tTmxX3 (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.4.1 การจาแนกประเภทของสาร [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/JyozBZ (วันที่ค้น
ข้อมูล 13 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.4.2 กราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารบริสุทธิ์และสารละลายเมื่อได้รับความร้อน วาดโดย
สมคิด ก้านกิ่งคา. 2561
ภาพที่ 2.4.3 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อสารได้รับความร้อน วาดโดย สมคิด ก้านกิ่งคา. 2561
ภาพที่ 2.5.1 การลอยการจมของวัตถุ วาดโดย สมคิด ก้านกิ่งคา. 2561
ภาพที่ 2.6.1 การทดลองไข่จม ไข่ลอย วาดโดย สมคิด ก้านกิ่งคา. 2561
ภาพที่ 2.7.1 ภาพเครื่องมือในการหามวลและปริมาตรของสาร [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://goo.gl/T9snWQ (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.9.1 ผงคาร์บอน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/3by9jS (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม
2561).
ภาพที่ 2.9.2 แท่งชอล์ก [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/kfXWGj (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม
2561).
ภาพที่ 2.9.3 ผงน้าตาลทราย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/tyPgaQ (วันที่ค้นข้อมูล 13
มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.9.3 ทองคา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/VW7Tfp (วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม
2561).
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ภาพที่ 2.10.1 ภาพแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://goo.gl/xbmWm9
(วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม 2561).
ภาพที่ 2.12.1 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วาดโดย สกุลยา ลาผ่าน 2561
ภาพที่ 3.1.1 ขั้นตอนที่ 1.1 และ 1.2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หน้า 67 [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.2 ขั้นตอนการทดลองที่ 1.3 – 1.4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หน้า 67 [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.3 การเลือกใช้เซลล์สาหร่ายหางกระรอก. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หน้า 67 [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก :http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/ (วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.4 เซลล์สาหร่ายหางกระรอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่ม 2 หน้า 68 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.5 เซลล์เยื่อหัวหอมแดงภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่ม 2 หน้า 68 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.6 การใช้ก้านสาลีขูดเยื่อบุข้างแก้ม. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หน้า 69 [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.7 ภาพเซลล์เยื่อบุข้างแก้มภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2
หน้า 69 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.8 แสดงส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2
หน้า 70 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
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(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.9 แบบฝึกส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2
หน้า 70 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/
(วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
ภาพที่ 3.1.10 เซลล์เยื่อหัวหอมแดง (บน) เซลล์สาหร่ายหางกระรอก (ล่าง)ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หน้า 68 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://scimath.org/ebook/sci/m1-2/student/ (วันที่ค้นข้อมูล 4 มกราคม 2560).
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การวัดและประเมินผล
คำชี้แจง : ครูผู.สอนเลือกใช.ตามสิ่งที่ต.องการวัดของแตAละแผนการจัดการเรียนรู.
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช7
เกณฑA
1) ด7านความรู7ความเข7าใจ
1.ตรวจคำตอบและ 1.แบบสังเกต/
1.นักเรียนทำถูกต.องร.อยละ 70
(Content Understanding)
คำอธิบายในใบ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ในประเด็นดังตAอไปนี้
กิจกรรม/แบบวัด
ทางการเรียนด.าน
1. ....(ระบุเนื้อหาที่สอน).........
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ความรู.ความเข.าใจ
2. . ....(ระบุเนื้อหาที่สอน).........
เรียน
และการนำความรู.
3. . ....(ระบุเนื้อหาที่สอน).........
ไปใช.ประโยชนU
2)ด7านทักษะและกระบวนการ
1.สังเกตพฤติกรรม
(Skills/Processes/Competencies) 2.สัมภาษณU
..........(ระบุทักษะทางวิทยาศาสตรUที่
3.สอบถาม
ต.องการวัด)....................

1.แบบประเมิน
Rubric scoring
2.แบบสัมภาษณU
3.แบบสอบถาม

3)ด7านคุณลักษณะอันพึงประสงคA
(Desired Characteristics)
1. ความซื่อสัตยUสุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝnเรียนรู.
4. มุAงมั่นในการทำงาน
5. มีจิตสาธารณะ

1.แบบประเมิน
Rating Scale

1.สังเกตพฤติกรรม

เกณฑUประเมินคุณลักษณะและ
ความสามารถของผู.เรียนตาม
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช.
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง
ปรับปรุง
1.นักเรียนที่ผAานโดยมีคAาเฉลี่ย
(Mean) ตั้งแตA 3 ขึ้นไป
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1. ความรู7ความเข7าใจ (Content Understanding)
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7ความเข7าใจ
(Content Understanding)
ในประเด็นดังตAอไปนี้
1. ประเด็นเนื้อหาความรู.

วิธีการ
1.ตรวจคำตอบและ
คำอธิบายในใบ
กิจกรรม/แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

เครื่องมือที่ใช7
เกณฑAการผeาน
1.แบบสังเกต/แบบ 1.นักเรียนทำถูกต.องร.อยละ 70
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด.านความรู.
ความเข.าใจและการ
นำความรู.ไปใช.
ประโยชนU

2. ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญของผู7เรียน (Learning Skills/Processes/Competencies)
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะกระบวนการทาง
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
วิทยาศาสตรA
(Science Process Skills)
การสังเกต (Observing)
5
แสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได. จากการใช.
ประสาทสัมผัสอยAางใดอยAางหนึ่งหรือหลายอยAาง มีการ
บรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณ และคุณภาพของวัตถุได.
สามารถบรรยายพฤติการณUการเปลี่ยนแปลงของวัตถุได.
4
แสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได. จากการใช.
ประสาทสัมผัสอยAางใดอยAางหนึ่งหรือหลายอยAาง มีการ
บรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณและคุณภาพของวัตถุได.
แตAไมAสามารถบรรยายพฤติการณUการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุได.
3
แสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได. จากการใช.
ประสาทสัมผัสอยAางใดอยAางหนึ่งหรือหลายอยAาง แตAไมA
สามารถบรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณและคุณภาพของ
วัตถุได.
2
แสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได. จากการใช.
ประสาทสัมผัสอยAางใดอยAางหนึ่ง
1
แสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได.บ.าง
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การวัด (Measuring)
5
เลือกใช.เครื่องมือได.เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได. บอกเหตุผล
ในการเลือกเครื่องมือวัดได. บอกวิธีการ ขั้นตอน และ
วิธีใช.เครื่องมือได.อยAางถูกต.อง สามารถทำการวัด รวมถึง
ระบุหนAวยของตัวเลขได.อยAางถูกต.อง
4
เลือกใช.เครื่องมือได.เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได. บอกเหตุผล
ในการเลือกเครื่องมือวัดได. บอกวิธีการ ขั้นตอน และ
วิธีใช.เครื่องมือได.อยAางถูกต.อง แตAไมAสามารถทำการวัด
รวมถึงไมAสามารถระบุหนAวยของตัวเลขได.อยAางถูกต.อง
3
เลือกใช.เครื่องมือได.เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได. บอกเหตุผล
ในการเลือกเครื่องมือวัดได. แตAไมAสามารถบอกวิธีการ
ขั้นตอน และวิธีใช.เครื่องมือได.อยAางถูกต.อง
2
เลือกใช.เครื่องมือได.เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได. แตAไมA
สามารถบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได.
1
เลือกใช.เครื่องมือได.บ.างบางชิ้น
การคำนวณ (Using numbers)
5
สามารถนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได.จาก
การนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด.วยสูตร
คณิตศาสตรU เชAน การบวก การลบ การคูณ การหาร
เปxนต.น โดยการการนับที่ถูกต.อง มีการเลือกสูตร
คณิตศาสตรU การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณที่
ถูกต.อง แมAนยำ
4
สามารถนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได.จาก
การนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด.วยสูตร
คณิตศาสตรU เชAน การบวก การลบ การคูณ การหาร
เปxนต.น โดยการการนับที่ถูกต.อง มีการเลือกสูตร
คณิตศาสตรU การแสดงวิธีคำนวณ แตAคำนวณไมAถูกต.อง
3
สามารถนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได.จาก
การนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด.วยสูตร
คณิตศาสตรU เชAน การบวก การลบ การคูณ การหาร
เปxนต.น โดยการการนับที่ถูกต.อง มีการเลือกสูตร
คณิตศาสตรU แตAไมAมีการแสดงวิธีคำนวณ
2
สามารถนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได.จาก
การนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด.วยสูตร
3
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คณิตศาสตรU เชAน การบวก การลบ การคูณ การหาร
เปxนต.น โดยการนับที่ถูกต.อง แตAไมAมีการเลือกสูตร
คณิตศาสตรU
1
สามารถนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได.จาก
การนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด.วยสูตร
คณิตศาสตรU เชAน การบวกและการลบ เทAานั้น
การจำแนกประเภท (Classifying)
5
สามารถแบAงกลุAมของข.อมูลหรือวัตถุ โดยใช.เกณฑUใดๆ
ได.อยAางถูกต.องหรือแบAงกลุAมได. มีการเรียงลำดับด.วย
รายละเอียดข.อมูลหรือวัตถุด.วยเกณฑUความแตกตAางหรือ
ความสัมพันธUใดๆ ได.ถูกต.อง ครบถ.วน
4
สามารถแบAงกลุAมของข.อมูลหรือวัตถุ โดยใช.เกณฑUใดๆ
ได.อยAางถูกต.องหรือแบAงกลุAมได. มีการเรียงลำดับด.วย
รายละเอียดข.อมูลหรือวัตถุด.วยเกณฑUความแตกตAางหรือ
ความสัมพันธUใดๆ ได.อยAางใดอยAางหนึ่ง
3
สามารถแบAงกลุAมของข.อมูลหรือวัตถุ โดยใช.เกณฑUใดๆ
ได.อยAางถูกต.องหรือแบAงกลุAมได. แตAไมAมีการเรียงลำดับ
ด.วยรายละเอียดข.อมูลหรือวัตถุ
2
สามารถแบAงกลุAมของข.อมูลหรือวัตถุ โดยใช.เกณฑUอยAาง
งAายๆ
1
สามารถแบAงกลุAมของข.อมูลหรือวัตถุได.โดยไมAมีเกณฑU
การหาความสัมพันธAระหวeางสเปส
5
บอกตำแหนAงหรือทิศของวัตถุ และตำแหนAงหรือทิศของ
กับสเปส และสเปสกับ
วัตถุตAออีกวัตถุ สามารถบอกความสัมพันธUของการ
เวลา (Using space/Time
เปลี่ยนแปลงตำแหนAงของวัตถุกับเวลาได. สามารถบอก
relationships)
ความสัมพันธUของการเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณ
ของวัตถุกับเวลาได.
4
บอกตำแหนAงหรือทิศของวัตถุ และตำแหนAงหรือทิศของ
วัตถุตAออีกวัตถุ สามารถบอกความสัมพันธUของการ
เปลี่ยนแปลงตำแหนAงของวัตถุกับเวลาได. แตAไมAสามารถ
บอกความสัมพันธUของการเปลี่ยนแปลงขนาดและ
ปริมาณของวัตถุกับเวลาได.
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3
บอกตำแหนAงหรือทิศของวัตถุ และตำแหนAงหรือทิศของ
วัตถุตAออีกวัตถุ แตAไมAสามารถบอกความสัมพันธUของการ
เปลี่ยนแปลงตำแหนAงของวัตถุกับเวลาได.
2
บอกตำแหนAงหรือทิศของวัตถุ แตAไมAสามารถบอก
ตำแหนAงหรือทิศของวัตถุตAออีกวัตถุ
1
บอกเพียงตำแหนAงของวัตถุได.
จัดกระทำ และสื่อความหมายข.อมูล
5
สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบใน
(Communication)
การเสนอข.อมูลที่เหมาะสมได. สามารถออกแบบ และ
ประยุกตUการเสนอข.อมูลให.อยูAในรูปใหมAที่เข.าใจได.งาA ย
สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข.อมูลให.อยูAในรูปแบบที่
เข.าใจได.งAาย สามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด.วย
ข.อความที่เหมาะสม กะทัดรัด และสื่อความหมายให.
ผู.อื่นเข.าใจได.งAาย
4
สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบใน
การเสนอข.อมูลที่เหมาะสมได. สามารถออกแบบ และ
ประยุกตUการเสนอข.อมูลให.อยูAในรูปใหมAที่เข.าใจได.งาA ย
สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข.อมูลให.อยูAในรูปแบบที่
เข.าใจได.งAาย แตAไมAสามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด.วย
ข.อความที่เหมาะสม กะทัดรัด และสื่อความหมายให.
ผู.อื่นเข.าใจได.งAาย
3
สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบใน
การเสนอข.อมูลที่เหมาะสมได. สามารถออกแบบ และ
ประยุกตUการเสนอข.อมูลให.อยูAในรูปใหมAที่เข.าใจได.งาA ย
แตAไมAสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข.อมูลให.อยูAใน
รูปแบบที่เข.าใจได.งAาย
2
สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบใน
การเสนอข.อมูลที่เหมาะสมได.ครบสมบูรณU แตAไมAมีการ
ออกแบบ และประยุกตUการเสนอข.อมูลให.อยูAในรูปใหมAที่
เข.าใจได.งAาย
1
สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบใน
การเสนอข.อมูลได.บ.างเล็กน.อย
5
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การลงความเห็นจากข.อมูล
5
สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่มความ
(Inferring)
คิดเห็นของตนตAอข.อมูลที่ได.มา พร.อมยกตัวอยAาง
ประกอบได.ชัดเจน
4
สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่มความ
คิดเห็นของตนตAอข.อมูลที่ได. โดยไมAมีการยกตัวอยAางไป
ระกอบ
3
สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นได.บางสAวน และมี
การเพิ่มความคิดเห็นของตนตAอข.อมูลได.บางสAวน
2
สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นบางสAวน แตAไมAมี
การแสดงความคิดเห็นของตนตAอข.อมูลเลย
1
สามารถอธิบายข.อมูลที่ได.เล็กน.อย
การพยากรณU (Predicting)
5
สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข.อมูลบนพื้นฐาน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูA ทั้งภายในขอบเขตของ
ข.อมูล และภายนอกขอบเขตของข.อมูลในเชิงปริมาณได.
อยAางน.อย 5 ข.อ
4
สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข.อมูลบนพื้นฐาน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูA ทั้งภายในขอบเขตของ
ข.อมูล และภายนอกขอบเขตของข.อมูลในเชิงปริมาณได.
4 ข.อ
3
สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข.อมูลบนพื้นฐาน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูA ทั้งภายในขอบเขตของ
ข.อมูล และภายนอกขอบเขตของข.อมูลในเชิงปริมาณได.
3 ข.อ
2
สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข.อมูลบนพื้นฐาน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูA ทั้งภายในขอบเขตของ
ข.อมูล และภายนอกขอบเขตของข.อมูลในเชิงปริมาณได.
2 ข.อ
1
สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข.อมูลได.เพียงข.อ
เดียว
การตั้งสมมติฐาน (Formulating
5
การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบลAวงหน.ากAอนการทดลองได.
hypotheses)
อยAางน.อย 5 ข.อเพื่ออธิบายหาความสัมพันธUระหวAางตัว
6
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แปรตAาง ๆ วAามีความสัมพันธUอยAางไรโดยสมมติฐานสร.าง
ขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู. และประสบการณUภายใต.
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได.
4
การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบลAวงหน.ากAอนการทดลองได.
4 ข.อเพื่ออธิบายหาความสัมพันธUระหวAางตัวแปรตAาง ๆ
วAามีความสัมพันธUอยAางไรโดยสมมติฐานสร.างขึ้นจะอาศัย
การสังเกต ความรู. และประสบการณUภายใต.หลักการ
กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได.
3
การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบลAวงหน.ากAอนการทดลองได.
3 ข.อเพื่ออธิบายหาความสัมพันธUระหวAางตัวแปรตAาง ๆ
วAามีความสัมพันธUอยAางไรโดยสมมติฐานสร.างขึ้นจะอาศัย
การสังเกต ความรู. และประสบการณUภายใต.หลักการ
กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได.
2
การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบลAวงหน.ากAอนการทดลองได.
2 ข.อเพื่ออธิบายหาความสัมพันธUระหวAางตัวแปรตAาง ๆ
วAามีความสัมพันธUอยAางไรโดยสมมติฐานสร.างขึ้นจะอาศัย
การสังเกต ความรู. และประสบการณUภายใต.หลักการ
กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได.
1
การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบลAวงหน.ากAอนการทดลองได.
1 ข.อเพื่ออธิบายหาความสัมพันธUระหวAางตัวแปรตAาง ๆ
วAามีความสัมพันธUอยAางไรโดยสมมติฐานสร.างขึ้นจะอาศัย
การสังเกต ความรู. และประสบการณUภายใต.หลักการ
กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได.
การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
5
สามารถกำหนด และอธิบายความหมาย และขอบเขต
(Defining operationally)
ของคำตAาง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับการศึกษาหรือการทดลอง
ได.อยAางถูกต.อง สมบูรณU ครบถ.วน เพื่อให.เกิดความ
เข.าใจตรงกันระหวAางบุคคล
4
สามารถกำหนด และอธิบายความหมาย และขอบเขต
ของคำตAาง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับการศึกษาหรือการทดลอง
ได.อยAางถูกต.อง แตAยังไมAสมบูรณU
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3
สามารถกำหนด และอธิบายความหมายได.ถูกต.อง แตAไมA
มีการกำหนดขอบเขตของคำตAาง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับ
การศึกษาหรือการทดลอง
2
สามารถกำหนด และอธิบายความหมายได.บางสAวน
1
สามารถกำหนด และอธิบายความหมายได.เพียงข.อความ
สั้นๆ ข.อความเดียว
การกำหนด และควบคุมตัวแปร
5
มีการบAงชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให.เปxนเปxนตัว
(Identifying and controlling
แปรอิสระหรือตัวแปรต.น และตัวแปรใดๆให.เปxนตัวแปร
variables)
ตาม และตัวแปรใดๆให.เปxนตัวแปรควบคุมได.ครบถ.วน
ถูกต.อง สมบูรณU
4
มีการบAงชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให.เปxนเปxนตัว
แปรอิสระหรือตัวแปรต.น และตัวแปรใดๆให.เปxนตัวแปร
ตาม และตัวแปรใดๆให.เปxนตัวแปรควบคุมได.บางตัวแปร
3
มีการบAงชี้ แตAไมAมีการกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให.เปxน
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต.น และตัวแปรใดๆให.เปxนตัว
แปรตาม และตัวแปรใดๆให.เปxนตัวแปรควบคุม
2
มีการบAงชี้ตัวแปรบางตัวแบบงAายๆ สั้นๆ
1
การทดลอง (Experimenting)
5
สามารถออกแบบการทดลอง และกำหนดวิธี ขั้นตอน
การทดลองได.ถูกต.อง และเหมาะสมได. สามารถระบุ
และเลือกใช.อุปกรณUในการทดลองอยAางเหมาะสม
สามารถปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได.อยAางถูกต.อง
สามารถบันทึกผลการทดลองได.อยAางถูกต.อง
4
สามารถออกแบบการทดลอง และกำหนดวิธี ขั้นตอน
การทดลองได.ถูกต.อง และเหมาะสมได. สามารถระบุ
และเลือกใช.อุปกรณUในการทดลองอยAางเหมาะสม
สามารถปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได.อยAางถูกต.อง
แตAไมAมีการบันทึกผลการทดลองตามขั้นตอน
3
สามารถออกแบบการทดลอง และกำหนดวิธี ขั้นตอน
การทดลองได.ถูกต.อง และเหมาะสมได. สามารถระบุ
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และเลือกใช.อุปกรณUในการทดลองได. แตAไมAสามารถ
ปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได.
2
สามารถออกแบบการทดลอง และกำหนดวิธี ขั้นตอน
การทดลองได.ถูกต.อง และเหมาะสมได.เปxนอยAางดี แตAไมA
สามารถระบุ และเลือกใช.อุปกรณUในการทดลองได.
1
สามารถออกแบบการทดลอง และกำหนดวิธี ขั้นตอน
การทดลองได.ถูกต.องเพียงบางสAวน
การตีความหมายข.อมูล และการลง
5
มีความสามารถในการวิเคราะหU สรุปประเด็นสำคัญ
ข.อมูล (Interpreting data and
รวมถึงการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของ
conclusion)
ข.อมูล และสามารถบอกความสัมพันธUของข.อมูลได.
4
มีความสามารถในการวิเคราะหU สรุปประเด็นสำคัญ
รวมถึงการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของ
ข.อมูลได. แตAไมAสามารถบอกความสัมพันธUของข.อมูล
3
มีความสามารถในการวิเคราะหU สรุปประเด็นสำคัญ
บรรยายลักษณะของข.อมูล แตAไมAมีการแปลความหมาย
2
มีความสามารถในการวิเคราะหUและสรุปประเด็นสำคัญ
1
มีเพียงการสรุปประเด็น
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการสื่อสาร
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Communication)
5
สื่อสารความคิดด.วยการพูด เขียน และทAาทางได.บรรลุ
ตามวัตถุประสงคUอยAางถูกต.องและหลากหลาย มีการ
สื่อสารด.วยการใช.สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4
สื่อสารความคิดด.วยการพูด เขียน และทAาทางได.บรรลุ
ตามวัตถุประสงคUอยAางถูกต.องและหลากหลาย มีการ
สื่อสารด.วยการใช.สื่อและเทคโนโลยีบางสAวนของงาน
3
สื่อสารความคิดด.วยการพูด เขียน และทAาทางได.บรรลุ
ตามวัตถุประสงคUอยAางถูกต.องและหลากหลาย
2
สื่อสารความคิดด.วยการพูด เขียน และทAาทางได.บรรลุ
ตามวัตถุประสงคU
1
สื่อสารความคิดด.วยการพูดเพียงอยAางเดียว
9

561

แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการทำงานรeวมกับผู7อื่น
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
ความยืดหยุeน (Collaboration)
5
ทำงานรAวมกับสมาชิกในทีมเพื่อให.เกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการเคารพและให.เกียรติความคิดเห็น
ของเพื่อนรAวมงาน ยืดหยุAนและใช.ความประนีประนอม
เพื่อให.งานบรรลุเปåาหมาย มีความรับผิดชอบในงานที่
ต.องทำรAวมกันและเห็นคุณคAาของสมาชิกในทีม
4
ทำงานรAวมกับสมาชิกในทีมเพื่อให.เกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการเคารพและให.เกียรติความคิดเห็น
ของเพื่อนรAวมงาน ยืดหยุAนและใช.ความประนีประนอม
เพื่อให.งานบรรลุเปåาหมาย มีความรับผิดชอบในงานที่
ต.องทำรAวมกัน
3
ทำงานรAวมกับสมาชิกในทีมเพื่อให.เกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการเคารพและให.เกียรติความคิดเห็น
ของเพื่อนรAวมงาน ยืดหยุAนและใช.ความประนีประนอม
เพื่อให.งานบรรลุเปåาหมาย
2
ทำงานรAวมกับสมาชิกในทีมเพื่อให.เกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการเคารพและให.เกียรติความคิดเห็น
ของเพื่อนรAวมงาน
1
ทำงานรAวมกับสมาชิกในทีมเพื่อให.เกิดงาน
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดวิเคราะหA
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Analytic Thinking)
การคิดวิเคราะหUหลักการและ
5
มีการประยุกตUใช.ความรู. การทำนาย การคาดการณUสิ่งที่
ความสำคัญ
อาจเกิดขึ้นจากการเรียนรู. อธิบาย หลักการ แนวคิด
รูปแบบ เทคนิค วิธีการ มีการเชื่อมโยงความคิดหลัก ลง
ข.อสรุป มีการระบุความหมาย ความสำคัญ กำหนด
เปåาหมาย บอกวัตถุประสงคU อธิบายถึงความรู.ความ
เข.าใจในเรื่องนั้นๆ
4
อธิบาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ เทคนิค วิธีการ มีการ
เชื่อมโยงความคิดหลัก ลงข.อสรุป มีการระบุความหมาย
10
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดวิเคราะหA
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Analytic Thinking)
ความสำคัญ กำหนดเปåาหมาย บอกวัตถุประสงคU
อธิบายถึงความรู.ความเข.าใจในเรื่องนั้นๆ
3
มีการสรุป มีการระบุความหมาย ความสำคัญ กำหนด
เปåาหมาย บอกวัตถุประสงคU อธิบายถึงความรู.ความ
เข.าใจในเรื่องนั้นๆ
2
บอกความสำคัญของสิ่งที่เรียน กำหนดเปåาหมาย บอก
วัตถุประสงคU อธิบายถึงความรู.ความเข.าใจในเรื่องนั้นๆ
1
อธิบายสิ่งที่ตนรู.และเข.าใจได.อยAางงAายๆ จากการเรียนรู.
การวิเคราะหUแยกแยะองคUประกอบ
5
ค.นหาสAวนประกอบสำคัญ แยกแยะองคUประกอบ จัด
หมวดหมูAเรื่องราวตAางๆ ระบุจุดเดAนจุดด.อย ประเมิน
คุณคAา ระบุข.อบกพรAองและข.อที่ต.องปรับปรุงแก.ไข
ประเมินข.อดีข.อเสีย ระบุชนิด ประเภท และลักษณะ
สำคัญ
4
จัดหมวดหมูAเรื่องราวตAางๆ ระบุจุดเดAนจุดด.อย ประเมิน
คุณคAา ระบุข.อบกพรAองและข.อที่ต.องปรับปรุงแก.ไข
ประเมินข.อดีข.อเสีย ระบุชนิด ประเภท และลักษณะ
สำคัญ
3
ระบุจุดเดAนจุดด.อย ประเมินคุณคAา ระบุข.อบกพรAองและ
ข.อที่ต.องปรับปรุงแก.ไข ประเมินข.อดีข.อเสีย ระบุชนิด
ประเภท และลักษณะสำคัญ
2
ประเมินลักษณะสำคัญ ประเมินข.อดีข.อเสีย ระบุชนิด
ประเภท และลักษณะสำคัญ
1
ประเมินข.อดีข.อเสีย ระบุชนิด ประเภท และลักษณะ
สำคัญ
การวิเคราะหUความสัมพันธU
5
อธิบายความสัมพันธUเชิงเหตุผล ความสัมพันธUของ
ความคิดหลัก อธิบายความสัมพันธUขององคUประกอบ
ความเชื่อมโยง ความขัดแย.งของเหตุการณU มีการ
ตีความหมายข.อมูลจากหลักฐาน ระบุผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ผลลัพธU และความแตกตAาง
11
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดวิเคราะหA
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Analytic Thinking)
4
อธิบายความสัมพันธUของความคิดหลัก อธิบาย
ความสัมพันธUขององคUประกอบ ความเชื่อมโยง ความ
ขัดแย.งของเหตุการณU มีการตีความหมายข.อมูลจาก
หลักฐาน ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระบุสาเหตุ
ผลลัพธU และความแตกตAาง
3
อธิบายความสัมพันธUขององคUประกอบ ความเชื่อมโยง
ความขัดแย.งของเหตุการณU มีการตีความหมายข.อมูล
จากหลักฐาน ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระบุสาเหตุ
ผลลัพธU และความแตกตAาง
2
มีการตีความหมายข.อมูลจากหลักฐาน ระบุผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ผลลัพธU และความแตกตAาง
1
ระบุผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ผลลัพธU และ
ความแตกตAาง
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Critical Thinking)
การพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุผล
5
มีการพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุด.วยผล มีการใช.ข.อมูลโดย
ปราศจากอคติหรืออารมณU มีการใช.หลักการและเหตุผล
ในการพิจารณาข.อมูลเปxนอยAางดี มีการพิจารณาความ
นAาเชื่อถือของข.อมูล ด.วยหลักฐานที่เกี่ยวข.องกับ
ประเด็นหรือปรากฏการณU
4
มีการพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุด.วยผล มีการใช.ข.อมูลโดย
ปราศจากอคติหรืออารมณU มีการใช.หลักการและเหตุผล
ในการพิจารณาข.อมูลอยAางละเอียดถี่ถ.วน
3
มีการพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุด.วยผล มีการใช.ข.อมูลโดย
ปราศจากอคติหรืออารมณU แตAไมAมีการใช.หลักการและ
เหตุผลในการพิจารณาข.อมูล
2
มีการใช.เหตุผลในการพิจารณาข.อมูล
1
มีการใช.เหตุผลในการพิจารณาข.อมูลน.อยมาก
12
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Critical Thinking)
การวิเคราะหUแยกแยะข.อมูล
5
วิเคราะหUความหมายของข.อมูลที่มอี ยูAนั้น วิเคราะหU
องคUประกอบของข.อมูลได.อยAางหลากหลาย มีการ
วิเคราะหUความสัมพันธUเกี่ยวข.องของข.อมูลที่มีอยูAกับ
ข.อมูลอื่นที่เคยพบเห็นมากAอน มีการวิเคราะหUแยกแยะ
ข.อมูลที่มีอยูAวAาจริงหรือไมAจริง
4
วิเคราะหUความหมายของข.อมูลที่มอี ยูAนั้น วิเคราะหU
องคUประกอบของข.อมูลได.อยAางหลากหลาย มีการ
วิเคราะหUความสัมพันธUเกี่ยวข.องของข.อมูลที่มีอยูAกับ
ข.อมูลอื่นที่เคยพบเห็นมากAอน แตAไมAสามารถวิเคราะหU
แยกแยะข.อมูลที่มอี ยูAวาA จริงหรือไมAจริง
3
วิเคราะหUความหมายของข.อมูลที่มอี ยูAนั้น วิเคราะหU
องคUประกอบของข.อมูลได.อยAางหลากหลาย แตAไมAมีการ
วิเคราะหUความสัมพันธUเกี่ยวข.องของข.อมูลที่มีอยูAกับ
ข.อมูลอื่นที่เคยพบเห็นมากAอน
2
วิเคราะหUความหมายของข.อมูลที่มอี ยูAนั้น แตAไมAได.
วิเคราะหUองคUประกอบของข.อมูล
1
มีเพียงการให.ความหมายข.อมูลที่มอี ยูA
การแยกแยะข.อเท็จจริงกับความ
5
มีการแยะแยะข.อเท็จจริงจากข.อมูลความรู.ท่พี บ ใช.
คิดเห็น
เหตุผลและข.อมูลที่นAาเชื่อถือในการเปรียบเทียบและหา
คำตอบ มีการจัดลำดับความสำคัญของข.อมูลอยAางมี
หลักการและเหตุผล ยืนยันและสนับสนุนวAาข.อความใด
เปxนข.อเท็จจริงหรือเปxนเพียงความคิดเห็นด.วยข.อมูล
4
มีการแยะแยะข.อเท็จจริงจากข.อมูลความรู.ท่พี บ ใช.
เหตุผลและข.อมูลที่นAาเชื่อถือในการเปรียบเทียบและหา
คำตอบ มีการจัดลำดับความสำคัญของข.อมูลอยAางมี
หลักการและเหตุผล แตAไมAสามารถยืนยันและสนับสนุน
วAาข.อความใดเปxนข.อเท็จจริงหรือเปxนเพียงความคิดเห็น
ด.วยข.อมูล
3
มีการแยะแยะข.อเท็จจริงจากข.อมูลความรู.ท่พี บ ใช.
เหตุผลและข.อมูลที่นAาเชื่อถือในการเปรียบเทียบและหา
13
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Critical Thinking)
คำตอบ แตAไมAมีการจัดลำดับความสำคัญของข.อมูลอยAาง
มีหลักการและเหตุผล
2
มีการแยะแยะข.อเท็จจริงจากข.อมูลความรู.ท่พี บ ใช.
เหตุผลและข.อมูลที่นAาเชื่อถือในการเปรียบเทียบและหา
คำตอบได.บ.างเล็กน.อย
1
มีเพียงการแยะแยะข.อเท็จจริงจากข.อมูลความรู.ที่พบ
ตัดสินใจเลือกโดยใช.ข.อมูล
5
มีการพิจารณาผลดีผลเสีย และผลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการ
ตัดสินใจ มีการใช.เหตุผลและข.อมูลในการพิจารณาความ
นAาเชื่อถือเปxนอยAางดี มีการนำข.อมูลมาชAวยในการ
ตัดสินใจ ยอมรับ และตัดสินใจภายใต.ความสมเหตุสมผล
และเปxนไปตามข.อเท็จจริง
4
มีการพิจารณาผลดีผลเสีย และผลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการ
ตัดสินใจ มีการใช.เหตุผลและข.อมูลในการพิจารณาความ
นAาเชื่อถือเปxนอยAางดี แตAมีการนำข.อมูลมาชAวยในการ
ตัดสินใจ ยอมรับ และตัดสินใจภายใต.ความสมเหตุสมผล
และเปxนไปตามข.อเท็จจริงบางสAวน
3
มีการพิจารณาผลดีผลเสีย และผลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการ
ตัดสินใจ มีการใช.เหตุผลและข.อมูลในการพิจารณาความ
นAาเชื่อถือเปxนอยAางดี
2
มีการพิจารณาผลดีผลเสีย และผลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการ
ตัดสินใจ มีการใช.เหตุผลและข.อมูลในการพิจารณาเพียง
เล็กน.อยความนAาเชื่อถือ
1
มีเพียงการพิจารณาผลดีผลเสีย และผลที่อาจเกิดขึ้น
การตีความหมายและลงข.อสรุป
5
สรุปและนำความรู.ใหมAไปอธิบายความสัมพันธUของ
อยAางสมเหตุสมผล
สถานการณUที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มีการเชื่อมโยง
ความรู.เดิมกับความรู.ใหมA สามารถอธิบายความเปxนไปได.
ในการนำไปใช.ในชีวิตประจำวัน สามารถตีความหมายที่
ได.จากสถานการณUไปแก.ปçญหาหรือประยุกตUใช.ได.
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Critical Thinking)
4
สรุปและนำความรู.ใหมAไปอธิบายความสัมพันธUของ
สถานการณUที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มีการเชื่อมโยง
ความรู.เดิมกับความรู.ใหมA สามารถอธิบายความเปxนไปได.
ในการนำไปใช.ในชีวิตประจำวัน แตAยังไมAสามารถ
ตีความหมายที่ได.จากสถานการณUไปแก.ปญ
ç หาหรือ
ประยุกตUใช.ได.
3
สรุปและนำความรู.ใหมAไปอธิบายความสัมพันธUของ
สถานการณUที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มีการเชื่อมโยง
ความรู.เดิมกับความรู.ใหมAได.ดี
2
สรุปและนำความรู.ใหมAไปอธิบายความสัมพันธUของ
สถานการณUที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มีการเชื่อมโยง
ความรู.เดิมกับความรู.ใหมAได.เล็กน.อย
1
สรุปและนำความรู.ใหมAไปอธิบายความสัมพันธUของ
สถานการณUที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดแก7ปzญหา
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Problem Solving)
การระบุปçญหาและความต.องการ
5
มีการวิเคราะหUประเด็นปçญหาได.อยAางครบถ.วนและ
สอดคล.องทั้ง 6 ด.าน มีการระบุสาเหตุและปçจจัยที่
สอดคล.องและครอบคลุมปçญหาได.อยAางถูกต.องชัดเจน มี
การกำหนดขอบเขตของปçญหา หรือความต.องการที่
สอดคล.องกับสถานการณU
4
มีการวิเคราะหUประเด็นปçญหาได.อยAางครบถ.วนและ
สอดคล.องทั้ง 6 ด.าน มีการระบุสาเหตุและปçจจัยที่
สอดคล.องและครอบคลุมปçญหาได.อยAางถูกต.องชัดเจน
แตAไมAมีการกำหนดขอบเขตของปçญหา หรือความ
ต.องการที่สอดคล.องกับสถานการณU
15
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดแก7ปzญหา
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Problem Solving)
3
มีการวิเคราะหUประเด็นปçญหาได.อยAางครบถ.วนและ
สอดคล.องทั้ง 6 ด.าน มีการระบุสาเหตุและปçจจัยที่
สอดคล.องและครอบคลุมปçญหาได.บางสAวน
2
มีการวิเคราะหUประเด็นปçญหาได.อยAางครบถ.วนและ
สอดคล.องทั้ง 6 ด.าน มีการระบุสาเหตุของปçญหาได.
เล็กน.อย
1
สามารถบอกประเด็นปçญหาได.เพียงเล็กน.อย
การรวบรวมข.อมูลที่เกี่ยวข.องกับ
5
มีการรวบรวมข.อมูลได.ตรงตามปçญหาและความต.องการ
ปçญหา
ได.ข.อมูลที่ถูกต.องสมบูรณU สามารถสรุปได.ในรูปแบบ
แผนผังความคิดที่หลากหลาย มีการเลือกและใช.แหลAง
เรียนรู.ได.อยAางถูกต.องและเหมาะสม
4
มีการรวบรวมข.อมูลได.ตรงตามปçญหาและความต.องการ
ได.ข.อมูลที่ถูกต.องสมบูรณU มีการเลือกและใช.แหลAงเรียนรู.
ได.ดี สามารถสรุปได.ในรูปแบบแผนผังความคิดแตAยังไมA
หลากหลาย
3
มีการรวบรวมข.อมูลได.ตรงตามปçญหาและความต.องการ
ได.ข.อมูลที่ถูกต.องสมบูรณU มีการเลือกและใช.แหลAงเรียนรู.
ได.บางสAวน
2
มีการรวบรวมข.อมูลได.ตรงตามปçญหาและความต.องการ
ได.ข.อมูลที่ยังไมAสมบูรณU
1
มีการรวบรวมข.อมูลได.เพียงเล็กน.อย
การออกแบบแนวทางในการ
5
สามารถสื่อสารให.ผู.อื่นเข.าใจตรงกัน มีการใช.ซอฟทUแวรU
แก.ปçญหา
ในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานได.ถูกต.องและ
เหมาะสม เลือกวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการ
ที่สอดคล.องกับปçญหาภายใต.ข.อจำกัดที่มีอยูAอยAาง
เหมาะสม ออกแบบโดยถAายทอดวิธีแก.ปçญหาเปxนภาพ 2
มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพฉาย แผนภาพหรือผังงาน ได.อยAาง
ละเอียดและแสดงข.อมูลครบถ.วน
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดแก7ปzญหา
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Problem Solving)
4
สามารถสื่อสารให.ผู.อื่นเข.าใจตรงกัน มีการใช.ซอฟทUแวรU
ในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานได.ถูกต.องและ
เหมาะสม เลือกวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการ
ที่สอดคล.องกับปçญหาภายใต.ข.อจำกัดที่มีอยูAอยAาง
เหมาะสม
3
สามารถสื่อสารให.ผู.อื่นเข.าใจตรงกัน มีการใช.ซอฟทUแวรU
ในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานได.ถูกต.องและ
เหมาะสม
2
สามารถสื่อสารให.ผู.อื่นเข.าใจตรงกัน แตAไมAมีการใช.
ซอฟทUแวรUในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานได.ถูกต.อง
และเหมาะสม
1
สามารถสื่อสารให.ผู.อื่นเข.าใจได.บ.างและไมAชัดเจน
การวางแผนและลงมือปฏิบตั ิการ
5
มีการวางแผนเพื่อให.การทำงานเปxนไปตามเปåาหมาย
แก.ปçญหา
และระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว.
ได.ครบถ.วน สร.างผลงานหรือเสนอวิธีการได.ตรงตาม
ความคิดที่วางไว.ทุกขั้นตอน ผลงานมีความถูกต.อง
สมบูรณU
4
มีการวางแผนเพื่อให.การทำงานเปxนไปตามเปåาหมาย
และระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว.
ได.ครบถ.วน สร.างผลงานหรือเสนอวิธีการได.ตรงตาม
ความคิดที่วางไว.ทุกขั้นตอน แตAผลงานยังไมAถูกต.อง
สมบูรณU
3
มีการวางแผนเพื่อให.การทำงานเปxนไปตามเปåาหมาย
และระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว.
ได.ครบถ.วน แตAไมAมีการสร.างผลงานหรือเสนอวิธีการได.
ตรงตามความคิดที่วางไว.ทุกขั้นตอน
2
มีการวางแผนเพื่อให.การทำงานเปxนไปตามเปåาหมาย
และระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว.
ได.เพียงบางสAวน
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดแก7ปzญหา
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Problem Solving)
1
มีการวางแผนเพื่อให.การทำงานตามเปåาหมายได.เพียง
บางประเด็น
การทดสอบและปรับปรุงงาน
5
สามารถกำหนดประเด็นในการทดสอบผลงานที่จำเปxน
ตAอการแก.ปçญหา หรือสนองความต.องการตามที่กำหนด
ไว.อยAางครบถ.วน สร.างทางเลือกในการปรับปรุงแก.ไข
ผลงานได.อยAางเหมาะสมกับข.อบกพรAองที่พบอยAาง
หลากหลาย และสามารถนำไปใช.ปรับปรุงผลงานได.
4
สามารถกำหนดประเด็นในการทดสอบผลงานที่จำเปxน
ตAอการแก.ปçญหา หรือสนองความต.องการตามที่กำหนด
ไว.อยAางครบถ.วน สร.างทางเลือกในการปรับปรุงแก.ไข
ผลงานได.อยAางเหมาะสมกับข.อบกพรAองที่พบอยAาง
หลากหลาย และสามารถนำไปใช.ปรับปรุงผลงานได.
บางสAวน
3
สามารถกำหนดประเด็นในการทดสอบผลงานที่จำเปxน
ตAอการแก.ปçญหา หรือสนองความต.องการตามที่กำหนด
ไว.อยAางครบถ.วน แตAการสร.างทางเลือกในการปรับปรุง
แก.ไขผลงานยังไมAสอดคล.องกับข.อบกพรAองที่พบ
2
สามารถกำหนดประเด็นในการทดสอบผลงานที่จำเปxน
ตAอการแก.ปçญหา หรือสนองความต.องการตามที่กำหนด
ได.เพียงบางสAวน
1
สามารถกำหนดประเด็นในการทดสอบผลงานได.บาง
ประเด็น
การลงข.อสรุปและนำเสนอการ
5
มีการใช.ซอฟทUแวรUชAวยในการนำเสนอผลงานได.ถูกต.อง
แก.ปçญหา
และเหมาะสม การนำเสนอข.อมูลถูกต.องและมี
องคUประกอบครบถ.วน มีการนำเสนอทีเ่ หมาะสมกับ
ชิ้นงานหรือวิธีการแก.ปçญหา มีความหลากหลายและ
นAาสนใจ
4
มีการใช.ซอฟทUแวรUชAวยในการนำเสนอผลงานได.ถูกต.อง
และเหมาะสม การนำเสนอข.อมูลถูกต.องและมี
18
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดแก7ปzญหา
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Problem Solving)
องคUประกอบครบถ.วน มีการนำเสนอทีเ่ หมาะสมกับ
ชิ้นงานหรือวิธีการแก.ปçญหา แตAยังไมAหลากหลาย
3
มีการใช.ซอฟทUแวรUชAวยในการนำเสนอผลงานได.ถูกต.อง
และเหมาะสม การนำเสนอข.อมูลถูกต.องและมี
องคUประกอบครบถ.วน แตAยังไมAมีการนำเสนอวิธีการ
แก.ปçญหา
2
มีการใช.ซอฟทUแวรUชAวยในการนำเสนอผลงานได.ถูกต.อง
และเหมาะสม แตAการนำเสนอข.อมูลไมAถูกต.อง
1
มีการใช.ซอฟทUแวรUชAวยในการนำเสนอผลงาน แตAยังไมA
ถูกต.องและไมAเหมาะสม
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดสร7างสรรคAและ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
นวัตกรรม (Creative Thinking
and Innovation)
การคิดแปลกใหมAและคิดริเริ่ม
5
มีการคิดริเริ่มหรือสนองความต.องการและสร.างผลงาน
ด.วยความแปลกใหมA
4
มีการคิดริเริ่มหรือสนองความต.องการและสร.างผลงานที่
เกิดจากการผสมผสาน และดัดแปลงจากความคิดเดิม
3
มีการคิดริเริ่มหรือสนองความต.องการและสร.างผลงานที่
เกิดจากการผสมผสาน และยังคงความคิดเดิม
2
มีการคิดริเริ่มอยAางงAายๆ หรือสนองความต.องการที่ไมAมี
ความแปลกใหมA
1
มีความคิดริเริ่มน.อยมาก
การตอบอยAางคลAองแคลAวในเวลา
5
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการ
จำกัด
มากกวAา 4 วิธีการโดยไมAซ้ำกัน
4
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
4 วิธีการโดยไมAซ้ำกัน
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดสร7างสรรคAและ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
นวัตกรรม (Creative Thinking
and Innovation)
3
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
3 วิธีการโดยไมAซ้ำกัน
2
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
2 วิธีการ
1
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
เพียง 1 วิธีการ
การหาคำตอบจากหลายทิศทาง
5
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
มากกวAา 4 ทิศทางหรือคิดดัดแปลงจากสิ่งที่กำหนดให.
มากกวAา 4 สิ่ง
4
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
4 ทิศทางหรือคิดดัดแปลงจากสิ่งที่กำหนดให.ได. 4 สิ่ง
3
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
3 ทิศทางหรือคิดดัดแปลงจากสิ่งที่กำหนดให.ได. 3 สิ่ง
2
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
2 ทิศทางหรือคิดดัดแปลงจากสิ่งที่กำหนดให.ได. 2 สิ่ง
1
มีการคิดหาวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความต.องการได.
เพียง 1 ทิศทางหรือคิดดัดแปลงจากสิ่งที่กำหนดให.ได.
เพียง 1 สิ่ง
การคิดในรายละเอียดจากความคิด
5
บอกรายละเอียดของวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความ
หลัก
ต.องการได.สมบูรณU และมีการตกแตAงรายละเอียด
เพิ่มเติมมากกวAาภาพรAาง
4
บอกรายละเอียดของวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความ
ต.องการได.สมบูรณU และไมAมีการตกแตAงรายละเอียด
เพิ่มเติมมากกวAาภาพรAาง
3
บอกรายละเอียดของวิธีการแก.ปçญหาหรือสนองความ
ต.องการได.ไมAสมบูรณU และไมAมีการตกแตAงรายละเอียด
เพิ่มเติมมากกวAาภาพรAาง
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการคิดสร7างสรรคAและ
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
นวัตกรรม (Creative Thinking
and Innovation)
2
บอกรายละเอียดของวิธีการแก.ปçญหาได.บ.างหรือสนอง
ความต.องการได.ไมAสมบูรณU และไมAมีการตกแตAง
รายละเอียดเพิ่มเติมมากกวAาภาพรAาง
1
บอกรายละเอียดของวิธีการแก.ปçญหาได.น.อยมาก
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
ได7รับมอบหมาย
(Practical Skill)
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได.รับ
5
มีการลงมือทำงานตAางๆ ด.วยตนเอง โดยมีการวิเคราะหU
มอบหมาย
งาน มีการกำหนดเปåาหมายการทำงาน วางแผนงาน ลง
มือปฏิบัติงานด.วยความมุAงมั่นอดทนและรับผิดชอบ มี
การประเมินผลการทำงานและมีการปรับปรุงงานอยูA
เรื่อยๆ และสม่ำเสมอ
4
มีการลงมือทำงานตAางๆ ด.วยตนเอง โดยมีการวิเคราะหU
งาน มีการกำหนดเปåาหมายการทำงาน วางแผนงาน ลง
มือปฏิบัติงานด.วยความมุAงมั่นอดทนและรับผิดชอบ มี
การประเมินผลการทำงานแตAไมAมีการปรับปรุงงาน
3
มีการลงมือทำงานตAางๆ ด.วยตนเอง โดยมีการวิเคราะหU
งาน มีการกำหนดเปåาหมายการทำงาน วางแผนงาน ลง
มือปฏิบัติงานด.วยความมุAงมั่นอดทนและรับผิดชอบ แตA
ไมAมีการประเมินผลการทำงาน
2
มีการลงมือทำงานตAางๆ ด.วยตนเอง โดยมีการวิเคราะหU
งาน มีการกำหนดเปåาหมายการทำงาน วางแผนงาน ลง
มือปฏิบัติงาน
1
มีการลงมือทำงานตAางๆ ด.วยตนเอง โดยไมAมีการ
วิเคราะหUงาน
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Engineering Design)
วิเคราะหAความต7องการ
5
ระบุความต.องการหรือปçญหาหรือหัวข.อ บางประเด็น
ของสังคมที่เกิดขึ้นแล.วและต.องการการแก.ไข โดยต.อง
แยกแยะผู.ใช. บุคคล กลุAมบุคคล ลักษณะเฉพาะของ
บุคคล เชAน เพศ วัย
4
ระบุความต.องการหรือปçญหาหรือหัวข.อ บางประเด็น
ของสังคมที่เกิดขึ้นแล.วและต.องการการแก.ไข โดย
แยกแยะผู.ใช. บุคคล กลุAมบุคคล ลักษณะเฉพาะของ
บุคคล เชAน เพศ วัย ที่ถูกต.องครอบคลุม
3
ระบุความต.องการหรือปçญหาหรือหัวข.อ บางประเด็น
ของสังคมที่เกิดขึ้นแล.วและต.องการการแก.ไข โดย
แยกแยะผู.ใช. บุคคล กลุAมบุคคล ลักษณะเฉพาะของ
บุคคล เชAน เพศ วัย เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
2
ระบุความต.องการหรือปçญหาหรือหัวข.อ บางประเด็น
ของสังคมที่เกิดขึ้นแล.วและต.องการการแก.ไข โดยไมAมี
การแยกแยะผู.ใช. บุคคล กลุAมบุคคล ลักษณะเฉพาะของ
บุคคล
1
ระบุความต.องการหรือปçญหาหรือหัวข.อทั่วไปได.
นิยามปzญหา
5
ระบุขอบเขตของปçญหา วัตถุประสงคUได.ชัดเจน
วิเคราะหUเกณฑUบAงชี้ความสำเร็จของการแก.ปçญหา และ
ข.อจำกัดของการแก.ปçญหา
4
ระบุขอบเขตของปçญหา วัตถุประสงคUได.ชัดเจน
วิเคราะหUเกณฑUบAงชี้ความสำเร็จของการแก.ปçญหา แตAไมA
ระบุข.อจำกัดของการแก.ปçญหา
3
ระบุขอบเขตของปçญหา วัตถุประสงคUได.ชัดเจน แตAไมAมี
การวิเคราะหUเกณฑUบAงชี้ความสำเร็จของการแก.ปçญหา
2
ระบุขอบเขตของปçญหาได.ชัดเจน แตAไมAระบุ
วัตถุประสงคUของการแก.ปçญหา
1
ระบุขอบเขตของปçญหาโดยไมAมีเปåาหมาย
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Engineering Design)
วางแผนงาน
5
สร.างแผนงาน ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเนื้องาน มี
การระบุผลผลิตที่ต.องสAงมอบในแตAละชAวงเวลา
งบประมาณที่ใช. เครื่องมือที่ชAวยสร.างแผนงาน
4
สร.างแผนงาน ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเนื้องาน มี
การระบุผลผลิตที่ต.องสAงมอบในแตAละชAวงเวลา
งบประมาณที่ใช. โดยไมAระบุเครื่องมือที่ชAวยสร.าง
แผนงาน
3
สร.างแผนงาน ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเนื้องาน มี
การระบุผลผลิตที่ต.องสAงมอบในแตAละชAวงเวลา โดยไมA
ระบุงบประมาณที่ใช.และเครื่องมือที่ชAวยสร.างแผนงาน
2
สร.างแผนงาน ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเนื้องาน
แตAไมAระบุผลผลิตที่ต.องสAงมอบในแตAละชAวงเวลา
1
สร.างแผนงานอยAางไมAมีกรอบการปฏิบัติกงาน
เก็บข7อมูล
5
เก็บรวบรวมข.อมูลจากแหลAงความรู.ที่จำเปxนและต.องใช.
ลักษณะอยAางไร เชAน วารสาร หนังสือ คูAมือ สารานุกรม
รายงาน หาอยAางไร เชAน สืบค.น อAาน เข.ารับฟçง ประชุม
หาที่ไหน เชAน ห.องสมุด อินเทอรUเน็ต
4
เก็บรวบรวมข.อมูลจากแหลAงความรู.ที่จำเปxนและต.องใช.
ลักษณะอยAางไร เชAน วารสาร หนังสือ คูAมือ สารานุกรม
รายงาน หาอยAางไร เชAน สืบค.น อAาน เข.ารับฟçง ประชุม
แตAไมAระบุถึงการหาที่ไหน เชAน ห.องสมุด อินเทอรUเน็ต
3
เก็บรวบรวมข.อมูลจากแหลAงความรู.ที่จำเปxนและต.องใช.
ลักษณะอยAางไร เชAน วารสาร หนังสือ คูAมือ สารานุกรม
รายงาน แตAไมAระบุถึงการหาอยAางไร เชAน สืบค.น อAาน
เข.ารับฟçง ประชุม
2
เก็บรวบรวมข.อมูลจากแหลAงความรู.ที่จำเปxนและต.องใช.
แตAไมAระบุลักษณะแหลAงความรู. เชAน วารสาร หนังสือ
คูAมือ สารานุกรม รายงาน
1
เก็บรวบรวมข.อมูลได.เล็กน.อย
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Engineering Design)
สร7างแนวคิดที่เปÄนไปได7
5
หาคำตอบที่เปxนไปได.แรกเริ่ม สร.างข.อทางเลือกการ
ออกแบบอยAางกว.างๆ ไว. โดยใช.ความคิดสร.างสรรคU
อยAางมาก โดยอยAางน.อย 5 ข.อ
4
หาคำตอบที่เปxนไปได.แรกเริ่ม สร.างข.อทางเลือกการ
ออกแบบอยAางกว.างๆ ไว. โดยใช.ความคิดสร.างสรรคU
อยAางมากจำนวน 4 ข.อ
3
หาคำตอบที่เปxนไปได.แรกเริ่ม สร.างข.อทางเลือกการ
ออกแบบอยAางกว.างๆ ไว. โดยใช.ความคิดสร.างสรรคU
จำนวน 3 ข.อ
2
หาคำตอบที่เปxนไปได.แรกเริ่ม สร.างข.อทางเลือกการ
ออกแบบอยAางกว.างๆ ไว. โดยใช.ความคิดสร.างสรรคU
จำนวน 2 ข.อ
1
หาคำตอบที่เปxนไปได.แรกเริ่ม สร.างข.อทางเลือกการ
ออกแบบอยAางกว.างๆ ไว. โดยใช.ความคิดสร.างสรรคU
จำนวน 1 ข.อ
ประเมินแนวคิด
5
ประเมินขอบเขตแนวคิดนั้นจะสามารถตอบสนองความ
ต.องการ ลักษณะ และสมรรถนะของแตAละแนวทางการ
ออกแบบครบถ.วน มีการประมาณการคAาใช.จAายการผลิต
ระบุความนAาจะเปxนของระยะการใช.งานกAอนการชำรุด
4
ประเมินขอบเขตแนวคิดนั้นจะสามารถตอบสนองความ
ต.องการ ลักษณะ และสมรรถนะของแตAละแนวทางการ
ออกแบบครบถ.วน มีการประมาณการคAาใช.จAายการผลิต
แตAไมAระบุความนAาจะเปxนของระยะการใช.งานกAอนการ
ชำรุด
3
ประเมินขอบเขตแนวคิดนั้นจะสามารถตอบสนองความ
ต.องการ ลักษณะ และสมรรถนะของแตAละแนวทางการ
ออกแบบครบถ.วน แตAไมAมีการประมาณการคAาใช.จAาย
การผลิต
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Engineering Design)
2
ประเมินขอบเขตแนวคิดนั้นจะสามารถตอบสนองความ
ต.องการ ลักษณะ และสมรรถนะของแตAละแนวทางการ
ออกแบบในบางสAวน
1
ประเมินขอบเขตแนวคิดนั้นไมAตรงประเด็น
เลือกวิธีที่เหมาะสม
5
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ จากข.อเลือกที่มีอยูA มี
การกำหนดเกณฑUการเลือกตามสภาพแวดล.อม โดยการ
เน.นให.ตอบสนองผู.ใช.
4
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ จากข.อเลือกที่มีอยูA มี
การกำหนดเกณฑUการเลือกตามสภาพแวดล.อม โดยไมA
เน.นให.ตอบสนองผู.ใช.
3
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดจากข.อเลือกที่มีอยูA โดย
ไมAมีการกำหนดเกณฑUการเลือกตามสภาพแวดล.อม
2
ตัดสินใจเลือกวิธีจากข.อเลือกที่มีอยูA
1
ตัดสินใจเลือกวิธีโดยไมAคำนึงถึงวิธีที่มีอยูA
สื่อสารระหวeางการออกแบบ
5
แสดงความคิดเห็น อธิบายปากเปลAา ใช.ตาราง กราฟ
การวาดภาพ หรือแบบจำลอง มีการอภิปรายรAวมกัน
แปลความและตีความหมายข.อความ และมีการ
ประยุกตUใช.ข.อมูล
4
แสดงความคิดเห็น อธิบายปากเปลAา ใช.ตาราง กราฟ
การวาดภาพ หรือแบบจำลอง มีการอภิปรายรAวมกัน
แปลความและตีความหมายข.อความ แตAไมAมีการ
ประยุกตUใช.ข.อมูล
3
แสดงความคิดเห็น อธิบายปากเปลAา ใช.ตาราง กราฟ
การวาดภาพ หรือแบบจำลอง มีการอภิปรายรAวมกัน แตA
ไมAมีการแปลความและตีความหมายข.อความ
2
แสดงความคิดเห็น อธิบายปากเปลAา ใช.ตาราง กราฟ
การวาดภาพ หรือแบบจำลอง แตAไมAมีการอภิปราย
รAวมกัน
1
แสดงความคิดเห็น อธิบายปากเปลAาเทAานั้น
25
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Engineering Design)
ปฏิบัติให7เห็นผลจริง
5
ออกแบบวิธีการหรือสร.างชิ้นงานหรือสร.างแบบจำลอง
ของสิ่งที่ออกแบบสำหรับใช.แก.ปçญหา ที่เหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณUขณะนั้น โดยคำนึงถึงต.นทุน
คAาใช.จAาย ความปลอดภัย จรรยาบรรณ และระเบียบ
กฎหมาย
4
ออกแบบวิธีการหรือสร.างชิ้นงานหรือสร.างแบบจำลอง
ของสิ่งที่ออกแบบสำหรับใช.แก.ปçญหา ที่เหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณUขณะนั้น โดยไมAคำนึงถึงต.นทุน
คAาใช.จAาย ความปลอดภัย จรรยาบรรณ และระเบียบ
กฎหมาย
3
ออกแบบวิธีการหรือสร.างชิ้นงานหรือสร.างแบบจำลอง
ของสิ่งที่ออกแบบสำหรับใช.แก.ปçญหา ที่ไมAเหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณUขณะนั้น
2
ออกแบบวิธีการหรือสร.างชิ้นงานหรือสร.างแบบจำลองที่
นอกเหนือจากการออกแบบไว.
1
ออกแบบวิธีการแตAยังไมAมีการสร.างชิ้นงานหรือสร.าง
แบบจำลอง
แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะประสบการณAเชิงการรู7
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Metacognitive Experience)
การวางแผน
5
มีการกำหนดเปåาหมายหรือจุดประสงคU เลือกวิธีการ
(Planning)
เรียงลำดับขั้นตอนของการเรียนรู.การปฏิบัติหรือการ
ทดลอง มีการคาดคะเนหรือทำนายผลลAวงหน.า มีการ
รวบรวมหรือบอกแนวทางตAางๆ เพื่อที่จะให.การเรียนรู.
บรรลุผล มีการจัดหมวดหมูAปçญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้น
4
มีการกำหนดเปåาหมายหรือจุดประสงคU เลือกวิธีการ
เรียงลำดับขั้นตอนของการเรียนรู.การปฏิบัติหรือการ
26
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะประสบการณAเชิงการรู7
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Metacognitive Experience)
ทดลอง มีการคาดคะเนหรือทำนายผลลAวงหน.า มีการ
รวบรวมหรือบอกแนวทางตAางๆ เพื่อที่จะให.การเรียนรู.
บรรลุผล แตAไมAมีการจัดหมวดหมูAปçญหาและอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้น
3
มีการกำหนดเปåาหมายหรือจุดประสงคU เลือกวิธีการ
เรียงลำดับขั้นตอนของการเรียนรู.การปฏิบัติหรือการ
ทดลอง มีการคาดคะเนหรือทำนายผลลAวงหน.า แตAไมAมี
การรวบรวมหรือบอกแนวทางตAางๆ เพื่อที่จะให.การ
เรียนรู.บรรลุผล
2
มีการกำหนดเปåาหมายหรือจุดประสงคU เลือกวิธีการ
เรียงลำดับขั้นตอนของการเรียนรู.การปฏิบัติหรือการ
ทดลอง แตAไมAมีการคาดคะเนหรือทำนายผลลAวงหน.า
1
มีการเลือกวิธีการ แตAไมAเรียงลำดับขั้นตอนของการ
เรียนรู.การปฏิบัติหรือการทดลอง
การกำกับควบคุมตนเอง
5
มีการทบทวนกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.กับ
(Monitoring & Maintaining)
ผู.เรียนด.วยกันเพื่อรวบรวมข.อมูล มีการกำหนด
จุดประสงคUเอง ปฏิบัติหน.าที่ตามที่ได.รับมอบหมายจาก
กลุAม กำกับหน.าที่ของตนเองให.เปxนไปตามขั้นตอน
เขียนความรู.สึกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู. ตัดสินใจและ
เลือกวิธีปฏิบัติขั้นตAอไปได.อยAางเหมาะสม อธิบาย
กระบวนการคิดที่ใช. เขียนปçญหาและข.อผิดพลาดของ
การเรียนรู. ทราบวิธีที่จะขจัดปçญหาและข.อผิดพลาดนั้น
4
มีการทบทวนกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.กับ
ผู.เรียนด.วยกันเพื่อรวบรวมข.อมูล มีการกำหนด
จุดประสงคUเอง ปฏิบัติหน.าที่ตามที่ได.รับมอบหมายจาก
กลุAม กำกับหน.าที่ของตนเองให.เปxนไปตามขั้นตอน
เขียนความรู.สึกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู. ตัดสินใจและ
เลือกวิธีปฏิบัติขั้นตAอไปได.อยAางเหมาะสม แตAไมAอธิบาย
กระบวนการคิดที่ใช. ไมAเขียนปçญหาและข.อผิดพลาดของ
27
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการที่ต7องการให7เกิดขึ้นในตัวผู7เรียน
ทักษะประสบการณAเชิงการรู7
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรม/การแสดงออก
(Metacognitive Experience)
การเรียนรู. ไมAทราบวิธีที่จะขจัดปçญหาและข.อผิดพลาด
นั้น
3
มีการทบทวนกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.กับ
ผู.เรียนด.วยกันเพื่อรวบรวมข.อมูล มีการกำหนด
จุดประสงคUเอง ปฏิบัติหน.าที่ตามที่ได.รับมอบหมายจาก
กลุAม กำกับหน.าที่ของตนเองให.เปxนไปตามขั้นตอน
เขียนความรู.สึกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู. แตAไมAมีตัดสินใจ
และเลือกวิธีปฏิบัติขั้นตAอไปได.อยAางเหมาะสม
2
มีการทบทวนกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.กับ
ผู.เรียนด.วยกันเพื่อรวบรวมข.อมูล
1
มีเพียงการทบทวนกิจกรรมการเรียนรู.บ.าง
การประเมินผล
5
สรุปความรู.ที่ได.รับ มีการแปลความหรือตีความหมาย
(Evaluating)
ของข.อมูล สรุปวิธีที่จะเปxนประโยชนUตAอไปในอนาคต มี
การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคU เรียงลำดับ
ปçญหาและข.อผิดพลาดที่พบ นำวิธีท่ไี มAเหมาะสมออก มี
การพิจารณาผลลัพธUที่ได.อยAางละเอียดและเพียงพอ
4
สรุปความรู.ที่ได.รับ มีการแปลความหรือตีความหมาย
ของข.อมูล สรุปวิธีที่จะเปxนประโยชนUตAอไปในอนาคตมี
การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคU เรียงลำดับ
ปçญหาและข.อผิดพลาดที่พบ นำวิธีท่ไี มAเหมาะสมออก
แตAไมAมีการพิจารณาผลลัพธUที่ได.อยAางละเอียดและ
เพียงพอ
3
สรุปความรู.ที่ได.รับ มีการแปลความหรือตีความหมาย
ของข.อมูล แตAไมAได.สรุปวิธีที่จะเปxนประโยชนUตAอไปใน
อนาคต
2
สรุปความรู.ที่ได.รับ แตAไมAมีการแปลความหรือ
ตีความหมายของข.อมูล
1
รู.วาตนมีข.อผิดพลาด
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงคA (Desired Characteristics)
คุณลักษณะอันพึงประสงคA

ทำบeอยๆ
หรือทำเปÄน
ประจำ
(5)

มักทำบeอยๆ ทำบางครั้ง
(4)

(3)

ไมeคeอยทำ แทบไมeทำ
เลย
(2)
(1)

ประเมินระหวeางเรียน
ความซื่อสัตยUสุจริต
มีวินัย
ใฝnเรียนรู.
มุAงมั่นในการทำงาน
มีจิตสาธารณะ
รวม
ประเมินปลายภาคเรียน
รักชาติ ศาสนU กษัตริยU
อยูAอยAางพอเพียง
รักความเปxนไทย
รวม
ประเมินภาพรวม
ตลอดภาคเรียน
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ตัวอยeางตารางคะแนนการวัดและประเมินผลการเรียนรู7
แผนการจัดการเรียนรู7ที่ 1 เรื่อง ..................................................วิชา.................................ชั้น...........
เลข
ที่
1
2
3
4
5
.....
40

ชื่อ-สกุล

ความรู7ความเข7าใจ
เนื้อหา
1 2 3 รวม

ทักษะและกระบวนการ
คุณลักษณะ
ทางวิทยาศาสตรA
ก ข ค ง จ รวม a b c d e รวม

คะแนน
รวม

ตัวอยeางการกำหนดหัวข7อสำหรับประเมินผลการเรียนรู7
หมายเหตุ
ด7านความรู7ความเข7าใจเนื้อหา
1. หมายถึง เรื่อง(เนือ้ หายeอย)............................................................
2. หมายถึง เรื่อง(เนื้อหายeอย)............................................................
3. หมายถึง เรื่อง(เนื้อหายeอย)............................................................
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรA
ก หมายถึง ทักษะการสังเกต
ข หมายถึง ทักษะการทดลอง
ค หมายถึง ทักษะการคำนวณ
ง หมายถึง ทักษะการวัด
จ หมายถึง ทักษะการตีความหมายข7อมูล
คุณลักษณะอันพึงประสงคA
a หมายถึง ซื่อสัตยAสุจริต
b หมายถึง มีวินัย
c หมายถึง ใฝáเรียนรู7
d หมายถึง มุeงมั่นในการทำงาน
e หมายถึง มีจิตสาธารณะ
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เครื่องมือรวบรวมข7อมูลทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะของผู7เรียน
ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ
แบบสอบถาม
การพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุผล
การวิเคราะหUแยกแยะข.อมูล
การแยกแยะข.อเท็จจริงกับความคิดเห็น
การตัดสินใจเลือกโดยใช.ข.อมูล
การตีความหมายและลงข.อสรุปอยAางสมเหตุสมผล
แบบสังเกต
การพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุผล
การวิเคราะหUแยกแยะข.อมูล
การแยกแยะข.อเท็จจริงกับความคิดเห็น
การตัดสินใจเลือกโดยใช.ข.อมูล
การตีความหมายและลงข.อสรุปอยAางสมเหตุสมผล
แบบสัมภาษณA
การพิจารณาข.อมูลด.วยเหตุผล
การวิเคราะหUแยกแยะข.อมูล
การแยกแยะข.อเท็จจริงกับความคิดเห็น
การตัดสินใจเลือกโดยใช.ข.อมูล
การตีความหมายและลงข.อสรุปอยAางสมเหตุสมผล
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รายวิรายวิ
ชาเทคโนโลยี
มัธยมศึม.1
กษาปีที่ 1
ชาเทคโนโลยี

(หน้าปกคั่น)
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คาชี้แจงสาหรับครู
ประกอบการใช้แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว21103
ว22103 รายวิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รวมเวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
คำแนะนำสำหรับกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนที่นำไปใช้
1.ศึกษำมำตรฐำน ตัวชี้วัด คำอธิบำยรำยวิชำ
2.ศึกษำโครงสร้ำงรำยวิชำ
3.ศึกษำกำหนดกำรสอนรำยชั่วโมง
4.ศึกษำและทำควำมเข้ำใจแผนกำรสอนรำยชั่วโมง
5.ศึกษำแนวกำรจัดกิจกรรมและจัดเตรียมสื่อรำยชั่วโมงให้พร้อม
6.กำรเข้ำถึงสื่อกำรสอนทำงอินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบกำรเข้ำถึงข้อมูล หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้ ให้ใช้รูปภำพหรือสื่อกำรสอนที่มีควำมใกล้เคียงแทนได้ หำกในบทเรียนมีกำรใช้วีดีทัศน์ ผู้สอนควรดำวน์
โหลดวีดิทัศน์ที่จัดเตรียมให้ในแต่ละบทเรียนมำสำรองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนทำกำรสอน
7.ควรเตรียมศึกษำเนื้อหำเพิ่มเติมในแต่ละบทเรียนก่อนกำรสอน เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยน
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงในแต่ละบทเรียน
8.แผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมบริบทและควำมเหมำะสม
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รหัสวิชา ว21103 รายวิชา เทคโนโลยี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ษาแนวคิดดหลั
หลักกของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยีในชี
ในชีวิตวประจำวั
ิตประจ�ำนวัน วิเวิคราะห์
ศึศึกกษาแนวคิ
เคราะห์สสาเหตุ
าเหตุหหรืรืออปัปัจจจัจัยยทีที่ส่ส่ง่งผลต่
ผลต่ออการเปลี
การเปลี่ย่ยนน
แปลงของเทคโนโลยี ระบุ
ำวันน รวบรวม
ข้อขมู้อลมูแนวคิ
ดที่เดกีที่ยวข้
แปลงของเทคโนโลยี
ระบุปปัญัญหาหรื
หาหรืออความต้
ความต้อองการในชี
งการในชีววิติตประจ�
ประจำวั
รวบรวมวิเคราะห์
วิเคราะห์
ล แนวคิ
่เกี่ยอวง
ธีกธารแก้
ปัญปหา
ำเสนอแนวทางการแก้ปปัญัญหาให้
ข้กัอบงกัปัญบปัหาการออกแบบวิ
ญหาการออกแบบวิ
ีการแก้
ัญหาตัดตัสิดนสิในเลื
นในเลือกข้
อกข้อมูอมูลทีลที่จ�่จำเป็
ำเป็นน น�นำเสนอแนวทางการแก้
หาให้้ผผู้อู้อื่นื่น
เข้เข้าาใจ
ำเนินนการแก้
วัสวดุัสอดุุปกรณ์
เครื่องมื
ออิเาล็กหรื
ทรอนนิ
ส์ทรอนนิ
เพื่อกแก้
อออิอิเล็เล็กกกทรอนิ
ส์ ิกปส์ัญเพืหา่อ
ใจ วางแผนด�
วางแผนดำเนิ
การแก้ปปัญัญหาหาเลือเลืกใช้
อกใช้
อุปกรณ์
เครือ่อกลไก
งมือ ไฟฟ้
กลไกา หรืไฟฟ้
หรื
ได้
กต้อย่ง าเหมาะสมและปลอดภั
ยการคัดเลือยกคุ
ณลัดกเลืษณะที
นต่อการแก้
ขั้นตอนการแก้
หา
แก้อปย่ัญางถู
หาได้
งถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภั
การคั
อกคุณ่จ�ำลัเป็
กษณะที
่จําเป็นปต่ัญอหา
การแก้
ปัญหา ขัป้นัญ
ตอน
การเขี
งงานสจำลองและผั
การเขียนออกแบบและเขี
างง่ายยที
ม่ กี ารใช้งานตัางง่
วแปร
นไข และ
การแก้ยปนรหั
ัญหาสจ�ำลองและผั
การเขียนรหั
งงาน การเขียยนโปรแกรมอย่
นออกแบบและเขี
นโปรแกรมอย่
ายทีเงื่มีกอ่ ารใช้
งาน
การวนซ�
แก้ปัญและการวนซ้
หาทางคณิตำศาสตร์
ยาศาสตร์ตกศาสตร์
ารรวบรวมข้
มูลปฐมภูกมารรวบรวมข้
ิ การประมวลผลข้
อมูมลิ
ตัวแปร ้ำ เงืเพื่อ่อนไข
เพื่อหแก้รือปวิัญทหาทางคณิ
หรือวิทอยาศาสตร์
อมูลปฐมภู
การสร้างทางเลืออกและประเมิ
ผลเพื่อตัอกและประเมิ
ดสินใจ ซอฟต์
แวร์แ่อละบริ
นเทอร์
ตที่ใช้กใารบนอิ
นการจันดเทอร์
การข้เน็อตมูทีล่
การประมวลผลข้
มูล การสร้นางทางเลื
นผลเพื
ตัดสินกใจารบนอิ
ซอฟต์
แวร์แเน็ละบริ
แนวทางการใช้
งานนเทคโนโลยี
สารสนเทศงานนเทคโนโลยี
ให้ปเทคโนโลยี
ลอดภัย สการจั
ดการอัตลักษณ์
ความเหมาะสมของ
ารสนเทศ
ใช้ในการจัดการข้
อมูล แนวทางการใช้
สารสนเทศ
ให้ปการพิ
ลอดภัจยารณาการจั
ดการอัตลักษณ์
เนื
้อหาจารณา
ข้อตกลงและข้
อก�ำหนดการใช้้อหา
สื่อและแหล่
งข้อมูลอกําหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล
การพิ
ความเหมาะสมของเนื
ข้อตกลงและข้
ั หาเป็นนฐานและการเรี
นให้นให้
ผเู้ รีผยู้เรีนได้
ลงมืลอง
ฝึกกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ฐานและการเรียยนรู
นรูแ้ ้แบบใช้
บบใช้โครงงานเป็
โครงงานเป็นนฐาน
ฐานเน้เน้
ยนได้
มือบปฏิัติบฝึัตกิ ทักฝึษะการคิ
กทักษะการคิ
ดวิเคราะห์
การจำแนก
ญสถานการณ์
ทักษะกระบวนการแก้
ปัญหา
ปฏิ
ดวิเคราะห์
การจ�ำแนก
การเผชิญการเผชิ
สถานการณ์
ทักษะกระบวนการแก้
ปัญหา วางแผน
วางแผนการเรี
ยนรูำ้ เสนอผ่
และนำเสนอผ่
จกรรมโครงงาน
การเรียนรู้ และน�
านการท�าำนการทำกิ
กิจกรรมโครงงาน
เพื
้ ้ ความเข้
ความเข้าาใจใจ ความสั
ความสั
ธ์ของความรู
ิทยาศาสตร์ทที่ มี่มผีผลต่
ลต่ออการพั
การพัฒนา
เพื่อ่ อให้ให้ผผู้เรีู ้ เยรีนมี
ย นมีความรู
ค วามรู
ม พั นมธ์พัขนองความรู
้ วิ ท้วยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยี
นาเทคโนโลยีทที่สี่ส่ง่งผลให้
ผลให้มมีกีการคิ
ารคิดดค้ค้นนความรู
ความรู้ท้ทางวิ
างวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ทที่ก้าี่กวหน้
้าวหน้า า ผลของเทคโนโลยี
ต่อชีวิต สัสังงคมและสิ
คมและสิ่ง่งแวดล้
แวดล้อม ตลอดจนน�
ตลอดจนนำความรู
้ความเข้
าใจในวิชาวิ
ชาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ำความรู้ความเข้
าใจในวิ
คมและการดำรงชี
สามารถพัฒฒนากระบวนคิ
นากระบวนคิดดและจิ
และจินนตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ประโยชน์ต่อสังคมและการด�
ำรงชีวิต สามารถพั
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็เป็นนผูผู้ท้ที่มี่มีจีจิติตวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มีมีคคุณุณธรรม
ธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีออย่ย่าางสร้
งสร้าางสรรค์
งสรรค์
เทคโนโลยี
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ว 4.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
รหัสวิชำ ว21103 รำยวิชำเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
รวมเวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระที่ 4 เทคโนโลยี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ว 4.1 กำรออกแบบและเทคโนโลยี
เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้
และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวคิด ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา
ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรี ย บเทีย บ และตัดสิ นใจเลือกข้อมูล ที่จาเป็ น
นาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
ม.1/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
มำตรฐำน ว 4.2 วิทยำกำรคำนวณ
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
และมีจริยธรรม
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573
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ออกแบบอัล กอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่ อแก้ปัญหาหรื ออธิบายการทางานที่พบ
ในชีวิตจริง
ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ห รื อวิทยาศาสตร์
ม.1/3 รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ป ระมวลผลประเมิ น ผลน าเสนอข้ อ มู ล และสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง
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โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ 21103 รำยวิชำ เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562
2561 รวมเวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
หน่วยที่

1

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ ว 4.1
ม. 1/1
สืและเทคโนโลยี
่อและเทคโนโลยี
ว 4.2
ม.1/3
ว 4.2
ม.1/4

สำระสำคัญ/ควำมคิด
รวบยอด
เทคโนโลยี เป็นสิง่ ที่มนุษย์
สร้างหรือพัฒนาขึน้ ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้
แก้ปัญหา สนองความต้องการ
หรือเพิ่มความสามารถ ในการ
ทางานของมนุษย์￼ เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่ง
สาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลาย
ด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ
ความมก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ
ระบบทาง
เศรฐกิจ สังคม￼
ระบบทาง
เทคโนโลยี เป็นระบบที่
ประกอบด้วยการทางานร่วมกัน
นขององค์ประกอบเทคโนโลยี
ซึ่งองค์ประกอบทางเทคโนโลยีที่
ทาให้เกิดระบบทางเทคโนโลยีมี
4 องค์ประกอบหลักประกอบไป
ด้วยตัวป้อน(input) กระบวน
กรระบวน
การ (process) และผลผลิ
แลละผลผลิตต
(output) ที่สัมพันธ์กัน
นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)￼ ผลกระทบ
ของการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น
ด้านสิง่ แวดล้อมเทคโนโลยีทาให้
การคมนาคมมีความ
สะดวกสบายและใช้เชื้อเพลิง
มากขึ้น ทาให้เกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น จน
กลายเป็นภาวะโลกร้อน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
6

10

589
575
หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิด
รวบยอด
การรวบรวมจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล จะทาให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การประมวลผลเป็นการกระทา
กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นาไปใช้งานสามารถทาได้หลายวิธี
เช่น คานวณอัตราส่วน คานวณ
ค่าเฉลี่ย
การใช้ซอฟแวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการ
รวบรวมประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผลนาเสนอ จะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นยา
ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ นโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบตั ิและมาตรการ
ทางเทคนิคทีน่ ามาใช้
�ำมาใช้ป้องกันการใช้
งานจากบุคคลภายนอก การ
การเปลี
่ยนแปลง
การขโมย
เปลี่ยนแปลง
การขโมย
หรือการ
หรื
อ การท�ยำความเสี
ยหายต่อ
ทาความเสี
หายต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ
เทคโนโลยี
วิธีการป้องกันและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากภัย
คุกคามต่างๆ มีหลายวิธีเช่น หมั่น
หมั
่นตรวจสอบและอั
ตรวจสอบและอั
พเดตพเดท
ระบบปฏิบตั ิการให้เป็นเวอร์ชั่น
ปัจจุบันและควรใช้ระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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576
หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิด
รวบยอด
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เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ประวัติการทางาน เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขบัตรเครดิต

2

นักออกแบบน้อย

ว 4.2
ม.1/1
ม.1/2

3

กระบวนการออกแบบเชิง
วิศงวกรรม
เชิ
วิศวกรรม

ว 4.1
ม. 1/2
ม. 1/3
ม. 1/4
ม.1/5

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการ
การะประเมิ
นความส�
คัญของ
ประเมิน ความส
าคัญำของ
รายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส่วนส่วนที่เป็นสาระสาคัญออก
ยออก
จากส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็น
แก่นของวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นศาสตร์ที่ทาให้สามารถ
ประมวลผลแบบทีละขั้นตอน ซึ่งทา
เตอร์วเตอร์
สามารถประมวลผล
ซึให้่งท�คำอมพิ
ให้ควอมพิ
สามารถ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้
ยเครื
่อง
ประมวลผลเพื
่อแก้วไขปั
ญหา
ด้คอมพิ
วยเครืว่อเตอร์
งคอมพิวเตอร์
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์อย่างง่ายอาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการ
ออกแบบเพื่อให้
ารแก้
ปัญหามี
การออกแบบ
เพื่อกให้
การแก้
ปัญหามี
ประสิทธิภาพ

6

10

กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม มาเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการจากมนุษย์
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีโดยวัสดุแต่ละ
ประเภทมีสมบัติข้อจากัดในการ
ใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์
สมบัติของวัสดุ เพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน
และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน
อย่างแท้จริง

4

10

591
577
หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

4

โปรแกรมเมอร์น้อย

ว 4.2
ม.1/2

5

วิศวกรน้อย

ว 4.1
ม.1/5

สำระสำคัญ/ควำมคิด
รวบยอด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

การออกแบบโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้า
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อ
เพื
ไขปัญหาทางคณิ
แก้่อปแก้
ัญหาทางคณิ
ตศาสตร์ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการ
ออกแบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ซอฟแวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch
,code.org,microbit,blockly,pyt
hon ,java ,c
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น
โปรแกรมสมาการเคลื่อนที่
โปรแกรมคานวณหาพื้นที่
โปรแกรม

14

10

การสร้างชิน้ งานอาจใช้ความรู้
เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์
วงจรไฟฟ้า￼
การสร้
น้ งาน
การสร้
างชิางชิ
้นงาน
หรือพัฒนาวิ้ธีธกี ารมีหลาย
ลาย
ประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทัง้
รู้จักเก็บรักษา

10

20

สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
รวมตลอดภำคเรียน

577
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20
40

100
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
รหัสวิชา ว21103
รายวิชา เทคโนโลยี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 6 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒ นางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลื อกใช้เทคโนโลยี อย่ า ง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอข้อมูล และสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ว 4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรั บผิ ดชอบ สร้ างและแสดงสิ ทธิ
ในการเผยแพร่ผลงาน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา
สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถ ในการทางานของมนุษย์ เทคโนโลยีมีความสาคัญในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการของมนุษย์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ทางานได้ดีขึ้น
รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลาย
ด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์หลายด้าน ระบบทางเทคโนโลยีมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งใน
ปับัจนจุบันมีข้อมูลจานวนมาก จึงต้องมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการสารสนเทศ ผู้ใช้ต้อง
คานึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัว และอัตลักษณ์ ไม่ละเมิด
ความเป็นส่วนตัวผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกาหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ
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3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ความหมายของเทคโนโลยี
2. ความสาคัญของเทคโนโลยี
3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัย
5. อธิบายและวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีได้
6. การจัดการสารสนเทศ
7. การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
4. ทักษะการนาเสนองาน
5. ทักษะในการแสวงหาความรู้ / การเขียนสรุปสาระสาคัญ
เจตคติ
1. เห็นคุณค่าของการนากระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
การแก้
ปัญหาหรื
อสนองความต้
องการในงานที
่ผลิตคโดยใช้
ดสร้างสรรค์
2. เห็นความสาคัญของแก้
ปัญหาหรื
อสนองความต้
องการในงานที
่ผลิตโดยใช้
วามคิดคสร้วามคิ
างสรรค์
3. เห็นประโยชน์ในการนาซอฟต์แวร์มาใช้ในการทางาน โดยอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ
ในผลงาน
4. ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. เห็นคุณค่าของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1.1 ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยี
2. ใบงานที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. ใบงานที่ 1.3 ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัย
4. ใบงานที่ 1.4 สรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้ mind map (decomposition)
5. ใบงานที่ 2.1 ระบบทางเทคโนโลยี
6. ใบงานที่ 2.2 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
7. ใบงานที่ 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
8. ใบงานที่ 3.2 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ต
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1.การวิเคราะห์งาน
และวางแผนการ
ทางาน

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้
วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
กาหนดมีมีคความ
กาหนด
กาหนด
วาม
ถูกต้อง วางแผน
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
และเขียนแผนงาน วางแผนและเขียน วางแผนและเขียน
เป็นขั้นตอนได้
แผนงานเป็น
แผนงานยังไม่
ชัดเจน ละเอียด
ขั้นตอนนาไปสู่
ชัดเจน
เข้าใจง่าย สามารถ การปฏิบัติได้
นาไปสู่การปฏิบัติ
และ บรรลุ
เป้าหมายได้

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์งานได้ตาม
ประเด็น วางแผน
และเขียนแผนงานยัง
ไม่ชัดเจนที่จะนาไปสู่
การปฏิบัติได้
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

2. การตอบคาถาม
เขียนสรุปองค์ความรู้

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นมีเหตุผล
ประกอบอย่าง
าษา
เหมาะสมใช้ใช้ภภาษา
ในการเขียนได้
เหมาะสม ถูกต้อง
ลายมือสวย อ่าน
ง่าย มีความคิด
สร้างสรรค์ เขียน
ลาดับเหตุการณ์
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงได้ดี

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นมีเหตุผล
ประกอบอย่าง
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ใใช้
ช้ภภาษาในการ
าษาในการ
เขียนได้เหมาะสม มี
ความคิดสร้างสรรค์
เขียนลาดับ
เหตุการณ์ยังขาด
การต่ต่ออเนืเนื่อ่องง

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นบางส่วน
มีเหตุผลประกอบ
ไม่ครบประเด็นใช้ใช้
ภาษาในการเขียน
เหมาะสมเป็น
บางส่วน

ตอบคาถามไม่ตรงตรง
ประเด็น
เขียนอธิบายไม่มี
าษาใน
เหตุผลใช้ใช้ภภาษาใน
การเขียนไม่
เหมาะสม

3. สรุปและเขียน
แผนภาพความคิด

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นแล้วนาสู่
การเขียนแผนภาพ
ความคิดได้ถูกต้อง
ตรงเนื้อหา ผลงาน
สวยงาม มี
ความคิดสร้างสรรค์

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นแล้วนาสู่
การเขียนแผนภาพ
ความคิดได้ถูกต้อง
ตรงเนื้อหา
ผลงานสวยงาม

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นการเขี
การเขียยนน
แผนภาพความคิด
ได้ตรงกับเนื้อหา
ผลงานไม่สวยงาม

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ไม่ตรง
ประเด็น การเขียน
แผนภาพความคิดได้
ผลงานไม่สวยงาม

4. การอธิบายความรู้

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษา พร้อมให้
เหตุผล ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของเรื่อง
ที่ศึกษา แต่มีข้อมูล
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

5. ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา

เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามขั้นตอน
เป็นลาดับชัดเจน

เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้แต่ไม่
ครบถ้วนและ
เป็นไปตามขั้นตอน
ถูกต้องตามขั้นตอน

ไม่สามารถเขียน
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนได้

6.การวิเคราะห์และ
กาหนดรายละเอียด
ของปัญหา

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร ได้
ถูกต้องทั้งหมดและ
ชัดเจนทุกประเด็น

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร ได้
ถูกต้อง

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร แต่
ยังไม่ชัดเจน

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
ไม่สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคืออะไร
ข้อมูลที่กาหนดให้คือ
อะไร เงื่อนไขคือ
อะไรได้ได้

7. บอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารจากผู้ส่งผ่าน
สื่อกลางไปยังผู้รับ

สามารถบอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารจากผู้
ส่งผ่านสื่อกลางไป
ยังผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 3 วิธี

สามารถบอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารจากผู้
ส่งผ่านสื่อกลางไป
ยังผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 2 วิธี

สามารถบอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารจากผู้
ส่งผ่านสื่อกลางไป
ยังผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 1 วิธี

ไม่สามารถบอก
วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้
ส่งผ่านสื่อกลางไปยัง
ผู้รับได้

8. การจาแนกเนื้อหา

- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เห็นภาพรวม
กว้างๆของหัวข้อ
ใหญ่
- เนื้อหากระชับสั้น

- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เห็นภาพรวม
กว้างๆของหัวข้อ
ใหญ่
- เนื้อหากระชับสั้น
ได้ใจความ

- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้
- เนื้อหาไม่กระชับ
สั้นไม่ได้ใจความ
- ขาดความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

- ไม่จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เนื้อหาไม่กระชับ
ไม่ได้ใจความ
- ไม่มีความสัมพันธ์
ของเนื้อหา
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9. อธิบายลักษณะของ
เทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมูลภายในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

- มีความสัมพันธ์
ของเนื้อหา
- จับประเด็นได้
ชัดเจน
- เข้าใจง่าย

- มีความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

สามารถอธิบาย
ลักษณะของ
เทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมูลภายใน
เครือข่ายได้ อย่าง
ถูกต้อง 3 แบบ

สามารถอธิบาย
ลักษณะของ
เทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมูลภายใน
เครือข่ายได้อย่าง
ถูกต้อง 2 แบบ

10. นาเสนอเนื้อหาใน เนื้อหาสาระถูกต้อง เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
รายละเอียด
ผลงานได้ถูกต้อง
รายละเอียด
ครอบคลุม
ครอบคลุม
สอดคล้อง
11. การนาเสนอมี
ความน่าสนใจ

นาเสนอ
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม
ขั้นตอน

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

สามารถอธิบาย
ลักษณะของ
เทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมูลภายใน
เครือข่ายได้ถูกต้อง
1 แบบ

ไม่สามารถอธิบาย
ลักษณะของ
เทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมูลภายใน
เครือข่าย

เนื้อหาสาระถูกต้อง เนื้อหาสาระถูกต้อง
รายละเอียด
รายละเอียดไม่
ครอบคลุมเป็น
ครอบคลุม
ส่วนมาก

นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน
ทีเ่ ลือกได้ถูกต้อง
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ทีเ่ ลือกไม่ได้
และครบถ้วน
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
1.ทักษะในการ
เขียนสรุปสาระสาคัญ เขียนสรุป
เขียนสรุป
แสวงหาความรู้ / การ ได้ครบและตรง
สาระสาคัญได้ครบ สาระสาคัญได้ตรง
นมี
และตรงประเด็น
ประเด็น
เขียนสรุปสาระสาคัญ ประเด็นเขีเขียยนมี
เหตุผลประกอบอย่าง เขียนมีเหตุผล
เขียนมีเหตุผล
เหมาะสม ใช้ภาษา ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
ในการเขียนได้
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม เขียนคา
ใช้ภาษาในการ
ใช้ภาษาในการ
ถูกต้อง ลายมือสวย เขียนได้เหมาะสม เขียนได้เหมาะสม
อ่านง่าย มีความคิด เขียนคาถูกต้อง
เขียนผิดเป็นบาง
สร้างสรรค์
คา
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม
ขั้นตอน

3. ทักษะกระบวนการ การแบ่งหน้าที่ ความ
ทางานร่วมกัน
รับผิดชอบชัดเจน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมมือทางาน
ช่วยเหลือเอื้ออาทรใน
การทางานมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
และร่วมภูมิใจใน
ผลงาน

1 (ปรับปรุง)
เขียนสรุป
สาระสาคัญได้ไม่ตรง
ประเด็น
ใช้ภาษาในการเขียน
ไม่เหมาะสม เขียน
ถูกบ้าง ผิดบ้างเป็น
บางคา

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้องแต่
ไม่เป็นลาดับ

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการ
ทางานที่เลือกได้
ถูกต้อง บางส่วน

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกไม่ถูกต้อง

การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน ร่วมคิด
ร่วมวางแผน
ร่วมมือทางาน
ช่วยเหลือเอื้ออาทร
ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา รับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน ร่วมคิด
ร่วมวางแผน
ร่วมมือทางาน
ช่วยเหลือเอื้อ
อาทรในการ
ทางาน มีความ
รับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา

การแบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบชัดเจน
วางแผน ร่วมมือ
ทางาน แต่ขาด
ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่
ตรงต่อเวลา
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4. การศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล

5. การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นที่กาหนด
เนื้อหาถูกต้องและ
ครบถ้วน มีการ
กาหนดแหล่งอ้างอิง
ได้ชัดเจน

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นที่กาหนด
เนื้อหาถูกต้องและ
ครบถ้วน ไม่มีการ
กาหนดแหล่ง
อ้างอิงที่ชัดเจน

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นตามที่
กาหนดบางส่วน
เนื้อหาถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน ขาด
เนื้อหาบางส่วน ไม่
ระบุแหล่งอ้างอิง

ศึกษาและสืบค้น

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ใช้คาพูด
นาเสนอได้
เหมาะสม
บุคลิกภาพดี ตอบ
ข้อคาถามได้ทุก
ประเด็น นาเสนอได้
เหมาะสม ตรงเวลา
ที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ พูด
นาเสนอได้
เหมาะสม ตอบข้อ
คาถามได้ทุก
ประเด็น เสนอได้
เหมาะสม ตรงเวลา
ที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ตอบข้อ
คาถามได้ทุก
ประเด็น ตรงเวลาที่
กาหนด

เนื้อหานาเสนอไม่
ครอบคลุม ตามหลัก
วิชาการ ตอบข้อ
คาถามได้ไม่ครบทุก
ประเด็น นาเสนอได้
ไม่ตรงเวลาที่กาหนด

6. การนาเสนอผลงาน มีความพร้อมในการ
นาเสนอผลงานโดย
มีการเตรียมสื่อมา
อย่างดี มีการ
จัดลาดับการ
นาเสนอชัดเจน มุ่ง
้อหาที
่ ่
มุน่งาเสนอเนื
น�ำเสนอเนื
้อหาที
ตรงกับวัตถุประสงค์

มีการเตรียมสื่อการ มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงานดี
นาเสนอผลงาน
แต่
การน�
ำเสนอผลงานดี การน�
ำเสนอผลงาน
แต่
ล�ำบดัการน
บการน�
ำเสนอ
แต่ลาดับการ
ลาดั
าเสนอ
นาเสนองานมีการ งานมีข้ข้ออผิผิดดพลาด
พลาด
ติดขัดบางครั้ง การ บ่อยครั้ง เนื้อหาที่
นาเสนอยังมุ่งเน้น นาเสนอตรงกับ
เนื้อหาที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์บางข้อ
วัตถุประสงค์

1 (ปรับปรุง)
ข้อมูลไม่ตรงประเด็น
เนื้อหา ไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน
ไม่ระบุแหล่งอ้างอิง

มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงาน
แต่
การน�
ำเสนอผลงาน
แต่
ขาดล�
ขั้นตอน
ขาดล
าดับำขัดั้นบตอนใน
ในการน�
ำเสนองาน
การนาเสนองาน
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586
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1.เห็นคุณค่าของการ
1.เห็
นคุณค่าของการ
นากระบวนการ
นเทคโนโลยี
ากระบวนการ
มาใช้ใน
เทคโนโลยี
มาใช้
ชีวิตประจาวั
นอย่ในาง
ชีสร้วาิตงสรรค์
ประจาวันอย่าง
สร้างสรรค์

2. เห็นความสาคัญ
2.
เห็นความส
าคัอญ
ของแก้
ปัญหาหรื
ของแก้
ปัญหาหรื
อ
สนองความต้
องการใน
สนองความต้
องการใน
งานที่ผลิตโดยใช้
งานที
ความคิ่ผดลิตสร้โดยใช้
างสรรค์
ความคิ
ดสร้าทงสรรค์
3. ลดการใช้
รัพยากร
3.
รัพยากร
หรืลดการใช้
อเลือกใช้เททคโนโลยี
หรื
กใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่อมเลืีผอลกระทบต่
อ
ทีสิ่ง่ไม่แวดล้
มีผลกระทบต่
อ
อม
สิ่งแวดล้อม

4. เห็นประโยชน์ใน
4.
เห็นาซอฟต์
ประโยชน์
การน
แวร์ใมนาใช้
การน
าซอฟต์
วร์มาใช้
ในการท
างานแโดย
ในการท
อย่างมีคางาน
วามสุขโดยและ
อย่
างมีมคิใวามสุ
ข และ
ภาคภู
จในผลงาน
ภาคภูมิใจในผลงาน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ
ารประเมินด้านเจตคตินากระบวนการ
นากระบวนการ เกณฑ์นกากระบวนการ
นเทคโนโลยี
ากระบวนการ
ากระบวนการ
ากระบวนการ
มาใช้ใน นเทคโนโลยี
มาใช้ใน นเทคโนโลยี
มาใช้ใน
เทคโนโลยี
ม
าใช้
ใ
น
เทคโนโลยี
ม
าใช้
ใ
น
เทคโนโลยี
มาใช้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวั
นได้ใน
ชีอย่วิตางถู
ประจ
ได้
ชีอย่วิตางถู
ประจ
นได้ ชีบางโอกาส
วิตประจาวันได้
กต้อาวังนตาม
กต้อาวังตาม
อย่
หลัากงถู
การกต้อง ตาม อย่
หลัากงถู
การกต้องตาม บางโอกาส
หลั
กการ
หลั
กการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สามารถเป็น
สามารถเป็
ตัวอย่างได้น
อย่างได้
นตัวากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
นแก้ากระบวนการ
นแก้ากระบวนการ
แก้
ปัญหาสร้าง
ปัญหาสร้าง
ปัญหาสร้างชัชิ้น
ัญหาสร้
าง ด แก้
ัญหาสร้
าง ด แก้
ปัญหาสร้
ชิแก้้นปงานที
่มีความคิ
ชิ้นปงานที
่มีความคิ
งานแต่
ไม่ได้ใาช้งชั้น
ชิ้นางานที
ช้
สร้
งสรรค์่มีคแวามคิ
ละ ด ชิสร้้นางานที
งสรรค์่มีคแวามคิ
ต่ไม่ ด งานแต่
ความคิไดม่สร้ได้าใงสรรค์
สร้างสรรค์และ
สร้
างสรรค์แต่ไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่
แปลกใหม่
แปลกใหม่
แปลกใหม่
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลื
อกใช้้มวค่ัสาดุ มีที่มี
เลื
อกใช้้มวค่ัสาดุ มีที่มี
เลื
อกใช้้มวค่ัสาดุ ไม่
ที่มมี ีผล
ความคุ
ความคุ
ความคุ
ความคุ
้มค่ใาช้สมีอย
ความคุ
้มค่ใาช้สมีอย ความคุ
้มค่อา ไม่มีผล
ประโยชน์
ประโยชน์
กระบทต่
ทบต่
ประโยชน์
ใช้สอย
ประโยชน์
ใช้ทบต่
สอยอ กระบทต่
และสามารถ
ไม่มีผลกระบทต่
สิ่งแวดล้ออมมาสร้าง
และสามารถ
ีผลกระบทต่
นาไปใช้ประโยชน์ ไม่
สิ่งมแวดล้
อม มา อ สิชิ่ง้นแวดล้
งาน อมมาสร้าง
นได้าไปใช้
อม มา
ชิ้นงาน
จริง ไม่ประโยชน์
มีผลกระ สิสร้่งแวดล้
างชิ้นงาน
ได้
จริองสิไม่่งแวดล้
มีผลกระ
บทต่
อม สร้างชิ้นงาน
ทบต่
บทต่
มาสร้อาสิงชิ่งแวดล้
้นงานอม
มาสร้
างชิ้นงานใน
เห็นประโยชน์
เห็นประโยชน์ใน
เห็นประโยชน์ใน
เห็
น
ประโยชน์
ใ
น
เห็
น
ประโยชน์
ใ
น
นประโยชน์
น
การนาซอฟต์แวร์มา การนาซอฟต์แวร์ เห็
การน
าซอฟต์แใวร์
การน
าซอฟต์
แวร์มา การน
วร์ การน
วร์
ใช้ในการท
างาน
มาใช้ใาซอฟต์
นการทแางาน
มาใช้ใาซอฟต์
นการทแางาน
ใช้
างาน
ในการท
างาน
อย่ใานการท
งมีาคงมีวามสุ
ข ข มาใช้
โดยอย่
ความสุ
ตั้งใจทในการท
างานทุางาน
กครั้ง มาใช้
มีความตั
้งใจในการ
โดยอย่
างมีความสุ
ใจทางานทุ
วามตั้งใจในการ
และแสดงออกถึ
ง ข ตัท้งางานอย่
างมีกครั้ง มีทคางานในบางเวลา
และแสดงออกถึ
างานอย่
ททางานในบางเวลา
ความภาคภูมิใจง ทความสุ
ข างมี
างานอย่างมี
ความสุข
ทความสุ
างานอย่
างมี ้ง
ในผลงาน
ขในบางครั

1 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุง)
ไม่นากระบวนการ
ไม่
นากระบวนการ
เทคโนโลยี
มาใช้ใน
เทคโนโลยี
มาใช้
ชีวิตประจาวั
นได้ใน
ชีวิตประจาวันได้

นากระบวนการ
นากระบวนการ
แก้
ปัญหาสร้างชัชิ้น
แก้
างชัร้นณ์
งานปัญแต่หาสร้
ไม่สมบู
งาน
แต่ไม่สดมบูรณ์
ขาดความคิ
ขาดความคิ
สร้างสรรค์ ด
สร้
งสรรค์
เลือากใช้
วัสดุ ไม่มีผล
เลื
อกใช้
กระบทต่
ทบต่วัสอดุ ไม่มีผล
กระบทต่
สิ่งแวดล้ออมมาสร้าง
สิชิ่ง้นแวดล้
งาน อมมาสร้าง
ชิ้นงาน

ไม่เห็นประโยชน์ใน
ไม่
เห็นาซอฟต์
ประโยชน์
การน
แวร์ใมนา
การน
าซอฟต์
แวร์ไม่
มามี
ใช้ในการท
างาน
ใช้
ในการท
างาน ไม่มี
ความตั
้งใจในการ
ความตั
ทางาน ้งทใจในการ
างานอย่าง
ทไม่างาน
ทางานอย่
มีความสุ
ข าง
ไม่มีความสุข

586
586

587
ประเด็นการประเมิน

4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ
ความสุข ในบางครั้ง
3 (ดี)
2 (พอใช้)

587
1 (ปรับปรุง)

ประเด็นการประเมิน ความภาคภูมิใจใน
4 (ดีมาก)
1 (ปรับปรุง)
ผลงาน
5.เห็นคุณค่าของการ นความภาคภู
าหลักการ มและ
นความสุ
าหลักขการ
และ ้ง ไม่นาหลักการ และ
ิใจใน นาหลักการ และ
ในบางครั
แก้ปัญหาอย่างเป็น
วิผลงาน
ธีการของการ
วิธีการของการ
วิธีการของการ
วิธีการของการ
ขั5.เห็
้นตอนไปประยุ
กต์ใช้ การแก้
แก้
ปัญกหาอย่
าหา
งเป็น การแก้
แก้
ปัญกไหาอย่
าหางเป็น การแก้
แก้
ปัญกหาอย่
าหา
งเป็น การแก้
แก้
ัญหาอย่
งเป็
ไการ
ขปัญและ
ขปั
ไการ
ขปัญและ
ไขปั
ญาหา
นคุณค่าของการ
นาหลั
นาหลั
การญและ
นาหลั
ไม่นปาหลั
กการ
และน
ในชี
ประจาาวังเป็
นน
ขัวิธ้นีกาตอนไป
ขัวิธ้นาีกตอนไป
ขัวิธ้นีกาตอนไป
ขัวิธ้นีกาตอนไป
อย่
งเป็
นขั้นตอนไป อย่
งเป็
นขั้นตอนไป อย่
งเป็
นขั้นตอนไป อย่
งเป็นขั้นตอนไป
แก้ปวัญิตหาอย่
ารของการ
ารของการ
ารของการ
ารของการ
ประยุ
ต์ใช้ในางเป็น
ต์ใช้ในางเป็น ประยุ
ต์ต์ใใช้ช้ใในนางเป็น ประยุ
ต์ใช้ในางเป็น ประยุ
ขั้นตอนไปประยุกต์ใช้ ประยุ
แก้ปัญกหาอย่
แก้ปัญกกหาอย่
แก้ปัญกหาอย่
แก้ปัญกหาอย่
ชีขั้นวิตตอนไป
ประจำาวัวันอย่าง ชีชีขัว้นวิติตตอนไป
ประจำาวัวันนอย่าง ชีขั้นวิตตอนไป
ประจำาวัวันอย่าง ชีขั้นวิตตอนไป
ประจาวั
ประจ�
ประจ�
ประจ�
ประจ�
ำวันอย่าง
ในชีวิตประจาวัน
อย่
กต์ต้ใ้งช้อหมด
กต์ต้ใอนช้งเป็
กต์ต้ใอช้ใงบางส่
ถูประยุ
กาต้งถู
อกงทั
ถูประยุ
กาต้งถูอกงเป็
ถูประยุ
กาต้งถู
อกงบางส่
ถูประยุ
กาต้งถู
อกงกต์ต้ใช้อใงน
ใงทั
น ้งหมด อย่
ใส่นวนนส่วน อย่
นวน วน อย่
ชีวิตประจาวันอย่าง ใหญ่
ชีวิตประจาวันอย่าง ชีวิตประจาวันอย่าง ชีวิตประจาวันอย่าง
6. คุณธรรมจริยธรรม ใช้
อข่้งาหมด
ย
ใช้
อข่านยส่วน
ใช้
อข่าย วน
ใช้
ถูกเต้ครืองทั
ถูกเต้ครืองเป็
ถูกเต้ครืองบางส่
ถูกเต้ครืองอข่าย
ในการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในการ อิใหญ่
นเทอร์เน็ตในการ อินเทอร์เน็ตในการ อินเทอร์เน็ตในการ
เครื
ายอินเทอร์
เน็ต ในการสื
สืใช้่อเสารด้
ยความ
สืใช้่อเสารด้
ยความ
สืใช้่อเสารด้
สืใช้่อเสาร
าพสภุ าพ
6. คุอณข่ธรรมจริ
ยธรรม
ครือข่่อวาสารด้
ย วย ในการสื
ครือข่่อวาสารด้
ย วย ในการสื
ครือ่อข่วสารด้
ายความ
ย วย ในการสื
ครืออ่ ข่ไม่สาร
ายสุภไม่
สุอิภนเทอร์
าพ ไม่
สุอิภนเทอร์
าพ ภไม่าพ
สุอิภนเทอร์
าพ ภไม่าพ
ดและก่
อให้เกิด
ความสุ
ภเาพ
ไม่ด ความสุ
ไม่ในการ
ลดะเมิด ความสุ
ไม่
ลดะเมิด ละเมิ
ในการสื่อสารผ่าน
น็ลตะเมิ
ในการ
เน็ลตะเมิ
เน็ลตะเมิ
ในการ
อินเทอร์
เน็ตในการ
ก่สื่อนกวน
กวน
ด ก่วอยความ
กวน
หรื
อ หรือ ก่สือ่ กวน
นกวน
หรืออ
หรื
ก่อให้วยความ
เกิดความ ความเสี
ยหายแก่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ละเมิ
สารด้
สารด้หรื
วยความ
สื่ออสารด้
สื่อสาร ไม่
สุภาพ
ก่สุภอให้
ก่สุภอให้
เสี
หายแก่
ผู้อื่นดผู้อื่น ผูละเมิ
้อื่น ดและก่อให้เกิด
าพเกิไม่ดความ
ละเมิด
าพเกิไม่ดความ
ละเมิด
สุความเสี
ภยาพ
ไม่ยหายแก่
ละเมิ
ความเสี
ยหายแก่
ยหายแก่
เสี
หายแก่
หายแก่
ก่อยนกวน
หรืผู้อื่น ผู้อื่น เสี
ก่ความเสี
อยนกวน
หรืผู้อื่น ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความ ความเสียหายแก่
เป็
างที่ดี ก่อให้เกิดความ
ก่อนให้แบบอย่
เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น
ผู้อื่น
แก่
ู้อื่นได้ ผู้อื่น
เสียผหายแก่
เสียหายแก่ผู้อื่น
เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่นได้
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ
1.ความสามารถในการ พูดและเขียน
พูดและเขียน
พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก
สื่อสาร
และทัศนะจากสาร และทัศนะจากสาร และทัศนะจากสาร
ที่ได้รับได้อย่าง
ที่ได้รับได้อย่าง
ที่ได้รับได้อย่าง
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
คล่องแคล่วชัดเจน คล่องแคล่วชัดเจน คล่องแคล่วชัดเจน
ถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลัก
และเลือกรับข้อมูล
ภาษา จนทาให้ผู้อื่น ภาษา และเลือกรับ ข่าวสารโดยใช้
คล้อยตามและเลือก ข้อมูลข่าวสารโดย วิธีการสื่อสารได้
รับข้อมูลข่าวสาร ใช้วิธีการสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง
โดยใช้วิธีการสื่อสาร อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน
เหมาะสมครบถ้วน อย่างมีจิตสานึกต่อ
อย่างมีจิตสานึกต่อ ตนเองและสังคม
ตนเองและสังคม
ทุกครั้ง
2.ความสามารถในการ เขียนแผนภาพ
ความคิด การ
คิด
ปฏิบัติงานที่เลือกได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามขั้นตอนทุก
ประเด็น

เขียนแผนภาพ
ความคิด การ
ปฏิบัติงานที่เลือกได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน

เขียนแผนภาพ
ความคิดการ
ปฏิบัติงานที่เลือกได้
ถูกต้องบางประเด็น

1 (ปรับปรุง)
พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก
และทัศนะจากสารที่
ได้รับได้ได้ไไม่ม่
สมเหตุสมผล และ
เลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้วิธีการ
สื่อสารได้ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม

เขียนแผนภาพ
ความคิดการ
ปฏิบัติงานที่เลือกไม่
ถูกต้อง
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

3.ความสามารถในการ แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
แก้ปัญหา
ปฏิบัติงานได้ตาม
สถานการณ์ เกิด
ผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน ได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน

แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ตาม
สถานการณ์ เกิด
ผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน

แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ตาม
สถานการณ์

ไม่สามารถแก้ปัญหา
ระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้

4.ความสามารถในการ เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง
ใช้เทคโนโลยี
หลากหลายในการ
ลดขั้นตอนเวลา
ทรัพยากร ในการ
ทางาน โดยไม่มี
ผลกระทบกับผู้อื่น
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง ใน
การลดขั้นตอนเวลา
ทรัพยากร ในการ
ทางาน โดยไม่มี
ผลกระทบกับผู้อื่น

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง ใน
การลดขั้นตอนเวลา
แต่ใช้ทรัพยากรใน
การทางาน
สิ้นเปลือง

เลือกใช้เทคโนโลยีได้
ไม่ถูกต้อง ไม่
สามารถลดขั้นตอน
เวลา ทรัพยากร ใน
การทางานได้

5.ความสามารถในการ เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
ใช้ทักษะชีวิต
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภท
ของงาน
ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อนร่วมงานให้
การยอมรับ

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภท
ของงาน
ได้อย่างถูกต้อง

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภท
ของงานแต่ยังมี
ผิดพลาด

ไม่สามารถเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภทของ
งาน
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1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. การมีวินัย

3. การใฝ่เรียนรู้

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความซื่อสัตย์ต่อ ความซื่อสัตย์ต่อ
ความซื่อสัตย์ต่อ
การทางานไม่
การทางานไม่
การทางานไม่
คัดลอกผลงานของ คัดลอกผลงานของ คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น และมี
ผู้อื่น และมี
ผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
ทาชิ้นงานสวยงาม
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ด้วยความเต็มใจ ไม่
ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน
มีความ
กระตือรือร้น
อดทน เพียร
พยายาม
มุ่งมั่น รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อยู่
เสมอ

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ไม่ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ
อยู่เสมอๆ

1 (ปรับปรุง)
ความซื่อสัตย์ต่อการ
ทางานดูดูผผลงานของ
ลงานของ
ผู้อื่นเป็นตัวอย่าง

ปฏิบัติตาม

ไม่ค่อยปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ กติกา

กฎระเบียบ กติกา

ของโรงเรียน ของ

ของโรงเรียน ของ

ห้องเรียน ของกลุ่ม ห้องเรียน ของกลุ่ม
ได้เป็นส่วนใหญ่

ก่อกวนความราคาญ

ไม่ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน

ให้ครูและเพื่อนใน

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน ใน
บางครั้ง รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

ไม่มีความ
กระตือรือร้น ขาด
ความอดทน
อดทน
ไม่
รู้จัก ไม่รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

ห้องเรียน
เป็นบางครั้ง
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4.มุ่งมั่นในการทางาน

เกณฑ์คุณภาพ
คะแนน 10 -12
คะแนน 7-9
คะแนน 4-6
คะแนน 0-3
เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ทางานที่ได้รับ
จตาม
รัมอบหมายเสร็
บมอบหมายเสร็
จ
กาหนดเวลา
ตามก�
ำหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้องกละเอี
ยด ยด
ความถู
ต้อง ละเอี
ประณีต เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับ
จตาม
รัมอบหมายเสร็
บมอบหมายเสร็
จ
กาหนดเวลา
ตามก�
ำหนดเวลา
ผลงานมีความ
ความถู
เรียอบร้
ถูกต้องกต้เรีอยงบร้
ย อย

ทางานที่ได้รับ
จตาม
รัมอบหมายเสร็
บมอบหมายเสร็
จ
กาหนดเวลา
ตามก�
ำหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูความถู
กต้องกแต่
ไม่ยังไม่
ต้อยง ังแต่
เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับ
เสร็เสร็
จจ
รัมอบหมายไม่
บมอบหมายไม่
ตามกำาหนดเวลา
ตามก�
หนดเวลา
ผลงานไม่มีความ
ความเรี
เรี
ยบร้อยบร้อย

หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับ........ดี................

591

เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
592

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 1้ เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันhttp://youtube.com/watch?v=7xQey6UGD
1. ครูชแผนการจั
ี้แจงจุดประสงค์
การเรี
สื่อและเทคโนโลยี
เวลา 2 ชั่วโมง
zM
2. นักเรียเรืนดู่องสื่อทัวีดกิทษะด้
ัศน์ าเรืนสารสนเทศ
่อง สื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก
า เทคโนโลยี
1 น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องความหมายและ
3. ครูและนักเรียนร่วรายวิ
มกันชสนทนาเกี
่ยวกับประเด็
ญยของเทคโนโลยี
มในวีดิทัศน์ยนรู้
กิทีจ่ชกรรมการเรี
สืความส
่อ/แหล่าคังเรี
นรู้
่องการเปลีเปลี
่ยนแปลงของ
ขัขั้น้นนสอน
า
1.3. สืใบความรู
่อวีดิทัศน์้ทเรืี่ 1.2
่อง เรืเทคโนโลยี
่ยนโลก
เทคโนโลยี
1.1. ครู
กเรีดยประสงค์
นร่วมกันกอภิ
ครูนชานั
ี้แจงจุ
ารเรีปรายเกี
ยนรู้ ่ยวกับเทคโนโลยีโดยใช้คาถามดังนี้ http://youtube.com/watch?v=7xQey6UGD
zM4. ใบความรู้ที่ 1.3 เรื่องการใช้เทคโนโลยี
2. -นัเทคโนโลยี
กเรียนดูสื่อควีือดอะไร
ิทัศน์ เรื่อง สื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
วามส
ญต่อชีวิตอย่
สารสนเทศให้
ความหมายและ
2. ใบความรูป้ทลอดภั
ี่ 1.1 เรืย ่องความหมายและ
3. -ครูเทคโนโลยี
และนักเรีมยีคนร่
วมกัาคันสนทนาเกี
่ยวกัางไร
บประเด็น
- เทคโนโลยี
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ความส
าคัญของเทคโนโลยี
ที่ชมในวี
ดิทัศน์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จุดประสงค์การเรียนรู้
- เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวันและสังคมอย่างไร 3.1. ใบความรู
ใบงานที่ ้ท1.1ี่ 1.2ความหมายและความส
าคัญ
เรื่องการเปลี
ขั้นสอน
การเปลี่ย่ยนแปลงของ
นแปลงของ
ด้านความรู้
โดยเปิ
นักวเรีมกัยนนได้
าถาม
ของเทคโนโลยี
1. ครูดนโอกาสให้
านักเรียนร่
อภิตปอบค
รายเกี
่ยวกับเทคโนโลยีโดยใช้คาถามดังนี้ เทคโนโลยี
1.อธิบายความหมายและความสาคัญของ
2.- เทคโนโลยี
ครูชี้แจงรายละเอี
ใบงานที่ ้ท1.2ี่ 1.3การเปลี
่ยการใช้
นแปลงของ
คืออะไรยดของใบความรู้ที่ 1.1 และ
4.2. ใบความรู
เรื่องการใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้
แล้ว-ให้เทคโนโลยี
นักเรียนศึมกีคษาใบความรู
3. ใบงานทีป่ 1.3
การใช้
วามสาคัญต่้พอชีร้อวมท
ิตอย่าใบงานที
างไร ่ 1.1 เรื่อง ความหมาย สารสนเทศให้
ลอดภั
ย เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
และความส
าคัญมของเทคโนโลยี
โดยกาหนดเวลาในการท
ากิจกรรม
อย่างให้ปลอดภั
ย
- เทคโนโลยี
ีการเปลี่ยนแปลงอย่
างไร
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
และผลกระทบที
่เกิดขึ้นได้
จุของเทคโนโลยี
ดประสงค์การเรี
ยนรู้
ประมาณ
5 -10มนาที
ใบงานที่ ่ 1.1
1.4 ความหมายและความส
สรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้
- เทคโนโลยี
ีผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวันและสังคมอย่างไร
1.4. ใบงานที
าคัญ
3.อภิปรายแนวโน้
มของเทคโนโลยีในอนาคต
ด้านความรู
้
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคาถาม
ของเทคโนโลยี
1.อธิบายความหมายและความสาคัญของ
2. ครูชี้แจงรายละเอียดของใบความรู้ที่ 1.1 และ
2. ใบงานที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้
แล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้พร้อมทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย
3. ใบงานที่ 1.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
และความสาคัญของเทคโนโลยี โดยกาหนดเวลาในการทากิจกรรม
อย่างให้ปลอดภัย
ของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
ประมาณ 5 -10 นาที
4. ใบงานที่ 1.4 สรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้
3.อภิปรายแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายและความสาคัญของ
เทคโนโลยี
หน่ว2.ยการเรี
้ที่ 1
การเปลียนรู
่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กลุ่ม3.สาระการเรี
ยนรูส้ ารสนเทศให้
วิทยาศาสตร์
ใช้เทคโนโลยี
ปลอดภัย
ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายและความสาคัญของ
เทคโนโลยี
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1
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เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายตอบคาถาม
mind map (decomposition)
ตามใบงานที่ 1.1 แล้วร่วมกันสรุปเรื่องความหมาย
และความสาคัญของเทคโนโลยี
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ความรู้ที่ 1.2 และทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกาหนดเวลา
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ประมาณ 15 - 20 นาที โดยแต่ละกลุ่มจะเลือกหัวข้อมาวิเคราะห์และ
3. ทักษะการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
4. ทักษะการนาเสนองาน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันและคาดการณ์การ
5. ทักษะในการแสวงหาความรู้ / การเขียน การเปลี
่ยนแปลงที
ดขึ้นในอนาคต
เปลี่ยนแปลงที
่จะเกิ่จดะเกิ
ในอนาคต
สรุปสาระสาคัญ
ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ลงในกระดาษบรู
ปรู๊ฟ
ด้านคุณลักษณะ
5. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนตามประเด็นตามประเด็น
1. ซื่อสัตย์สุจริต
ต่อไปนี้
2. มีวินัย
- ให้อธิบายสาเหตุที่ทาให้เกิดเทคโนโลยี
3. ใฝ่เรียนรู้
- ให้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. มุ่งมั่นในการทางาน
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และผลกระทบ
4.อภิปรายวิธีการป้องกันและการแก้ปัญหา
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต
6. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ โดย
ครูอาจเขียนบทสรุปลงในกระดาน
7. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.3 ประมาณ 5 -10 นาที
8. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด แล้วร่วมกันปฏิบัติในงานที่ 1.3 เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
9. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ โดย
ครูอาจเขียนบทสรุปลงในกระดาน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับเรื่อง
- ความหมายของเทคโนโลยีและความสาคัญของเทคโนโลยี
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลกระทบ
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2. ให้นักเรียนสรุปความรู้โดยทาใบงานที่ 1.4 สรุปเป็นองค์ความรู้โดย
ใช้ mind map (decomposition) มานาเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมง
ต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
    1.
บายความหมายและ
1.อธิบอธิ
ายความหมายและ
ความส�
ำคัญของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยีไได้ด้
ความสาคั
    2.
เคราะห์ปปัจัจจัจัยยทีที่ม่มีผีผลต่ลต่ออ
2.วิวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของ
นแปลงของ
เทคโนโลยีและผลกระทบที
ละผลกระทบที่ ่เกิด
ขึเกิ้นดได้ขึ้นได้
    3.
อภิปปรายแนวโน้
รายแนวโน้มมของ
ของ
3.อภิ
เทคโนโลยีในอนาคตและ
นอนาคตและผลก
ระทบ
ผลกระทบ
    4.
อภิปปรายวิ
รายวิธธีกีการป้
ารป้อองกังกันน
4.อภิ
และการแก้
หาในการใช้
และการแก้ปปัญัญหาในการใช้
เทคโนโลยี
งปลอดภัยย
เทคโนโลยีออย่ย่าางปลอดภั

วิธีการ
ประเมินคาตอบจากใบ
งาน
1. ใบงานที่ 1.1
2. ใบงานที่ 1.2
3. ใบงานที่ 1.3
4. ใบงานที่ 1.4

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที่ 1.1
2. ใบงานที่ 1.2
3. ใบงานที่ 1.3
4. ใบงานที่ 1.4

เกณฑ์
นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

2. ด้านทักษะกระบวนการ
(P)
1. ทักษะในการทางาน
ร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล
4. ทักษะการนาเสนองาน
5. ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ / การเขียนสรุป
สาระสาคัญ

สังเกตพฤติกรรม ทักษะ
กระบวนการการเรียนรู้
ของนักเรียน

- นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
1.1.แบบประเมิ
แบบประเมินนผล
ผล
ษะการทำางาน
ทักษะการท�
งานร่วม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กัร่นวมกั
   น
2.2.แบบประเมิ
แบบประเมินนผล
ผล
ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.3.แบบประเมิ
แบบประเมินนผล
ผล
ทักษะการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล
4.4.แบบประเมิ
แบบประเมินนทัทักกษะ
ษะ
การน�
เสนองาน
การนำาเสนองาน
5.5.แบบประเมิ
แบบประเมินนทัทักกษะ
ษะ
ในการแสวงหาความรู
้/
ในการแสวงหา
การเขี
ปสาระ
ความรูย้/นสรุ
การเขี
ยนสรุป
ส�สาระส
ำคัญ าคัญ
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สิ่งที่ต้องการวัด
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ 1.1
ี่ 1.1เรืเรื่อง่อง เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในชี
ในชีวิตวประจ
ิตประจาวัาวันน หน่หน่วยที
วยที่ 1่ 1
แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู
ยนรู้ท้ที่ 1ี่ 1 เรืเรื่อง่องเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในชี
ในชีวิตวประจ
ิตประจาวัาวันน
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
1 1รหั
าว21103
ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
นที
ยมศึ
ษาปี
รายวิ
รายวิ
ชา าเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
1รหัสรหัวิสชสว21103
ภาคเรี
ยนที
ยยนที
่ 1่ 1่ ชั1ชั้นชั้นมั้นมัธมัยมศึ
ธธยมศึ
กษาปี
กกษาปี
ทที่ 1ที่ 1ี่ 1
ดประสงค์ อธิอธิบบายความหมายและความส
ายความหมายและความสาคัาคัญญของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยีได้ได้
จุดจุประสงค์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://youtube.com/watch?v=7xQey6UGDzM
http://youtube.com/watch?v=7xQey6UGDzM

แอปพลิ
แอปพลิเคชั
เคชันนDLTV
DLTV

การเดิ
การเดินนทางมาเรี
ทางมาเรียนของนั
ยนของนักเรี
กเรียนในแต่
ยนในแต่ละวั
ละวันนนันักเรี
กเรียนยน
ได้ได้พพบกับกับบสิ่งสิต่่งาต่งๆ
างๆมากมายทั
มากมายทั้งสิ้ง่งสิที่งที่เกิ่เดกิขึด้นขึ้นเองตามธรรมชาติ
เองตามธรรมชาติเช่เช่นน
แสงแดด
แสงแดดต้นต้นไม้ไม้ก้อก้นหิ
อนหินน ดินดินแม่แม่นน้า ้าภูภูเขาเขาสัตสัว์ตตว์่าตงๆ
่างๆนอก
นอก
จากนั
จากนั้น้นเรายั
เรายังได้
งได้พพบกับกับบสิ่งสิที่งที่ไม่่ไม่ได้ได้เกิเดกิขึด้นขึ้นเองตามธรรมชาติ
เองตามธรรมชาติหหรือรืสิอ่งสิ่ง
ทีที่ม่มนุนุษษย์สย์ร้สาร้งขึ
างขึ้น้น เช่เช่นนแปรงสี
แปรงสีฟฟันันชุดชุดนันักเรี
กเรียนยนรองเท้
รองเท้า ากระเป๋
กระเป๋า า
อุอุปปกรณ์
กรณ์เ ครื
เ ครื่ อ่ องเขี
งเขีย ยนน นาฬิ
นาฬิกกา า โทรศั
โทรศัพพท์ท์ รถจั
รถจักกรยานยนต์
รยานยนต์
นันักเรี
กเรียนลองพิ
ยนลองพิจารณาดู
จารณาดูว่าวการเรี
่าการเรียนปั
ยนปัจจุจบจุบันันนันักเรี
กเรียนใช้
ยนใช้อุปอุปกรณ์
กรณ์
หรืหรืออสิ่สิง ของใดบ้
่ ง ของใดบ้า งในกิ
า งในกิจ จกรรมการเรี
กรรมการเรีย ยนของนั
นของนักกเรีเรีย ยนน หาก
หาก
พิพิจารณาแล้
จารณาแล้วเราได้
วเราได้เกีเ่ยกี่วข้
ยวข้องกั
องกับบสิ่งสิของเครื
่งของเครื่อ่งใช้
องใช้ต่ตางๆ
่างๆมากมาย
มากมาย
เช่เช่นนใช้ใช้โทรศั
โทรศัพพท์ท์มือมถืืออถืโดยการเข้
อโดยการเข้าไปศึ
าไปศึกษาจากแหล่
กษาจากแหล่งเรีงเรียนรู
ยนรู้ต่า้ตงๆ
่างๆ
ดูหดูหนันังฟังฟังเพลง
งเพลง ถ่าถ่ยภาพ
ายภาพ ดูแดูผนที
แผนที่ ่ ใช้ใช้ในการติ
ในการติดต่ดอต่สือ่อสื่สาร
อสาร ใช้ใช้
หรืหรืออสร้สร้า งแอปพลิ
า งแอปพลิเ คชั
เ คชั่ น่ นต่ต่า งๆ
า งๆ ในด้
ในด้า นการศึ
า นการศึกกษาษา จะเห็
จะเห็นนว่ าว่ า
สิ่งสิของเครื
่งของเครื่องใช้
่องใช้ต่าตงๆ
่างๆเป็เป็นนสิ่งสิที่งที่มนุ่มนุษษย์สย์ร้สาร้งขึ
างขึ้น้นเพืเพื่อใช้
่อใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ในใน
การแก้
การแก้ปปัญัญหาหรื
หาหรือสนองความต้
อสนองความต้องการทั
องการทั้งสิ้ง้นสิ้นซึ่งซึสิ่ง่งสิของเครื
่งของเครื่องใช้
่องใช้
ทีที่มนุ่มนุษษย์สย์ร้สาร้งขึ
างขึ้น้นทัทั้งในอดี
้งในอดีตตปัปัจจุจบจุบันันและจะเกิ
และจะเกิดขึด้นขึ้นในอนาคต
ในอนาคตนีนี้ว่า้ว่า
“เทคโนโลยี
“เทคโนโลยี””
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ความหมายของเทคโนโลยี
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า เป็นวิทยาการที่
เกี่ย วกับ ศิล ปะ ในการนาเอาวิทยาศาสตร์ม าประยุ กต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติแ ละอุตสาหกรรม
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเทคโนโลยี ว่ า
“เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนอง
ความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์”
ความสาคัญของเทคโนโลยี
ปัปัจจจุจุบบันันระบบเทคโนโลยี
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยีเป็เป็นนสิสิง่ ส่งส�าคัำคัญญความก้
ความก้าวหน้
าวหน้าทางด้
าทางด้านวิ
านวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท  าให้
ท�ำให้มีการ
การพั
สิ่งอานวยความสะดวกสบายต่
อการด
อันมาก เทคโนโลยี
เข้ามาเสริ
พัมีฒ
นาคิฒดนาคิ
ค้นสิด่งค้อ�นำนวยความสะดวกสบายต่
อการด�
ำรงชีารงชี
วิตเป็วนิตอัเป็นนมาก  เทคโนโลยี
ได้เข้ได้ามาเสริ
มปัจมจัยพื้นฐาน
ปัจจัยำพืรงชี
้นฐานการด
เป็นอย่
การตินดได้
ต่อสสืะดวก  รวดเร็
่อสารกันได้สะดวก
รวดเร็วตลอดเวลา
การด�
วติ ได้เป็นารงชี
อย่าวงดีิตได้
  การติ
ดต่าองดีสือ่ สารกั
วตลอดเวลา  จะเห็
นว่าชีวติ จะเห็
ปัจจุบนนั ว่าเกีย่ วข้อง
ปัจจุบันเกีเ่ยป็วข้
กับเทคโนโลยี
กัชีบวิตเทคโนโลยี
นอัอนงมาก  ซึ
่งสรุปได้เป็ดนังนีอั้นมาก ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจาเป็นในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน
5. การทางานรวดเร็วคล่องตัว
6. ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
7. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
จากความจาเป็นของมนุษย์ในยุคแรกทาให้เกิดเทคโนโลยีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีได้กลายมา
เป็นส่วนหนึ่ งของชีวิตมนุษย์ จนกระทั่งปัจจุบัน เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการอานวยความสะดวกและ
สนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น ดั ง สรุ ป ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ดั ง นี้ (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
1. ช่วยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การนาสิ่งของกลับมาใช้ซ้า
(reuse) หรือแปรรูปแล้ วนากลับมาใช้ใหม่ (recycle) เพื่อช่วยแก้ปั ญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น การน า
เทคโนโลยีฝนหลวงมาช่วยแก้ปั ญหาภัยแล้ง การใช้กังหันน้าชัยพัฒนาแก้ปัญหาน้าเสีย นอกจากนี้เทคโนโลยี
ยั ง ช่ว ยให้ มนุ ษ ย์มี สิ่ งของเครื่ องใช้ที่ จ าเป็น ต่ อการด ารงชีวิ ต ได้แ ก่ อาหาร เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ที่ อยู่ อาศั ย และ
ยารักษาโรค
2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุ ษย์ ช่ว ยให้ มนุ ษย์ ทางานได้ดีขึ้ น (better)
รวดเร็ ว ขึ้ น (faster) และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยถู ก ลง (cheaper) เช่ น การใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขเพื่ อ ช่ ว ยในการค านวณ
การใช้รอกช่วยยกของ การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
ในการผลิตสินค้า
ผลกระทบของเทคโนโลยี
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ยารักษาโรค
2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุ ษย์ ช่ว ยให้ มนุ ษย์ ทางานได้ดีขึ้ น (better)
รวดเร็ ว ขึ้ น (faster) และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยถู ก ลง (cheaper) เช่ น การใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขเพื่ อ ช่ ว ยในการค านวณ
การใช้รอกช่วยยกของ การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
ในการผลิตสินค้า
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ผลกระทบของเทคโนโลยี
1. มนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทาอะไรแบบใด มักจะชอบทาแบบนั้น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเปลี่ยนแปลง บุคคลที่รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล จนกลาย
เป็นความเครียด
2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลก ทาให้พฤติกรรมที่
แสดงออกด้านการแต่งกาย และการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมอิเล็คทรอนิคส์
ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์
ของสังคมนั้น
3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สาคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่น
ใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการสื่อสารและการทางาน แต่ในอีกด้านหนึ่งการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมที่มีการพบปะ
สังสรรค์กันจะน้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทางานของตนเองมากขึ้น
5. การละเมิดสิ ทธิเสรีภ าพส่ ว นบุคคลโดยการเผยแพร่ข้อมูลหรื อรูชนป ภาพต่ อสาธารณชนซึ่งข้อมูล
บางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ
บุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
6. เกิดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชนชั้น
ในอีกระดับหนึ่งของสังคม ในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีจานวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่มี
โอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาชญากรรมบนเครือข่าย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น เช่น
ปั ญหาอาชญากรรม ตัว อย่ างเช่น อาชญากรรมในรู ปของการขโมยความลั บ การขโมยข้อมูล สารสนเทศ
การให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทาลายข้อมูลและไวรัส
8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ จากการจ้องมองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน มีผลเสีย
ต่อสายตา ซึ่งทาให้สายตาผิดปกติ เวียนศีรษะ นอกจากนั้นยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท
แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทาให้
แนวโน้มในอนาคตจะมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
การดาเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในด้าน เศรษฐกิจ
การศึกษา งานบริการ กลุ่มอาหารเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการการแพทย์ ด้านสุขภาพ
ด้านการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และด้านอื่นๆ ซึ่งทุกกลุ่มล้วนใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ ช่วยในการทางาน นักเรียนคิดว่าในอนาคตแนวโน้มของเทคโนโลยีจะ
เป็นอย่างไร และนักเรียนจะปรับตัวอย่างไรใจอนาคต
แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ตัวอย่างเทคโนโลยีแบบชิ้นงาน

http://gg.gg/bar4d
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ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

ปัจจุบันได้มีการใช้ E-mail มาใช้ในการส่งจดหมายซึ่งสะดวกรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับการสื่อสารการ
ทางโทรศัพท์ที่ในอดีตผู้ติดต่อสื่อสารจะได้ยินแค่เสียงพูดคุยกันกัน แต่ในปัจจุบันจะมีการโทรแบบวีวิ ดีโอที่เห็น
หน้าและได้ยินเสียงผู้ติดต่อในเวลาเดียวกันที่เรียกว่า “วีวิดีโอคอล”
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone)
โดรน (Drone) อากาศยานไร้ ค นขั บ ก าลั ง เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลใน
ปัจจุบัน เช่น การใช้โดรนเพื่อบันทึกภาพหรือเหตุการณ์จากมุมสูง การ
สารวจพื้นที่การเกษตร การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ สภาพการจราจร
และการลาเลียงขนส่ ง เป็นต้น ตามปกติหลั กการทางานของโดรนใช้
เพื่อเป็นตัวตรวจจับ ขนส่ง วิจัย โจมตี ค้นหาและช่วยเหลือ
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality )
เทคโนโลยี VR เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จาลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งจาก
สภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
ไม่ได้จาลองเพียงภาพและเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่นด้วย ด้วย
การใส่อุปกรณ์นาเข้าเช่น ถุงมือ เมาส์ เพื่อการรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจากการสัมผัสสิ่ง
ต่างๆ ในโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น หากสัมผัสเก้าอี้
จะต้องรับรู้ถึงมวลความแข็งของเก้าอี้ และอุณหภูมิของวัสดุเป็นต้น
แนะนาคุณครู : ในการใช้เทคโนโลยี VR นั้นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Google Street View ที่สมาร์ทโฟน
ก่อน จึงจะสามารถใช้งานเทคโนโลยี VR ได้ ตามขั้นตอนตามคู่มือการติดตั้ง ดังนี้
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คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Google Street View
Google Street View คืออะไร
Google Street View เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสาหรับ กูเกิล แผนที่ และ กูเกิล เอิร์ธ ที่ให้มุมมอง
ภาพแบบพาโนรามาจากตาแหน่งต่างๆ ตามถนนหลายแห่งบนโลก สาหรับสถานที่ที่มีให้บริการ รูปของ สตรีตวิว
จะปรากฏหลังจากขยายภาพจากมุมที่สูงในแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม และโดยการลากไอคอน "เพ็กแมน"
ลงบนสถานที่ในแผนที่ การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ทาให้ทิศทางการดูทั้งแนวนอนและแนวตั้ง รวมถึงระดับ
การขยาย สามารถเลือกได้ เส้นทึบหรือเส้นประในภาพ แสดงให้เห็นเส้นทางตัวอย่างและมีลูกศรช่วยเชื่อมโยง
ไปยังภาพถัดไปในแต่ละทิศทางบริเวณทางแยกและจุดตัดของเส้นทางลูกศรมากมายถูกแสดงขึ้น ในการใช้แผน
ที่ของ กูเกิล ผู้ใช้สามารถเปิดสเตโรสโกปิก โหมด 3 มิติ โดยการคลิกขวาบนพื้นถนนเพื่อให้แสดงผลเป็นมุมมอง
ระบบภาพสามมิติของภาพพื้นถนน อย่างไรก็ตามโหมดนี้แนะนาให้ผู้ใช้สวมใส่แว่นตาสีแดง หรือสีเขียวอมน้า
เงินเพื่อให้การแสดงภาพระบบ 3 มิติมีประสิทธิภาพ
การเข้าใช้งาน Google Street View
การสมัครเข้าใช้ งาน Google Street View สามารถใช้ ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมทั้ง
หน้า สาหรับ Android ไปดาวน์โหลดที่ play store สาหรับระบบ iOS ไปดาวน์โหลดที่ App store
1. พิมพ์ Google Street View แล้วเลือกติดตั้ง

2. เปิดแอป Google Street View

ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android จะปรากฏดังภาพ
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3. ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ใน Google Street View

4. แตะที่ไอคอน

เพื่อสร้างภาพ จะปรากฏจุด

5. จะปรากฏภาพให้แตะที่ไอคอน

6. นาภาพที่ได้ไปใช้กับอุปกรณ์
สาหรับดูภาพเป็น VR

จนครบ
ให้แตะที่จุดครบจนครบ
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ตัวอย่างเทคโนโลยีแบบวิธีการ
ตัวอย่างเทคโนโลยีแบบวิธีการ : วิธีการทางานร่วมกันโดยใช้ Word Online
เราสามารถทางานร่วมกันได้หลายคนในไฟล์เดียวกันโดยใช้ Word Online ซึ่งเป็นแอปที่
ให้บริการบน Outlook.com

แชร์ให้คณะทำงำนทำง E-mail

คณะทำงำนสำมำรถเข้ำมำพิมพ์เอกสำรร่ วมกันได้พิมพ์ตอบโต้กนั
งานร่วมกัน ได้
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ตัวอย่างเทคโนโลยีแบบวิธีการ : วิธีการทางานร่วมกันโดยใช้ Google doc
เราสามารถทางานร่วมกันได้หลายคนในไฟล์เดียวกันโดยใช้ Google doc ซึ่งเป็นแอปที่
ให้บริการบน Google สามารถทางานร่วมกันได้และสนทนาตอบโต้กันได้
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ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
รายวิ
า เทคโนโลยี1 1รหัรหัสวิสชว21103
ยนที
่ 2 ่ ชั2้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1 ี่ 1
จุดประสงค์

1.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
2.อภิปรายแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตและผลกระทบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(IoT)
http://gg.gg/bbq4t

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
http://gg.gg/bbq5s

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ที่ใช้การส่ง E-mail
แทนการส่งไปรษณีย์ การใช้สมาร์ตโฟนในการโทรวีดิ ีโอคอลที่สามารถมองเห็นหน้าผู้ติดต่อกันได้ การใช้ Map
ในสมาร์ตโฟนแทนการใช้แผนที่ในกระดาษ การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ การทาธุรกรรมการเงินต่างๆ
ในสมาร์ตโฟน การศึกษาข้อมูลต่างๆ จากสมาร์ตโฟน การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเตอร์
ทอร์ เน็ต การทางาน
ร่ว มกัน ด้ว ยระบบออนไลน์ การสั่งการให้ สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ผ่ านสมาร์ตโฟน ซึ่งจะเห็ น ว่าเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปมาก ทาให้การดารงชีวิตของมนุษย์สะดวก รวดเร็ว การทางานทุกอย่างคล่องตัว เมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ ยนแปลงมนุษย์จึงต้องรู้จักปรับตัวให้ เท่าทัน เทคโนโลยี ทาความเข้าใจกับ สาเหตุและปัจ จัยที่ส่งผลให้
เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางในสร้ างและการเลือกใช้เทคโนโลยี สามารถคาดการณ์
แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอดีตมนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้หรือคิดวิธีก ารเพื่อใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแต่ละยุคสมัย เช่น การทานาหว่านในอดีตมนุษย์ใช้
แรงงานคนในการเดินหว่านตามพื้นที่นา ใช้เวลาในการหว่านนาน ต่อมามีการประดิษฐ์เครื่องหว่านข้าว
เครื่องหว่านข้าวทาให้หว่านข้าวได้เร็วขึ้น ใช้เวลาน้อยลง วิถีการทานาหว่านจึงเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยีเหล่านี้ทาให้มนุษย์สามารถทางานได้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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อุปกรณ์ต่างๆ หรือวิธีการที่เราใช้ในชีวิตประจาวันก็มีระบบที่เป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนการทางานที่ไม่
ยุ่งยาก งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพ หากศึกษาย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย
ด้าน เช่น วิธีการใช้งาน ความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุและวิธีการผลิต ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์มือถือ
จากตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์มือถือ จุดเริ่มต้นของโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์
สื่อสารอิอิเล็ลคทรอนิ
กทรอนิคกส์ลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ จึงทาให้สามารถพกพาไปที่ต่างๆ
ได้ โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานี
สถานีฐฐานาน โดยเครือข่ายของ
โทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในปั จ จุ บั น นอกจากจะมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการสื่ อ สารทางเสี ย งแล้ ว ยั ง มี
ความสามารถอื่นอีก เช่น สนับสนุนการสื่อสารด้วยข้อ ความ เช่น SMS ,การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต , การ
สื่ อสารด้ว ยแบบMultimedia รวมไปถึงความสามารถในการรองรั บแอปพลิ เคชั่ น ของจาวามี คุณสมบั ติ ที่
ตอบสนองความสนองความต้องการของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เริ่มตั้งแต่ยุคแรก ระบบยังเป็นระบบอะนาล็
แอนะล็อก
(Analog) และมีการแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ ใน
ยุคนี้เราสามารถใช้งานางด้าน Voice ได้เพียงอย่างเดียว
แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่
จะใช้บริการประเภทอื่น

ที่มา : http://mobilephone2555.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

เนื่ อ งจากผู้ ใ ช้ มี ค วามต้ อ งการและความหลากหลายด้ า น
การบริการมากขึ้น จึงได้มี การพัฒนาการส่งคลื่นทางคลื่นวิทยุจาก
แบบอะนาล็อกมาเป็นแบบ digital ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานทางด้าน
ข้อมูลได้นอกเหนือจากบริการเสียง ทาให้ยุคนี้กลายเป็นยุคเฟื่องฟู
ของโทรศัพท์มือถือ และเพราะการให้บริการทางด้านข้อมูล ทาให้เกิด
บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ต ามมาอี ก ไม่ ว่ า จะเป็ น Download Ringtone
Wallpaper Graphic ต่างๆ แต่บริการในยุคนี้ยังมีข้อจากัดในเรื่อง
ของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังอยู่ระดับต่า
ที่มา : http://mobilephone2555.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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หลั ง จากนั้ น เป็ น ยุ ค ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 2G และ 3G ซึ่ ง ก็
คื อ 2.5G ใน 2.5G นี้ เ ป็ น ยุ ค ที่ มี ก ารน าเทคโนโลยี GPRS
(General Packet Radio Service) มาใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลให้มากกว่ายุค 2G เทคโนโลยี GPRS สามารถ
ส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ที่ ค วามเร็ ว สู ง สุ ด ถึ ง 115 kbps แต่ ความเร็ ว
ของ GPRS ในการใช้งานจริงจะถูกจากัดให้อยู่ที่ประมาณ 40
kbps เท่านั้น ซึ่งในยุค 2.5G นั้นจะเป็นยุคที่เริ่มมีการใช้บริการ
ในส่ ว นของข้ อ มู ล มากขึ้ น และการส่ ง ข้ อ ความก็ พั ฒ นา
จาก SMS มาเป็น MMSโทรศัพท์มือถือก็เริ่มเปลี่ยนจากจอขาว
ดามาเป็นจอสี เสียงเรียกเข้า จากเดิมที่เป็นเพียง Monotone
ก็เปลี่ยนมาเป็นPolyphonic รวมไปถึง True tone ต่างๆ ด้วย
ที่มา : http://mobilephone2555.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

ยุค 3G (Third Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุค
ที่ 3 นั้ น จะเป็ น เทคโนโลยี ที่ ผ สมผสานการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน รวมทั้งส่งผ่านข้อ มูลในระบบ
ไร้สาย (Wireless) ที่ความเร็วที่สูงกว่ายุค 2.75G นอกจากนี้ 3G ยัง
สามารถให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น การรั บส่ งข้ อมูลแอปพลิ
แอพพลิเเคชั
คชัน่ น (Application) รวมทั้ ง
บริการระบบเสียงดีขึ้น เช่น การรับส่ง File ที่มีขนาดใหญ่ การใช้
บริการ Video/Call Conference ดาวน์โหลดเพลง ชมภาพยนตร์
แบบสั้นๆ ดูTTV
V ทีStreamingต่
Streaming
ต่างๆได้
างๆได้
่มา : http://mobilephone2555.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
ที่มา : http://mobilephone2555.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

4G ระบบโทรศัพท์มือถือที่กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและ
ทดสอบ เชื่ อ กั น ว่ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในยุ ค นี้ จ ะสามารถสนั บ สนุ น
แอปพลิเคชั่นที่ต้องการแบนด์วิธสูงเช่น ความจริงเสมือน 3 มิติ (3D
virtual reality) ห รื อ ร ะ บ บ วิ ดี โ อ ที่ โ ต้ ต อ บ ไ ด้ ( interactive
video) เป็นต้น
ที่มา : http://mobilephone2555.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการนั้น ทาให้เราเรียนรู้ถึงสาเหตุ
หรื อ ปั จ จั ยที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ วิ ธี ก ารสามารถแก้ ปั ญ หาหรื อ สนอง
ความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่มนุษย์ค้นพบมากขึ้น และนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
และส่งผลต่อการดารงชีวิตและสังคมของมนุษย์อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนั้น
เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากหลายสาเหตุ ปั จ จั ย นอกจากสาเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หา การสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว
ยังมีสาเหตุหรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงก็มีส่วนทาให้เทคโนโลยีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น ฐานะทางการเงินของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ความนิยมแพร่หลายของเทคโนโลยี
ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องคานึงถึงต้นทุนและการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
รวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ในทานองเดียวกันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของมนุษย์
การดาเนินชีวิตในสังคมและเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอระบบสัมผัส ส่งผลให้
มนุษย์เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบบหน้าจอสัมผัสมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทาให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่ องใช้หรือวิธีการ กลายเป็นสิ่งจาเป็นและส่งผลกระทบ
อย่างยิ่งต่อรูปแบบการดารงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างหรือเลือกใช้
เทคโนโลยีควรคานึงถึ งผลกระทบที่อ าจเกิดจากเทคโนโลยี นั้ น ๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เราจึงควรเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม
สาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ส าเหตุ ห รื อ ปั จจั ย หลายด้ า น เช่ น
การแก้ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการ
ปรับ ปรุงกระบวนการผลิ ต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้
สอย ระบบกลไกการทางาน การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
แก้ ปั ญ หาหรื อ สนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด การ
เรียนรู้สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลง
นั้น ช่วยให้เราเข้าใจแนวทางการออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
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ใบความรู้ที่ 1.3 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ชา เทคโนโลยี
1 สรหัวิชสาว21103
รายวิรายวิ
ชา เทคโนโลยี
1 รหั
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 2่ 2ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ อภิปรายวิธีการป้องกันและการแก้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทต่ อ การด ารง
ชีวิตประจาวันของทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ ทุกคนต้องปรับตัว
ในการใช้ ชี วิ ต ในแต่ ล ะวั น เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคที่สัญญาณอินเทอร์
เตอร์เน็ตครอบคลุมเกือบ
ทุกพื้นที่ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปรียบเสมือนดาบสอง
คมที  ที่ มี่มทีทั้ ง ผลดี
ผู้ ใ้ใช้ช้งงานต้
น และสามารถใช้
ั้งผลดีแและผลเสี
ละผลเสีย   ผู
นต้อองรูงรู้เท่้ เ ท่าทัาทันและสามารถใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งปลอดภั ย มี จ ริ ย ธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการป้องกัน
เทคโนโลยีส ารสนเทศมีป ระโยชน์ แต่ข ณะเดีย วกัน ก็ยั งแฝงไว้ซึ่งภัย มาด้ว ยเช่ น กัน การเชื่อมต่ อ
อินเทอร์
เตอร์เน็ตช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกอย่างสะดวกและรวดเร็ว ถือว่าเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกัน
เป็นมิติที่ซ้อนๆ กันย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป เราต้องใช้ความระมัดระวังมีจริยธรรมในการใช้งาน
หากขาดความระมัดระวังอาจจะทาให้เกิดปัญหาจากการคุกคามหรืออาจถูกหลอกลวงได้ ดังนั้นการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องใช้อย่างเหมาะสมและรู้จักวิธีการป้องกันตนเองด้วย
1.1 วิธีการคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคามมีหลายวิธีโดยมีตั้งแต่ใช้ความรู้ขั้นสูงด้า นไอที ไปจนถึงวิธีวิธีที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้
ทางด้านเทคนิค ดังนี้
1. การคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยา เป็นการคุกคามที่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
เช่ น การสร้ า งหน้ า เว็ บ ไซต์ เ ลี ย นแบบเว็ บ ไซต์ ที่ โ ด่ ง ดั ง เพื่ อ หลอกให้ ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ใจผิ ด แล้ ว หลงให้ ร หั ส ผ่ าน
การป้องกันคือผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวังให้มั่นใจว่าเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ก่อนกรอกข้อมูลต่างๆ ลงไป
2. การคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต
มีจานวนมาก ทาให้ข้อมูล อาจจะไม่ได้รั บการตรวจสอบ และในบางแหล่งข้อมูล อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ซึ่งการคุกคามแบบนี้ส่งผลเสียต่อวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างมาก

609

624
610
3. การคุกคามโดยใช้โปรแกรม เป็นการคุกคามโดยการใช้เครื่องมือทางด้านไอที เพื่อก่อปัญหา
ให้กับผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเรียกว่า มัลแวร์ (Malicious Software: Malware) มีหลายประเภท เช่น
3.1 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยเจตนาร้าย อาจทาให้
ผู้ใช้งานเกิดความราคาญ หรือเกิดความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้ ไวรัสคอมพิวเตอร์มักติดมากับไฟล์งานต่างๆ
และจะทางานเมื่อมีการเปิดไฟล์งานนั้นๆ
3.2 เวิร์ม (Worm) มีการเรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า “หนอนอิน เตอร์
เทอร์เน็ต ” เป็นโปรแกรมที่
สามารถทาสาเนาตัวเอง (copy) และแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ ทาให้คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายเสียหาย ต้องอัปเดตโปรแกรมที่ใช้ทั้งหมดให้ทันสมัยอยู่เสมอ หากคอมพิวเตอร์ทางานช้าลง ,
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้ และควรหลีกเลี่ยงการเปิดเมล์ที่เราไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจ
3.3 ม้ า โทรจั น (Trojan Horse Virus) คื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ถู ก บรรจุ เ ข้ า ไปใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อลอบเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เช่น ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เลขที่บัญชีธนาคาร
ส่วนใหญ่แฮกเกอร์จะส่งโปรแกรมเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อดักจับข้อมูลดังกล่าว แล้วนาไปใช้ในการเจาะระบบ
และเพื่อโจมตีคอมพิวเตอร์
3.4 สปายแวร์ (Spyware) เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่ถูกเขียนขึ้นมาสอดส่อง (สปาย) การใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ อาจจะเพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆ สปายแวร์บางตัวก็สร้างความราคาญเพราะจะ
เปิดหน้าต่างโฆษณาบ่อยๆ แต่บางตัวทาให้ผู้ใช้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย
3.5 โปรแกรมโฆษณา (Advertising Supported Software: Adware) คื อ โปรแกรมที่
สามารถทางาน แสดง หรือดาวน์โหลดสื่อโฆษณาโดยอัตโนมัติ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรม
ชนิดนี้ไว้
3.6 โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) เป็นมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการทางานที่
แตกต่างกับมัลแวร์ประเภทอื่นๆ คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้ แต่จะทาการเข้ารหัสหรือ
ล็อคไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆ ได้เลยหากไฟล์เหล่านั้นถูก
เข้ารหัส ซึ่งการถูกเข้ารหัสก็หมายความว่าจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา ผู้ใช้งานจะต้องทา
การจ่ายเงินตามข้อความ “เรียกค่าไถ่” ที่ปรากฏ
3.7 ระเบิด เวลา (logic bomb) เป็ น โปรแกรมอัน ตรายที่จ ะเริ่ มทางานโดยมีตั ว กระตุ้ น
บางอย่ างหรื อกาหนดเงื่ อนไขการท างานบางอย่ างขึ้น มา เช่น แอบส่ งข้อมูล ออกไปยั งเครื่ อ งอื่น หรื อลบ
ไฟล์ข้อมูลทิ้ง
3.8 ประตู ก ล (backdoor/trapdoor) เป็ น โปรแกรมที่ มี ก ารเปิ ด ช่ อ งโหว่ ไ ว้ เ พื่ อ ให้ ผู้ ไ ม่
ประสงค์ ดี สามารถเข้ า ไปคุ ก คามระบบสารสนเทศหรื อ เครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายโดยที่ไม่มีใครรับ รู้ บริ ษัทรั บจ้ าง
พัฒนาระบบสารสนเทศบางแห่งอาจจะติดตั้งประตูกลไว้เพื่อดึงข้อมูล
หรือความลับของบริษัทโดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ทราบ
1.2 วิธีการป้องกันภัยคุกคาม
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วิธีการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องการตรวจสอบ และยืนยันตัวตนก่อน
เริ่มใช้งาน โดยสามารถดาเนินการได้ 3 รูปแบบดังนี้
ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้
เป็นการตรวจสอบตัวตนจากสิ่งที่ผู้ใช้งานรู้
ข้อมูลของตนเองเพียงผู้เดียว เช่น ข้อมูลส่วนตัว
บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็น
ข้อมูลที่นิยมในการตรวจสอบข้อมูล และมีระดับ
ความปลอดภัยประโยชน์ในเวลาที่เราต้องการกู้คืน
บัญชีใช้งาน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มี
เป็นการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ต้องมี เช่น บัตรสมาร์ตการ์ด บัตรเครดิต บัตร
เอทีเอ็ม รหัสที่ตอบกลับมา เช่น การเข้าใช้งาน
line pc จะมีรหัสให้เรายืนยันตัวตนที่
โทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้
เป็นการตรวจสอบข้อมูลชีวมาตร เช่น
การสแกนนิ้วมือ ใบหน้า เสียง ม่านตา เป็นต้น
การตรวจสอบแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่
บางส่วนอาจจะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์
ความเป็นส่วนตัว
1.3 การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย
ในปัจจุบันการกาหนดรหัสผ่านเป็นวิธีการตรวจสอบตัวตนที่นิยมมาก เพราะช่วยในการรักษาความ
ปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานหรือในระบบที่ต้องการความปลอดภัย ช่วยป้องกันความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูล
โดยมิช อบนั้นได้ หากผู้ใช้งานไม่ให้ความส าคัญในการตั้งค่ารหั ส ผ่านก็จ ะทาให้ผู้ ไม่ห วังดีส ามารถคาดเดา
รหัสผ่านและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ควรคานึงในการตั้งค่ารหัสผ่าน มีดังนี้
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1. เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบการใช้งาน ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
หรื อ มากกว่ า นั้ น ประกอบด้ ว ยตั ว อั ก ษร (a-z, A-Z) ตั ว เลข (0-9) เครื่ อ งหมายหรื อ อั ก ขระพิ เ ศษ
(!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>?,./)
2. ไม่ ค วรน าข้ อ มู ล ชื่ อ นามสกุ ล เลขบั ต รประจ าตั ว ต่ า งๆ หรื อ วั น เดื อ นปี เ กิ ด
เบอร์โทรศัพท์ มาตั้งเป็นรหัสผ่าน
3. ตั้งให้จดจาง่าย แต่ยากในการคาดเดา
4. ไม่ควรตั้งรหัสผ่านเหมือนกันทุกบัญชี
5. ไม่ควรบันทึกรหัสผ่านอัตโนมัติ
6. ไม่ควรเขียนรหัสผ่านลงในกระดาษหรือสมุดโน้ต
7. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองเป็นประจา
8. ไม่บอกรหัสผ่านกับคนอื่น
9. ออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย
การเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย ต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อ นไขการใช้
งานของระบบที่ให้บริการ ซึ่งทุกระบบมีการกาหนดเงื่อนไขการใช้งานทั้ งสิ้น เงื่อนไขการใช้งานอาจจะถูก
กาหนดด้วยข้อตกลงลั กษณะต่างๆ ทาความเข้าใจเกี่ย วกับ ทรั พย์ สิน ทางปั ญญา เพื่อให้ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
>> ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ลิ ขสิ ทธิ์ เป็นทรั พย์สิ นทางปัญญา (intellectual property) อย่ างหนึ่ ง ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญามี
ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากทรัพย์สินที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 อันได้แก่
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ กับสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่ไม่มีรูปร่าง กล่าวคือ
เป็นสิทธิหวงกันของเจ้าของที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นสิทธิที่จะห้ามไม่ให้ผู้อื่นนางานของเจ้าของ
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อันมิใช่สิทธิในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เป็นสิทธิที่กฎหมายให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานหรือผู้เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์เท่านั้น ฉะนั้นผู้ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในวัตถุมีรูปร่างจึงอาจจะไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เป็นได้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
(Creative Commons Licence: CC)
เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งพัฒนาโดย Hewlett Foundation study องค์กรไม่แสวง
กาไรองค์กรหนึ่งที่เน้นงานด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพื่อให้เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถ
แสดงข้อความอันอานวยความสะดวกให้สาธารณชนรู้ถึงสิทธิ์ในผลงาน และทราบว่าจะนางานอันมีลิขสิทธิ์
ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่นาผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เช่น อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ เป็นต้น รายละเอียดของ
แต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา และประกอบไปด้วยตัวเลือกจากเงื่อนไข 4
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ข้อกาหนดในการใช้ผลงานต่างๆ จะแทนด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์

ข้อกาหนดในการใช้ผลงาน
Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและ
ต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน
Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้าม
ดัดแปลง
Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้าม
ใช้เพื่อการค้า
Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
แต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาต
ชนิดเดียวกัน
Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้าม
ดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า

2.1 หลักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก เพราะเป็น
ช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและพาณิชย์ในด้านต่างๆ
ช่ว ยในเรื่ อ งการลดระยะเวลาและต้ น ทุ น ในการติด ต่ อ สื่ อ สาร แต่ อ ย่ างไรก็ ตามผู้ ใ ช้โ ดยทั่ ว ไป ยั งไม่ เ ห็ น
ความสาคัญ ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู้ในการใช้งานและวิธี
ป้องกัน หรืออาจคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมาก ในการใช้งาน แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองแล้ว ก็ทาให้ตนเอง
เดือดร้อน เราสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ ดังนี้
1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
2. ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สาเนาบัตรประชาชน
เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม บัตรเครดิต ฯลฯ
3. ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด นอกจากจะเป็นญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆ
4. ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
และควรมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนไปด้วยหลายๆ คน เพื่อป้องกันการลักพาตัว หรือการกระทามิดีมิร้ายต่างๆ
5. ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคาโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆ เด็กต้องปรึกษา
พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยต้องใช้วิจารณญาณ พิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ขาย
6. สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถ้าถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต
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7. ไม่เผลอบันทึกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ อย่าบันทึกผู้ใช้
และรหัสผ่านของคุณบนเครื่องคอมพิวเตอร์นี้” อย่างเด็ดขาด เพราะผู้ที่มาใช้เครื่องต่อจากคุณ สามารถล็อคอิน
เข้าไป จากชื่อของคุณที่ถูกบันทึกไว้ แล้วสวมรอยเป็นคุณ หรือแม้แต่โอนเงินในบัญชีของคุณจ่ายค่าสินค้าและ
บริการต่างๆ ที่เขาต้องการ ผลก็คือคุณอาจหมดตัวและล้มละลายได้
8. ไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิ
วเตอร์ หรือบนมือถือ เพราะภาพ
่
เสียง หรือวีดีโอนั้นๆ รั่วไหลได้ เช่นจากการแคร็ก ข้อมูล หรือถูกดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม เพียร์ ทู เพียร์
(P2P) และถึงแม้ว่าคุณจะลบไฟล์นั้นออกไปจากเครื่องแล้ว ส่วนใดส่วนหนึ่งของไฟล์ยังตกค้างอยู่ แล้วอาจถูกกู้
กลับขึ้นมาได้ โดยช่างคอม ช่างมือถือ
9. จัดการกับ Junk Mail จั งค์ เมล์ หรือ อีเมล์ ขยะปกติ การใช้อีเมล์ จ ะมีกล่ องจดหมาย
ส่วนตัว หรือ Inbox กับ กล่องจดหมายขยะ Junk mail box หรือ Bulk Mail เพื่อแยกแยะประเภทของอีเมล์
เราจึงต้องทาความเข้าใจ และเรียนรู้ที่จะคัดกรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง เพื่อกันไม่ให้มาปะปนกับ
จดหมายดีๆ ซึ่งเราอาจเผลอไปเปิดอ่าน แล้วถูกสปายแวร์ แอดแวร์เกาะติดอยู่บนเครื่อง หรือแม้แต่ติดไวรัส
คอมพิวเตอร์
10. จัดการกับแอดแวร์ สปายแวร์ จัดการกับสปายแวร์แอดแวร์ที่ลักลอบเข้ามาสอดส่อง
พฤติกรรมการใช้เน็ตของคุณ ด้วยการซื้อโปรแกรมหรือไปดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมมาดักจับและขจัดเจ้าแอด
แวร์ สปายแวร์ออกไปจากเครื่องของคุณ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้ที่ แต่แค่มีโปรแกรมไว้ในเครื่อง
ยังไม่พอ คุณต้องหมั่นอัพเดทโปรแกรมออนไลน์และสแกนเครื่องของคุณบ่อยๆด้วย เพื่อให้เครื่องของคุณ
ปลอดสปาย ข้อมูลของคุณก็ปลอดภัย * โปรแกรมล้าง แอดแวร์ และ สปายแวร์ จะใช้โปรแกรมตัวเดียวกัน
ซึ่งบางครั้งเขาอาจตั้งชื่อโดยใช้แค่เพียงว่า โปรแกรมล้าง แอดแวร์ แต่ อันที่จริง มันลบทิ้งทั้ง แอดแวร์ และ
สปายแวร์พร้อมๆ กัน เพราะเจ้าสองตัวนี้ มันคล้ายๆ กัน
11. จัดการกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจาเป็นต้องมีโปรแกรมสแกนดักจับ
และฆ่าไวรัส ซึ่งอันนี้ควรจะดาเนินการทันทีเมื่อซื้อเครื่องคอม เนื่องจากไวรัสพัฒนาเร็ วมาก มีไวรัสพันธุ์ใหม่
เกิดขึ้นทุกวัน แม้จะติดตั้งโปรแกรมฆ่าไวรัสไว้แล้ว ถ้าไม่ทาการอัพเดทโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต เวลาที่มีไวรัส
ตัวใหม่ๆ แอบเข้ามากับอินเทอร์เน็ต เครื่องคุณก็อาจจะโดนทาลายได้
12. ใช้ Adult Content Filter ในโปรแกรม P2P ส าหรั บ ผู้ ชื่ น ชอบการดาวน์ โ หลดผ่ า น
โปรแกรมแชร์ข้อมูล P2P ให้ ระวังข้อมูลส าคัญ ไฟล์ภาพ วีดีโอส่วนตัว หรืออะไรที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยสู่
สาธารณะชน ควรบันทึกลงซีดี ดีวีดี หรือเทปไว้ อย่าเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะคุณอาจถูกเจาะเอา
ข้อมูลเหล่านี้ไปได้
13. กรองเว็บไม่เหมาะสมด้วย Content Advisor ในอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอในโปรแกรม
เว็บเบราว์
บราวเซอร์
เซอร์ อย่าง อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอ ก็มีการตั้งค่า คอนเทนท์ แอดไวเซอร์ หรือฟังก์ชั่น การกรอง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสาหรับเด็ก ซึ่งจะทาให้เด็กไม่สามารถเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีภาพและเนื้อหา โป๊ เปลือย
ภาษาหยาบคายรุรุนนแรงได้
แรงได้ และยังมีการตั้งพาสเวิร์ด หรือรหัส สาหรับผู้ปกครอง เพื่อกันเด็กเข้าไปแก้ไขการตั้ง
ค่าของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปปลดล็อคได้ทุกเมื่อ ถ้าคุณจาเป็นต้องเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์
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2.2 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ฉบับ
ล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็ น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบั บ 2 เพื่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกกฎหมาย สาหรับสาระสาคัญที่หลายคนควรพึงระวังใน พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทา
ความผิ ดเกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2560 หรื อ พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ ฉบั บ 2 มีส าระส าคัญจ าง่ายๆ ดังนี้
1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้ นได้ ไม่เช่นนั้นถือ
เป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยง
เข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม
5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิด
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์
กระทาเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตาม
กฎหมาย เช่น ความเห็ นในเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงเฟซบุ๊ก ที่ให้ แสดงความคิดเห็ น หากพบว่าการแสดง
ความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด
7. สาหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด
8. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ทาให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้
9. การโพสต์เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
11. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่า วหา
เอาผิดผู้โพสต์ได้ และมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
12. ไม่ทาการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัส ดี อวยพร ไม่ผิ ด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์
หารายได้
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหัส1วิรหั
ชาสว21103
ชา เทคโนโลยี
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ อธิบายความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..................................................................................................ระดับชั้น..........................ห้อง.................
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสิ่งที่กาหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยี โดยทา
เครื่องหมาย ในช่องที่กาหนดให้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ และบอกประโยชน์ของสิ่งที่กาหนดให้
เทคโนโลยี
เหตุผลประกอบ
ประโยชน์
ข้อที่
สิ่งกาหนดให้
เป็น ไม่เป็น
1
แว่นสายตา
2
ดอกกุหลาบ
3
ยารักษาโรค
4
กรรไกรตัดเล็บ
5
วิธีการบาบัดน้าเสีย

616

631
617
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหั
ชาสว21103
ชา เทคโนโลยี
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..................................................................................................ระดับชั้น..........................ห้อง.................
คาชี้แจง ให้นักเรียนระดมความคิดในในกลุ่มลงในกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ 1 แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. บอกชื่อเทคโนโลยีที่กลุ่มเลือกมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นๆ
2. ให้วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ชื่อเทคโนโลยี
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต

ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้ ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัย หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหัส1วิชรหัาสว21103
ชา เทคโนโลยี
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 2่ 2ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..................................................................................................ระดับชั้น..........................ห้อง.................
คาชี้แจง ให้นักเรียนระดมความคิดจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาตามเรื่องต่อไปนี้ไป
นาเสนอหน้าชั้นเรียนดังนี้
1. จากสถานการณ์ที่ได้ให้ระดมความคิด ดังนี้
1.1 ให้วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์ที่กาหนดให้มีปัญหาอะไร
1.2 ให้วิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรกับใครบ้าง
1.3 นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
1.4 นักเรียนจะมีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัย
2. นักเรียนจะใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างไรไม่ให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
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สถานการณ์ที่ 1
ใบหม่อนยืมโน้ตบุคของโรงเรียนมาใช้ในการทาการบ้านที่ครูสั่งที่บ้าน ได้ login เข้าใช้งาน
เฟซบุ๊ก เมื่องานเสร็จแล้ว จึงปิดเครื่องแต่ไม่ได้ logout ออกจากระบบของเฟซบุ๊ก แล้วนาโน้ตบุคไป
คืนโรงเรียน ต่อมาแตงโมได้ยืมโน้ตบุคเครื่องนี้ไปใช้ต่อ เมื่อเปิดเครื่องใช้งานแล้วเห็นว่าเฟซบุ๊กของใบ
หม่อนยังไม่ได้ logout จึงเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวในเฟซบุ๊กของใบหม่อน นึกสนุกจึงโพสในหน้าเฟซบุ๊ก
ของใบหม่อนด้วยข้อความหยาบคายเพื่อต้องการจะแกล้งใบหม่อน
สถานการณ์ที่ 2
วัลยาเป็นคนที่ชอบเล่นเฟซบุ๊ก ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะแชร์
สถานที่และวันเวลาที่ไปเป็นประจาเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าทาอะไรที่ไหน เวลาใด

สถานการณ์ที่ 3
ใบเตยเข้าเว็บไซต์เพื่อต้องการจะโหลดไฟล์เพลงที่กาลังเป็นที่นิยม
ในยุคปัจจุบัน เพื่อต้องการนามาทา CD ขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

สถานการณ์ที่ 4
มะเฟืองถ่ายรูปโดรนที่ตนเองประกอบขึ้นเอง และได้นาไปเผยแพร่โดยมีสัญลักษณ์

แปลงเพื่อ่อใช้ใช้ใในการประกอบเขี
นการประกอบเขียยนรายงาน
นรายงาน นาเสนอ
ต่อมามะนาวได้นารูปโดรนไปดัดังดแปลงเพื
ผลงาน โดยไม่ได้อ้างอิงระบุว่ารูปโดรนที่ได้มาเป็นรูปของใคร
สถานการณ์ที่ 5
มานพไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใช้เวลาในการสอบ 2 ครั้ง จึงสอบผ่าน ด้วยความดีใจ
และอยากจะอวดเพื่อนๆ ว่าตนเองได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้ว จึงถ่ายรูปใบอนุญาตขับขี่แล้วโพสต์
ลงเฟซบุ๊ค
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ใบงานที่ 1.4 เรื่อง สรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้ mind map(decomposition) หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ชา เทคโนโลยี
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนทีนที่ 2่ 2ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหัส1วิรหั
ชาสว21103
จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
3. อภิปรายแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตและผลกระทบ
4. อภิปรายวิธีการป้องกันและการแก้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..................................................................................................ระดับชั้น..........................ห้อง.................
คาชี้แจง ให้นักเรียนทากิจกรรมท้ายบทเรียนโดยสรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้ mind map (decomposition)
จากเรื่องดังนี้
- ความหมายของเทคโนโลยีและความสาคัญของเทคโนโลยี
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลกระทบ
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
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เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ชา เทคโนโลยี
ว21103 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 22 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหั
ชาส ว21103
จุดประสงค์ อธิบายความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสิ่งที่กาหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยี โดยทา
เครื่องหมาย ในช่องที่กาหนดให้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ และบอกประโยชน์ของสิ่งที่กาหนดให้
เทคโนโลยี
ข้อที่
สิ่งกาหนดให้
เหตุผลประกอบ
ประโยชน์
เป็น ไม่เป็น
1

เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย ใช้ในการสวมใส่เพื่อให้การมองเห็น
ผ่านกระบวนการต่างๆ
ชัดเจนขึ้นในคนที่สายตาสั้นหรือ
เพื่อใช้แก้ปัญหาสายตา
สายตายาว



แว่นสายตา
2



เกิดขึ้นเองตามธรรม
ธรรมชาติ

ใช้ในการประดับตกแต่งบ้านหรือสวน
เพื่อความสวยงาม

ดอกกุหลาบ
3



เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการ
ผ่านกระบวนการต่างๆ
เจ็บป่วย
เพื่อใช้ในการรักษาโรค

ยารักษาโรค
4



กรรไกรตัดเล็บ
5



วิธีการบาบัดน้าเสีย

เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย ใช้ในการตัดเล็มเล็บมือและเล็บเท้า
ผ่านกระบวนการต่างๆ
เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการ
ตัดเล็บ
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย เป็นวิธีการบาบัดน้าเสีย เพื่อให้
ผ่านกระบวนการต่างๆ
คุณภาพน้าดีขึ้น
เพื่อทาให้คุณภาพน้าดีขึ้น
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เฉลยใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัด่ 1.2
การเรีเรืย่อนรู
้ที่ 1 เรื่ยอนแปลงของเทคโนโลยี
ง เทคโนโลยีในชีวิตประจ
น่1
เฉลยใบงานที
ง การเปลี
หน่าวั
วยที
รายวิแผนการจั
ชา เทคโนโลยี
1 รหัยนรู
ส ว21103
ยนที่ 2ในชี
ชั้นวมัิตธประจ
ยมศึกาวัษาปี
ดการเรี
้ที่ 1 เรื่อภาคเรี
ง เทคโนโลยี
น ที่ 1
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชาส ว21103
ชา เทคโนโลยี
ว21103 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 22 ชั้นมัธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
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จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนระดมความคิดในในกลุ่มลงในกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ 1 แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คกาหนดให้
าชี้แจง ให้ดันงักนีเรี้ ยนระดมความคิดในในกลุ่มลงในกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ 1 แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่
กาหนดให้1. บอกชื
ดังนี้ ่อเทคโนโลยีที่กลุ่มเลือกมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นๆ
2.
วิเคราะห์
สาเหตุทหี่กรืลุอ่มปัเลื
จจัอยกมาวิ
ที่ทาให้
เกิดการเปลี
่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอดีต ปันจั้นจุๆบันและอนาคต
1. ให้
บอกชื
่อเทคโนโลยี
เคราะห์
พร้อมทั
้งบอกประโยชน์ของเทคโนโลยี
ารเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ให้วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยทีวิ่ทเคราะห์
าให้เกิดกการเปลี
นแปลงของเทคโนโลยีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เทคโนโลยี
อดีต
จุบัน
อนาคต
วิเคราะห์การเปลีปั่ยจนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี : เตารีดถ่านอดีต
เตารีดไฟฟ้า ปัจจุบัน
เครื่องรีดผ้อนาคต
าอัตโนมัติ
เตารี
ด : เตารีตัดวถ่เครื
นโลหะด้
ดผ้าตทีิ ่
เทคโนโลยี
าน่องของเตารีด เตารีแผ่
ดไฟฟ้
า านล่างของเตารีด เครื่อเป็งรีนดเครื
ผ้าอั่อตงรีโนมั
ทามาจากทองเหลื
อง ด ทาจากโลหะที
ป็นาสนิ
มแผ่นธาตุ
ดผ้่อางรี
ได้ดเรีผ้ยาบและ
เตารีด
ตัวเครื่องของเตารี
แผ่นโลหะด้่ไม่าเนล่
งของเตารี
ด สามารถรี
เป็นเครื
ที่
ประโยชน์ : ด้ทาามาจากทองเหลื
มมือทาด้วยไม้ อง
ให้
ความร้อนใช้่ไเม่ทปพลาสติ
วใน
ทาจากโลหะที
เป็นสนิมแผ่กพันนธาตุ สามารถรีดได้
ผ้าหได้ลายตั
เรียบและ
ทาให้เสื้อผ้า: ตัด้วามมื
เครือ่อทงมีาด้ขวนาดใหญ่
ไมกา
ด้ามมื
อทเาด้
วยวัตถุที่ไกม่พันนา เวลาเดี
ยวกัดได้
น หลายตัวใน
ประโยชน์
ยไม้
ให้ความร้
อนใช้
ทปพลาสติ
สามารถรี
เรี
ยบ เสื้อผ้า น้ตัวาหนั
่อช่วยให้ ความร้
ควบคุ
ทาให้
เครืก่อมากเพื
งมีขนาดใหญ่
ไมกา ด้อานมมืปุอ่มทเร่าด้งหรื
วยวัอปรั
ตถุบทแต่
ี่ไม่นง า เวลาเดี
ยวกัมนการทางาน
ผ้น้าาหนั
เกิดกความเรี
่อถูก ความร้อนเป็
ลูกงบิหรืดอใช้ปรัวบัตแต่
ถุทงี่ไม่ ผ่านโทรศั
มือถืางาน
อกดปุ่ม
มากเพืย่อบเมื
ช่วยให้
ควบคุพมท์การท
เรียบ
น ปุน่มเร่
เตารี
บ ยบเมื่อถูก นความร้
าความร้
อนนเครื
่ง เครืพ่องก็
ผ้าให้่ม
ผ้าเกิดกดทั
ความเรี
ท์มจือะรีถือดกดปุ
อนเป็
ลูกบิ่อดงเล็ใช้กวและ
ัตถุที่ไม่ คผ่าาสันโทรศั
ารใช้บงานจะต้อง น้นาหนั
กเบาอนมีเครื
หลายชนิ
เช่น เตา เองด้
ยเครื่อ่องก็งมีจะรี
ทั้งดระบบ
เตารีวิธดีกกดทั
คาสั่งวเครื
ผ้าให้
าความร้
่องเล็กดและ
นาถ่วิาธนจากเตามาใส่
ไฟฟ้กาเบา
แบบธรรมดา
า เป่
าความร้
ีการใช้งานจะต้ใอนง รีน้ดาหนั
มีหลายชนิแบบไอน้
ด เช่น เตา
เองด้
วยเครือ่อนและระบบไอ
งมีทั้งระบบ
เตารี
กลบด้วยขี้เถ้าในพอ แบบอั
ติ
ที่ช่วยอบผ้
าแห้ง รีดผ้า
นาถ่าดนจากเตามาใส่
รีดไฟฟ้ตาโนมั
แบบธรรมดา
แบบไอน้า น้เป่าาความร้
อนและระบบไอ
ประมาณเพื
น แบบอั
วิธตีกโนมั
ารใช้ตงิ านเสียบปลั๊กไฟ
เรี
ไอนํ
่วยอบผ้
เตารีด กลบด้่อไม่
วยขีให้้เถ้ร้อาพอ
น้ายบที้า ่ชที่ว่ชยอบผ้
าแห้าแห้
ง รีงดผ้า
เกิ
นไป ต้องเช็
คความ
ประมาณเพื
่อไม่
ให้ร้อน เพื่อให้
วิธกี ระแสไฟฟ้
ารใช้งานเสีาไหลผ่
ยบปลัา๊กนแผ่
ไฟ น รีเรีดยผ้บาเรียบ
ร้เกิอนนของเตารี
ความร้
น หมุนปรัาไหลผ่
บระดัาบนแผ่
ความน
ไป ต้องเช็ดคให้
ความ
เพื่อให้กอระแสไฟฟ้
เหมาะสมกั
บชนิ
อนตามชนิ
ดของผ้
่จะรีบดความ
ร้อนของเตารี
ดให้ดผ้าที่รีด ร้ความร้
อน หมุ
นปรัาบทีระดั
ต ดผ้าที่รีด ร้อนตามชนิดของผ้
ปัจจุบาันที่จะรีด
อนาคต
เหมาะสมกัอดี
บชนิ
ปัจจัยหรืออดี
สาเหตุ
ปัจจัยหรือสาเหตุ
ปัจจัยหรืออนาคต
สาเหตุฯ
ต ฯ
ปัจจุฯบัน
-ปัจเครื
งมีอนสาเหตุ
้าหนักฯมาก
-ปัจผูจั้ใช้ยงหรื
านต้
องระมัฯดระวังในการใช้ -ปัจต้จัอยงเข้
จัย่อหรื
อสาเหตุ
หรืาอใจระบบการ
สาเหตุฯ
- ต้เครื
องก่
อไฟให้
่านไฟ งานเนื
งจากตั
วเครืดระวั
่องทงางานด้
วย สั- ่งต้งาน
่องมี
น้าหนัได้กถมาก
- ผู้ใช้ง่อานต้
องระมั
ในการใช้
องเข้าใจระบบการ
ก่- อต้นจึ
า วเครื่องทางานด้วย -สั่งยังาน
งคงใช้แรงงานมนุษย์ใน
องก่งสามารถใช้
อไฟให้ได้ถง่าานได้
นไฟ กระแสไฟฟ้
งานเนื่องจากตั
ก่อนจึงสามารถใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
- ยังคงใช้แรงงานมนุษย์ใน
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จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง ให้นักเรียนระดมความคิดในในกลุ่มลงในกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ 1 แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. บอกชื่อเทคโนโลยีที่กลุ่มเลือกมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นๆ
2. ให้วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
623
เทคโนโลยี
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
เทคโนโลยี : เตารี
ถ่านบความร้อน
เตารี
ดไฟฟ้บระดั
า บไม่เหมาะสมกับผ้า เครื
่องรีาเข้ดผ้า/ออกจากเครื
าอัตโนมัติ ่อง
- ปรับดระดั
- หากปรั
การน
เตารีด
นโลหะด้
ด - ต้อเป็
่องรีดผ้าที่
ยากตัวเครื่องของเตารีด ที่รีดแผ่อาจท
าให้ผา้านล่
ไหม้างของเตารี
ได้
งมีนสเครื
ัญญาณ
ท- ามาจากทองเหลื
ง
ท- าจากโลหะที
่ไม่เ1ป็นชิสนิ
เสื้อผ้าอาจจะเปื้ออนได้
รีดผ้าได้ครั้งละ
้น มแผ่นธาตุ สามารถรี
อินเตอร์เน็ดตผ้าได้เรียบและ
ประโยชน์ : ด้- าผูมมื
ทาด้อวงมี
ยไม้ความ
ให้ความร้อนใช้เทปพลาสติกพัน
สามารถรี
- มีราคาสูดงได้หลายตัวใน
้ใช้งอานต้
ทาให้เสื้อผ้า ตัชานาญ
วเครื่องมีขนาดใหญ่
ไมกา ด้ามมือทาด้วยวัตถุที่ไม่นา เวลาเดียวกัน
เรียบ
น้าหนักมากเพื่อช่วยให้ ความร้อน ปุ่มเร่งหรือปรับแต่ง
ควบคุมการทางาน
ผ้าเกิดความเรียบเมื่อถูก ความร้อนเป็นลูกบิด ใช้วัตถุที่ไม่ ผ่านโทรศัพท์มือถือกดปุ่ม
เตารีดกดทับ
นาความร้อน เครื่องเล็กและ
คาสั่ง เครื่องก็จะรีดผ้าให้
วิธีการใช้งานจะต้อง น้าหนักเบา มีหลายชนิด เช่น เตา เองด้วยเครื่องมีทั้งระบบ
นาถ่านจากเตามาใส่ใน รีดไฟฟ้าแบบธรรมดา แบบไอน้า เป่าความร้อนและระบบไอ
เตารีด กลบด้วยขี้เถ้าพอ แบบอัตโนมัติ
น้า ที่ช่วยอบผ้าแห้ง รีดผ้า
ประมาณเพื่อไม่ให้ร้อน
วิธีการใช้งานเสียบปลั๊กไฟ
เรียบ
เกินไป ต้องเช็คความ
เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่น
ร้อนของเตารีดให้
ความร้อน หมุนปรับระดับความ
เหมาะสมกับชนิดผ้าที่รีด ร้อนตามชนิดของผ้าที่จะรีด
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
ปัจจัยหรือสาเหตุฯ
ปัจจัยหรือสาเหตุฯ
ปัจจัยหรือสาเหตุฯ
- เครื่องมีน้าหนักมาก
- ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้ - ต้องเข้าใจระบบการ
- ต้องก่อไฟให้ได้ถ่านไฟ งานเนื่องจากตัวเครื่องทางานด้วย สั่งงาน
ก่อนจึงสามารถใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
- ยังคงใช้แรงงานมนุษย์ใน
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เฉลยใบงานที่ 1.3 เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัย หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ชา เทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชา เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชสา ว21103 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง ให้นักเรียนระดมความคิดจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาตามเรื่องต่อไปนี้ไป
นาเสนอหน้าชั้นเรียนดังนี้
1. จากสถานการณ์ที่ได้ให้ระดมความคิด ดังนี้
1.1 ให้วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์ที่กาหนดให้มีปัญหาอะไร
1.2 ให้วิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรกับใครบ้าง
1.3 นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
1.4 นักเรียนจะมีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัย
2. นักเรียนจะใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างไรไม่ให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
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625
เฉลยใบงานที่ 1.4 เรื่อง สรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้ mind map (decomposition) หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
รายวิรายวิ
ชา เทคโนโลยี
1 รหั1สรหั
วิชสา ว21103 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชา เทคโนโลยี
จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
3. อภิปรายแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตและผลกระทบ
4. อภิปรายวิธีการป้องกันและการแก้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาชี้แจง ให้นักเรียนทากิจกรรมท้ายบทเรียนโดยสรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้ mind map (decomposition)
จากเรื่องดังนี้
- ความหมายของเทคโนโลยีและความสาคัญของเทคโนโลยี
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลกระทบ
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
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แบบประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบาย
วิเคราะห์ปัจจัยที่
อภิปราย
ความหมายและ
มีผลต่อการ
แนวโน้มของ
ความสาคัญชอง
ของ เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีใน
เทคโนโลยีได้
เทคโนโลยีและ
อนาคตและ
ผลกระทบที่
ผลกระทบ
เกิดขึ้นได้

อภิปรายวิธีการ
ป้องกันและการ
แก้ปัญหาในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะใน ทักษะการคิด
ทักษะ
ทักษะการ ทักษะในการ
การทางาน วิเคราะห์
การศึกษา นาเสนองาน แสวงหา
ร่วมกัน
และสืบค้น
ความรู้ /
ข้อมูล
การเขียน
สรุป
สาระสาคัญ

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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628
แบบประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

รายการประเมิน
ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผลงานผังมโนทัศน์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ลาดับที่
รายการประเมิน
4
3
2
1
1
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
2
ความถูกต้องของเนื้อหา
3
ความคิดสร้างสรรค์
4
ความตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............../................./................
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630
เกณฑ์ประเมินผังมโนทัศน์
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
4
3
2
1. ผลงานตรงกับ
ผลงานสอดคล้องกับ ผลงานสอดคล้องกับ ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่
จุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์เป็นส่วน จุดประสงค์บาง
กาหนด
ประเด็น
ใหญ่
ประเด็น
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้องเป็น
ผลงานถูกต้องเป็น
ครบถ้วน
ส่วนใหญ่
บางประเด็น
3. ผลงานมีความคิด ผลงานแสดงออกถึ ง ผลงานมีแนวคิด
ผลงานมีความ
สร้างสรรค์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แปลกใหม่แต่ยังไม่ น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แปลกใหม่ แ ละเป็ น เป็นระบบ
แนวคิดแปลกใหม่
ระบบ
4. ผลงานมีความ
เป็น ระเบี
ระเบียยบบ

ผลงานมี ค วามเป็ น ผลงานส่วนใหญ่มี
ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถึง ความเป็นระเบียบแต่ ระเบียบแต่มี
ความประณีต
ยังมีข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่องบางส่วน
ข้อกบกพร่
เล็
น้อย องเล็กน้อย

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–16
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

1
ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

ผลงานส่ ว นใหญ่ ไ ม่
เป็นระเบียบและมีข้อ
บกพร่องมาก
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631

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
ความถูกต้องของเนื้อหา



2
ความคิดสร้างสรรค์



3
วิธีการนาเสนอผลงาน



4
การนาไปใช้ประโยชน์



5
การตรงต่อเวลา



รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/................./...................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
การแสดงความคิดเห็น



2
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น



3
การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



4
ความมีน้าใจ



5
การตรงต่อเวลา



รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
การมี
การ
ส่วนร่วม
การแสดง
การ
ทางาน
ความมี
ในการ
ความ ยอมรับฟัง ตามที่
รวม
น้าใจ
ปรับปรุง
ลาดับ
ชื่อ–สกุล
คิดเห็น
คนอื่น
ได้รับ
15
ผลงาน
ที่
ของนักเรียน
มอบหมาย
คะแนน
กลุ่ม
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............./.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้าน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
รับผิดชอบ
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่าง
พอเพียง
6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็น
ไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3
2
1

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามทีโ่ รงเรียน
จัดขึ้น
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรียน
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
และโรงเรียน

ลงชื่อ .................................................. ผู้ประเมิน
............/.................../...............
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เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ช่วงคะแนน
51–60
41–50
30–40
ต่ากว่า 30

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

635

ด้านคุณลักษณะ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการวิเคราะห์
2. ทักษะการทางานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายระบบทางเทคโนโลยีได้
2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. ระบบทางเทคโนโลยี
2. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันที่เรียน
มาในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ระบบในร่างกาย เช่น ระบบการย่อยอาหาร ระบบการหายใจ
ฯลฯ
4. ครูนานักเรียนสนทนาถึงระบบทางเทคโนโลยี เช่น ระบบ
หม้อหุงข้าว ระบบเตารีด เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) และ
โดรน ฯลฯ
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนศึกษาใบความรู้ 2.1 เรื่อง ระบบเทคโนโลยี
ครูตั้งคาถามกระตุ้นการคิด เช่น
- ในชีวิตประจาวันมีระบบใดบ้างที่นักเรียนรู้จัก
- องค์ประกอบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
2. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
2. ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง ตัวอย่างการวิเคราะห์
ระบบทางเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR : virtual
Reality)

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
2. ครูยกตัวอย่างระบบการทางานของเตารีด โดรน และ โลก
เสมือนจริง (VR : virtual Reality) จากใบความรู้ 2.1 ระบบทาง
เทคโนโลยี
3. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายแยกแยะองค์ประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี ส่วนนาเข้า (Input) ส่วนกระบวนการ
(Process) ส่วนผลลัพธ์ (Output) จากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี
5. ครูยกตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง (VR : virtual Reality)
6. ครูสาธิตการใช้งาน VR 360 องศา หรือเปิดคลิปวิวีดีโออสาธิต
การใช้งานใน Youtube.com โดยสืบค้นคาว่า “vr 360”
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีของโลก
เสมือนจริง (VR : virtual Reality)
8. ครูแนะนานักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Google
Street view จาก Google play และ App Store (ในระบบ
Android รุ่นใหม่ๆ จะมี Google Street View ให้อัตโนมัติ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ ถ้านักเรียนไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ทีเ่ ชื่อมต่อ
อินเตอร์
เทอรเ์ น็ตได้ ในขั้นตอนนี้ ให้ครูพิจารณา สาธิต หรือ แบ่งกลุ่ม
นักเรียน ตามบริบทของโรงเรียน)
9. ครูและนักเรียนทดลองใช้งานแอปพลิเคชั่น Google
Street View ตามใบความรู้ที่ 2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบ
ทางเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR : virtual Reality) แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR : virtual
Reality)
10. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง การวิเคราะห์
ระบบทางเทคโนโลยี แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนกลุ่มอื่นได้ซักถาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องระบบทาง
เทคโนโลยี ด้วยคาถามดังนี้
- ระบบทางธรรมชาติ คืออะไร
- ระบบทางเทคโนโลยี คืออะไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- นักเรียนคิดว่านอกจากตัวอย่างที่ครูยกมา มีระบบทาง
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอื่นใดอีกบ้าง
- นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยี VR สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง (แนวคาตอบ ทางด้านการแพทย์ ทางด้าน
การทหาร ด้านการท่องเที่ยว )
2. นักเรียนสรุปองค์ความรู้เนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลง .
ในสมุด ตามรูปแบบทีค่ รูสร้างไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายระบบทางเทคโนโลยี
ได้
2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ได้

วิธีการ
ประเมินคาตอบจาก
1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง
ระบบทางเทคโนโลยี
2. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง
การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยี

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบ นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ทางเทคโนโลยี
2. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การ 70
วิเคราะห์
ระบบทาง
การวิ
เราะห์
ระบบทาง
เทคโนโลยี

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการคิดเคราะห์
2. ทักษะการทางานร่วมกัน

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

1.แบบประเมินผล
ทักษะการทางานร่วมกัน
2.แบบประเมินผล
ทักษะการคิดวิเคราะห์

ด้านคุณลักษณะ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอัน นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
อัพึนงประสงค์
พึงประสงค์
70

นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
70
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................................... ....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน.......... พ.ศ. ............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ......
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ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
รายวิชาชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11 รหัส ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิ
จุดประสงค์ 1. อธิบายระบบทางเทคโนโลยีได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระบบ (System) คือ ชุดของสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ หรือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ของสิ่งที่มีการดารงอยู่ที่
แตกต่างและอย่
อย่าางเป็
งเป็นนอิอิสสระ
ระ ที่ได้ถูกควบรวมในรูปแบบบูรณาการทั้งหมด ระบบสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะ
ดังนี้
1. ระบบธรรมชาติ (Natural System)
ระบบธรรมชาติ หมายถึง ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ระบบ
การย่อยอาหาร ระบบการลาเลียงอาหารของพืช เป็นระบบที่มีลักษณะที่เป็นไปโดยธรรมชาติต่างคนต่างทา ซึ่งไม่มี
การจัดระเบียบโดยมนุษย์แต่อย่างใด

ที่มาภาพ :
ที่มาภาพ :
https://bodysystemsbykrupimnucha.wordpress.co https://sites.google.com/site/kedananya255
7/
m/
kar-laleiyng-xahar-khxng-phuch
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
ระบบลาเลียงอาหารของพืช
2 ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade System)
ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง ระบบที่มีการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “ระบบทางเทคโนโลยี” ซึ่งอาจเป็นการสร้างจากระบบธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วหรืออาจสร้างขึ้นมาใหม่โดย

642

657
643
ไม่ใช้ระบบธรรมชาติเดิมเลยก็ได้ เช่น ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบ e-commerce ระบบ IoT โดรน เครื่องพิมพ์สาม
มิติ เป็นต้น

ที่มาภาพ :
ที่มาภาพ :
ที่มาภาพ :
http://www.premium.co.th/ http://daily.bangkokbiznews.c https://www.befirstnetwork.com/
ระบบรีไซเคิลน้า/
om/
iot/
ระบบบาบัดน้าเสีย
detail/299628
ระบบ IoT
ระบบ e-commerce
ระบบทางเทคโนโลยี
ระบบทางเทคโนโลยีเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์ ปัญหาของมนุษย์ที่
ต้องการ การแก้ไขปัญหา อานวยความสะดวก เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ระบบทางเทคโนโลยี
างานร่
วมกัวมกั
นขององค์
ประกอบทางเทคโนโลยี
ซึ่ง ซึ่งองค์
ระบบทางเทคโนโลยีปประกอบด้
ระกอบด้วยกระบวนการท
วยกระบวนการท�
ำงานร่
นขององค์
ประกอบทางเทคโนโลยี
องค์ประกอบของเทคโนโลยี
ต่ลวะส่
วนจะท
างานสอดคล้
ากการทำางานร่
มกันขององค์ประกอบของ
ประกอบของเทคโนโลยี
แต่ลแะส่
นจะท�
ำงานสอดคล้
องกัองกั
น  น สิสิ่งที่งที่ได้่ได้จจากการท�
งานร่ววมกั
ระกอบของ
ระบบเทคโนโลยีโดยอยู่ในรู
ประกอบด้วยองค์
ก ก4  4
ส่วนส่วน   ประกอบไปด้
ประกอบไปด้วย ตัววยป้อตันวป้อน
นรูปปของสิ
ของสิ่ง่งของ
ของ   ประกอบด้
วยองค์ประกอบหลั
ประกอบหลั
(Process) ผลลัพธ์ (Output)  และข้
(Output) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) บางระบบอาจจะมี
บางระบบอาจจะมี ข้อมูลล
(Input) กระบวนการ (Process)  ผลลั
ย้อนกลับ (Feedback)

องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี
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(Input)หมายถึ
หมายถึง งตัวตัป้วอป้นอน(Input)
(Input)
อ ความต้
องการของมนุ
ษย์ (Need
, Want)
อปั่ญหาที่
ตัวป้อนน (Input)
คือ คืความต้
องการของมนุ
ษย์ (Need
, Want)
หรือปัญหรืหาที
ต้ต้อองการหาค�
ตอบ  เช่
งการที่อ่อยูยู่อ่อาศั
าศัยย เครื
เครื่อ่องนุงนุ่ง่งห่ห่มมอาหาร
อาหาร  ยารั
ษาโรค
งการหาคำาตอบ
เช่น ความต้องการที
ยารักกษาโรค
กระบวนการ (Process)
(Process)  หมายถึ
จกรรมและการด�
นการตามกระบวนการเทคโนโลยี
สิ่งของ
กระบวนการ
หมายถึง กิง จกิกรรมและการด
าเนิำนเนิการตามกระบวนการเทคโนโลยี
ได้แก่ได้สิแ่งก่ของ
เครื
ายให้เเห็ห็นนถึถึงง สิสิ่ง่งทีที่ถ่ถูกูกกระท
กระท�าำ (What)
(What)  จะท�
(When)  ใครเป็
นคนท�
ำ (Who)   จะ
เครื่อ่องใช้
งใช้ หรือวิธีการ ซึ่งอธิบายให้
จะทาเมืำเมื่อไร่อไร(When)
ใครเป็นคนท
า (Who)
ท�จะท
ำอย่าอย่
างไรางไร
(How)
ซึง่ ในการที
จ่ ะท�่จำะท
การศึ
กษาระบบใด
ก็ตามจะต้
องท�อำ งทความเข้
าใจการท�
ำงานของระบบนั
น้ ๆ้นเพืๆ อ่ ท�ำให้
(How)
ซึ่งในการที
าการศึ
กษาระบบใด
ก็ตามจะต้
า ความเข้
าใจการท
างานของระบบนั
เกิเพืด่อผลลั
ทาให้พเธ์กิตดามวั
ผลลัตพถุธ์ปตระสงค์
ามวัตถุประสงค์
(Output) หมายถึ
หมายถึงงผลที
ผลที่ไ่ได้ด้จจากการท
ากการท�างานร่
ำงานร่ววมกัมกันนของตั
ของตัวป้วป้อนอนและกระบวนการของระบบ
และกระบวนการของระบบ ผลผลิต
ผลลัพธ์ธ์ (Output)
ยัผลผลิ
งรวมถึตยังงสิรวมถึ
่งที่เป็งนสิผลพลอยได้
จากระบบซึ
่งอาจเป็่งนอาจเป็
สิ่งที่เนราต้
อไม่ก็ไอด้ไม่เช่กน็ได้ของเสี
ย เศษวั
ดุ สดุ
่งที่เป็นผลพลอยได้
จากระบบซึ
สิ่งอทีงการหรื
่เราต้องการหรื
เช่น ของเสี
ย สเศษวั
ข้อมูลย้ย้ออนกลั
นกลับบ (Feedback)
(Feedback)หมายถึ
หมายถึง งข้ข้ออมูมูลทีลที่ใช้่ใใช้นการควบคุ
ในการควบคุมหรื
มหรื
อนกลั
บให้
ระบบท�
ำงานได้
บรรลุ
อป้ออป้นกลั
บให้
ระบบท
างานได้
บรรลุ
ตามตาม
วัวัตตถุถุปประสงค์
นบางระบบ   
ระสงค์ ซึ่งอาจมีได้ในบางระบบ
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี
ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานเทคโนโลยี จะมีขั้นตอนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาดังนี้
1. ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น
2. สาเหตุของปัญหา
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา
4. แนวทางการดูแลรักษา
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ตัวอย่างระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยีของ “เตารีด”
กระบวนการ (Process)
ตัวป้อน (input)
กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นความร้อน
จึงทาให้เกิดความร้อนขึ้น ส่งผ่านไปยังพื้นเตารีด
จึงสามารถรีดผ้าได้

ผลลัพธ์ (Output)

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ระบบตัดไฟเมื่อมีความร้อนตามต้องการ

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเตารีด เช่น เตารีดไม่ร้อน จะต้องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ดังนี้
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น :

เตารีดไม่ร้อน

สาเหตุของปัญหา :

สายไฟขาด / แผ่นความร้อนชารุด

แนวทางในการแก้ไขปัญหา :

ตรวจสอบสายไฟ / ตรวจสอบแผ่นความร้อน
หากชารุุดเสียหายให้รีบส่งซ่อม

แนวทางการดูแลรักษา :

จัดเก็บสายไฟให้ถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

ผ้าเรียบ
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ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR : virtual Reality)
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
รายวิชชา าเทคโนโลยี
เทคโนโลยี1 รหัส ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิ
จุดประสงค์ 1. สามารถวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาระบบทางเทคโนโลยี แ ล้ ว มาวิ เ คราะห์ ร ะบบของ เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง
(VR : virtual Reality) ก่อนอื่นต้องเรียนรู้ก่อนว่า เทคโนโลยี โลกเสมือนจริง (VR : virtual Reality) มันคืออะไร
ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality, VR) คือทัศนียภาพรอบทิศทางที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ จาลอง
และถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ดั่งอยู่ในโลกเสมือนจริง การรับชมความเป็นจริงเสมือนจาเป็นต้องมีอุปกรณ์
รับชมซึ่งรับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์
โดยปกติ แ ล้ ว จะมี ฮ าร์ ด แวร์ ที่ ป้ อ นตรงต่ อ ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นการมองเห็ น ที่ เ รี ย กว่ า "จอแสดงผลแบบ
สวมศีรษะ" (Head-Mounted Display, HMD) ให้ตาทั้งสองได้เห็นภาพเป็นสามมิติจากจอภาพขนาดเล็กที่ให้ภาพ
(หรือต่อไปอาจลดขนาดลงเป็นแว่นตาก็ได้) และเมื่อผู้ใช้เคลื่อนไหว ภาพก็จะถูกสร้ างให้รับกับความเคลื่อนไหวนั้น
บางกรณีก็จะมีหูฟังแบบสเตอริโอให้ได้ยินเสียงรอบทิศทาง และอาจมีถุงมือรับข้อมูล (data glove) หรืออุปกรณ์อื่น
ที่จะทาให้ผู้ใช้โต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมจาลองที่ตนเข้าไปอยู่
ระบบความเป็นจริงเสมือนสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของนั กธุ ร กิจ บางส่ ว นได้เป็ น อย่ างดี เพราะ
สามารถดัดแปลงไปใช้ในงานหลาย ๆ ด้าน เช่น งานด้านสารสนเทศ อาศัยความจริงเสมือน เพื่อเรียกให้ผู้คนมาสนใจ
ด้านสารสนเทศ กระตุ้นประสาทสัมผัสของมนุษย์ให้รับรู้และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเป็นผลดีต่อมนุษย์ที่รับรู้ได้รวดเร็วและ
ง่ายต่อการจดจา ตลาดของความเป็นจริงเสริม/ความเป็นจริงเสมือน ได้กลายเป็นตลาดพันล้านดอลลาร์แล้วและคาด
ว่าจะเติบโตดีเกินกว่าตลาด 120 พันล้านเหรียญภายในไม่กี่ปี (แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ความ
เป็นจริงเสมือน)

ทหารฝึกฝนการกระโดดร่มโดยใช้ระบบความเป็น
จริงเสมือนเข้าช่วย
ที่มาภาพ : https://th.wikipedia.org /wiki/ความ
เป็นจริงเสมือน

ศัลยกรรมสมอง สวมแว่นตา VR ในการสารวจสมอง
ที่อยู่ภายใต้กะโหลกในรูปแบบ Full 3D และกาหนด
เส้นทางที่จะทาการผ่าตัด
ที่มาภาพ : https://th.wikipedia.org /wiki/ความ
เป็นจริงเสมือน
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ที่มาภาพ : https://th.wikipedia.org /wiki/ความ ที่มาภาพ : https://th.wikipedia.org /wiki/ความ
เป็นจริงเสมือน
เป็นจริงเสมือน

การทาภาพ VR โรงเรียนไกลกังวล โดย
Application Google Street View

การใช้เทคโนโลยี VR จาลองบทเรียนสามารถให้
ผู้เรียนได้มองเห็นสื่อ ได้ 360 องศา
ที่มาภาพ : www.viar360.com/blog/vreducation

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีVR (virtual Reality)โลกเสมือน
แอปพลิเคชั่น Google Street View
Google Street View เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสาหรับ กูเกิล แผนที่ และ กูเกิล เอิร์ธ ที่ให้มุมมองภาพ
แบบพาโนรามาจากตาแหน่งต่าง ๆ ตามถนนหลายแห่งบนโลก สาหรับสถานที่ที่มีให้บริการ รูปของ สตรีตวิว จะ
ปรากฏหลังจากขยายภาพจากมุมที่สูงในแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม และโดยการลากไอคอน "เพ็กแมน" ลงบน
สถานที่ในแผนที่ การใช้แป้นพิมพ์ห รือเมาส์ ทาให้ ทิศทางการดูทั้งแนวนอนและแนวตั้ง รวมถึงระดับการขยาย
สามารถเลือกได้ เส้นทึบหรือเส้นประในภาพ แสดงให้เห็นเส้นทางตัวอย่างและมีลูกศรช่วยเชื่อมโยงไปยังภาพถัดไปใน
แต่ล ะทิศทางบริเวณทางแยกและจุดตัดของเส้น ทางลู กศรมากมายถูกแสดงขึ้น ในการใช้แผนที่ของ กูเกิล ผู้ ใช้
สามารถเปิดสเตโรสโกปิก โหมด 3 มิติ โดยการคลิกขวาบนพื้นถนนเพื่อให้แสดงผลเป็นมุมมองระบบภาพสามมิติของ
ภาพพื้นถนน อย่างไรก็ตามโหมดนี้แนะนาให้ผู้ใช้สวมใส่แว่นตาสีแดง หรือสีเขียวอมน้าเงินเพื่อให้การแสดงภาพระบบ
3 มิติมีประสิทธิภาพ
การเข้าใช้งาน Google Street View
การสมัครเข้าใช้ งาน Google Street View สามารถใช้ ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมทั้งหน้า
สาหรับ Android ไปดาวน์โหลดที่ play store สาหรับระบบ iOS ไปดาวน์โหลดที่ App store
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1. พิมพ์ Google Street View แล้วเลือกติดตั้ง

2. เปิดแอป Google Street View

ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android จะปรากฏดังภาพ

3. ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ใน Google Street View
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4. การทาภาพ 360 องศา ให้แตะที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป
แล้วเอากล้องถ่ายรูปจะมีจุดสีส้ม
ขึ้นมา
ที่หน้าจอให้นาวงกลมสีขาว ครอบจุดสีส้ม เมื่อครอบได้แล้ว กล้องจะถ่ายภาพบริเวณนั้นโดยอัตโนมัติ ให้เลื่อนไปหา
จุดสีส้มใหม่จนครบ เมื่อครบแล้ว จะมีวงกลมและเครื่องหมาย  ให้ใช้มือแตะตรงเครื่องหมาย  โทรศัพท์จะ
ประมวลผลภาพให้เป็นภาพในมุมมอง360 องศา ให้
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5. การใช้งาน ภาพ 360 องศา ให้ใช้ร่วมกับแว่น VR จะปรากฏภาพให้แตะที่ไอคอน

6. นาภาพที่ได้ไปใช้กับอุปกรณ์สาหรับดูภาพเป็น VR

650
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
ชา เทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชาส ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์ อธิบายระบบทางเทคโนโลยีได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ให้นักเรียนยกตัวอย่างระบบในชีวิตประจาวันมาอย่างละ 10 ระบบ

ระบบในชีวิตประจาวัน
ระบบที่เกิดเองตามธรรมชาติ

ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
รายวิ
าเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11รหัรหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ ้น1 มัชัธ้นยมศึ
กษาปีกษาปี
ที่ 1 ที่ 1
รายวิ
ชชาชาเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
รายวิ
จุดประสงค์ สามารถวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีในใบความรู้ที่ 2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง (VR : virtual Reality) ให้ผู้เรียน เลือกวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีจากที่ครูกาหนดกลุ่มละ 1 ระบบ
และเลือกระบบทางเทคโนโลยีมาอีกกลุ่มละ 1 ระบบ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม
1. อธิบายองค์ประกอบและการทางานของระบบทางเทคโนโลยีในรูปแบบไดอะแกรม
2. เสนอแนวทางในการแก้ไขหากเทคโนโลยีเกิดปัญหาหรือพบข้อบกพร่อง รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษา
เทคโนโลยี
โดยกาหนดระบบเทคโนโลยีที่จะนามาวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าว
2. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของรถยนต์
3. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของหลอดไฟLED
สแกน โค้ด
4. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องแสกนบาร์
5. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)
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ระบบทางเทคโนโลยีของ……………………..
ตัวป้อน (input)
กระบวนการ (process)

ตัวป้อน (output)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญญาที่อาจเกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยี................................................................................

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น :

สาเหตุของ
ปัญหา :

แนวทางในการ
แก้ ไขปัญหา

แนวทางการดูแลรักษา
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เฉลยใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชาส ว21103 ภาคเรียนที
นที่ ่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
เทคโนโลยี
ชชาาเทคโนโลยี
จุดประสงค์ อธิบายระบบทางเทคโนโลยีได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ให้นักเรียนยกตัวอย่างระบบในชีวิตประจาวันมาอย่างละ 10 ระบบ รวมทั้งบอกสรุปองค์ความคิดว่าเป็นเทคโนโลยี
หรือไม่

ระบบในชีวิตประจาวัน
ระบบที่เกิดเองตามธรรมชาติ
ระบบท่อลาเลียงน้าลาเลียงอาหารของ
พืช
ระบบสุริยะ
ระบบนิเวศน์
ระบบย่อยอาหาร
ระบบขับถ่าย
ระบบหายใจ
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบย่อยอาหาร

ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบการคมนาคม
ระบบรถยนต์
ระบบเครื่องบิน
ระบบจักยานยนต์
ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบรถไฟฟ้า
ระบบเครื่อง 3D print
ระบบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
ระบบรถยนต์
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เฉลยใบงานที่ 2.2 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
ชา เทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชาส ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ สามารถวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีในใบความรู้ที่ 2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง (VR : virtual Reality) ให้ผู้เรียน เลือกวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีจากที่ครูกาหนดกลุ่มละ 1 ระบบ
และเลือกระบบทางเทคโนโลยีมาอีกกลุ่มละ 1 ระบบ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม
1. อธิบายองค์ประกอบและการทางานของระบบทางเทคโนโลยีในรูปแบบไดอะแกรม
2. เสนอแนวทางในการแก้ไขหากเทคโนโลยีเกิดปัญหาหรือพบข้อบกพร่อง รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษา
เทคโนโลยี
โดยกาหนดระบบเทคโนโลยีที่จะนามาวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าว
2. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของรถยนต์
LED
3. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของหลอดไฟLED
สแกน โค้ด
4. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องแสกนบาร์
5. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)

-ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน
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แบบประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายระบบทาง วิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีได้
เทคโนโลยีได้

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะในการ
ทักษะการคิด
ทางานร่วมกัน
วิเคราะห์

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

รายการประเมิน
ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผลงานผังมโนทัศน์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ลาดับที่
รายการประเมิน
4
3
2
1
1
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
2
ความถูกต้องของเนื้อหา
3
ความคิดสร้างสรรค์
4
ความตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............../................./................
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เกณฑ์ประเมินผังมโนทัศน์
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
4
3
2
1. ผลงานตรงกับ
ผลงานสอดคล้องกับ ผลงานสอดคล้องกับ ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่
จุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์เป็นส่วน จุดประสงค์บาง
ประเด็น
ใหญ่
ประเด็น
กาหนด
2. ผลงานมีความ
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
ถูกต้องสมบูรณ์ ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้องเป็น
ผลงานถูกต้องเป็น
ครบถ้วน
ส่วนใหญ่
บางประเด็น
3. ผลงานมีความคิด ผลงานแสดงออกถึ ง ผลงานมีแนวคิด
ผลงานมีความ
สร้างสรรค์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แปลกใหม่แต่ยังไม่ น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แปลกใหม่ แ ละเป็ น เป็นระบบ
แนวคิดแปลกใหม่
ระบบ
4. ผลงานมีความ
เป็นระเบี
ระเบียบยบ

ผลงานมี ค วามเป็ น ผลงานส่วนใหญ่มี
ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถึง ความเป็นระเบียบแต่ ระเบียบแต่มี
ความประณีต
ยังมี
ข้อบกพร่องบางส่วน
ข้อบกพร่องเล็กน้อย

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–16
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

1
ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

ผลงานส่ ว นใหญ่ ไ ม่
เป็นระเบียบและมีข้อ
บกพร่องมาก
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
ความถูกต้องของเนื้อหา



2
ความคิดสร้างสรรค์



3
วิธีการนาเสนอผลงาน



4
การนาไปใช้ประโยชน์



5
การตรงต่อเวลา



รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/................./...................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

661

676
662

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
การแสดงความคิดเห็น



2
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น



3
การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



4
ความมีน้าใจ



5
การตรงต่อเวลา



รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

662

677
663

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
การมี
ส่วนร่วม
การแสดง
การทางาน
การยอมรับ
ความมี
ในการ
ความ
ตามที่ได้รับ
รวม
ฟังคนอื่น
น้าใจ
ปรับปรุง
ชื่อ–สกุล
คิดเห็น
มอบหมาย
ลาดับที่
15
ผลงาน
ของนักเรียน
คะแนน
กลุ่ม
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............./.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

663

678
664

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้าน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
รับผิดชอบ
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่าง
พอเพียง
6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็น
ไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิน
1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามทีโ่ รงเรียน
จัดขึ้น
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว มี
ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรียน
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและ
โรงเรียน

ลงชื่อ .................................................. ผู้ประเมิน
............/.................../................

664

679
665

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน
51–60
41–50
30–40
ต่ากว่า 30

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

665

ขอบเขตเนื้อหา
1. การรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการของ
เทคโนโลยี
2. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง
2. ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคานวณ
และจัดเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. มีทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการ
แก้ปัญหา
2. ทักษะการทางานร่วมกัน
3. ทักษะการนาเสนองาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องระบบทางเทคโนโลยีจากชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
3. นาเสนอวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารในอดีต
ที่ผ่านมา จนมาถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
จากวีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=WtWf5B0p8rA
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ว่าเป็นอย่างไร มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างไรบ้าง
(แนวตอบ : ปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น)
4. นาเสนอวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศ จาก
วีดิทัศน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=w_B5Khw8_wk

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. วีดิทัศน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=w_B5K
hw8_wk
3. ใบความรู้ที่ 3.1 การจัดการสารสนเทศ
4. ใบความรู้ที่ 3.2 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และ
บริการบนอินเทอร์เน็ต
5. ใบความรู้ที่ 3.3 การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
ด้วย Google Form เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ใบงานที่ 3.2 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และบริการ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=WtWf5
B0p8rA

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยี 1

666

680
666

ด้านคุณลักษณะ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
จากใบความรู้ที่ 3.1 การจัดการสารสนเทศ และศึกษาการ

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการ
บนอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลและสารสนเทศ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (แนวตอบ :
ปัจจุบันการจัดการสารสนเทศมีขั้นตอนดังนี้ 1.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2.การตรวจสอบข้อมูล 3.การรวบรวมแฟ้มข้อมูล
4.การจัดเรียงข้อมูล 5.การคานวณ)
5. ครูร่วมกับนักเรียนอภิปราย เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล ว่า
ถ้านักเรียนต้องการเก็บข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียน
นักเรียนจะมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร โดยให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ
6. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ขั้นตอนการดาเนินการเก็บ
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียน เป็นการจัดการสารสนเทศ
ที่ต้องมีขั้นตอนดาเนินการ และในปัจจุบันเราสามารถนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ช่วยในการจัดการเก็บข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูลได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

667

681
667

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รวบรวมข้อมูลตามกระบวนการของเทคโนโลยี ในปัญหาตัวอย่าง
(ยกตัวอย่างเพิ่ม เช่น การสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย บัตร 300,
500) ที่ครูตั้งขึ้นประมาณ 10 นาที ครูและนักเรียนร่วมอภิปราย
จากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วม ปฏิบัติใบ
ใบงานที
ง การเก็
บรวบรวมข้
ล (10นาที
งานที่ 3.1่ 3.1เรื่อเรืง่อการเก็
บรวบรวมข้
อมูลอมู(10
นาที) )
3. นักเรียนร่วมกันนาเสนอ ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามลาดับกลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปประเด็นเสนอแนะ พร้อมกับประเมินชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด
แล้วกล่าวชมเชย
4. ครูนาอภิปรายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตว่ามีการพัฒนาไปอย่างไร พร้อมกับเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
5. ครูและนักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ได้ โดยศึกษา
ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ต และใบความรู้ที่ 3.3 เรื่อง การสร้างแบบฟอร์ม
ออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตในการรวบรวม
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล นาเสนอ
7. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 3.2 เรื่อง การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตในการรวบรวมประมวลผล
สร้างทางเลือก ประเมินผล นาเสนอ โดยร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นภายในกลุ่มและค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
8. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยครู
ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปและทบทวนหัวข้อที่
ศึกษา โดยครูตั้งคาถามในหัวข้อดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ มีอะไรบ้าง
2. ถ้าต้องการสารวบความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
กีฬาภายในของเพื่อนในห้องควรจะใช้การเก็บข้อมูลแบบใด
เพราะเหตุใด (แนวคาตอบ จากใบงานที่ทา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
1) ด้านความรู้ความเข้าใจ
(Content Understanding)
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. อธิบายขั้นตอนการจัดการ
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการ
คานวณและจัดเรียงข้อมูลหรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตได้

วิธีการ
ประเมินคาตอบจาก
ใบงาน
1. ใบงานที่ 3.1
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ใบงานที่ 3.2 การ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์
และบริการ บน
อินเทอร์เน็ต
2) ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สังเกตพฤติกรรม
(Skills/Processes/Competencies) การเรียนรู้และ
1. มีทักษะในการเลือกใช้ซอฟแวร์ใน
นาเสนองานของ
การแก้ปัญหา
นักเรียน
2. ทักษะการทางานร่วมกัน
2.สั  สัมภาษณ์
มภาษณ์
  สอบถาม
3. ทักษะการนาเสนองาน
3.สอบถาม

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(Desired Characteristics)
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที่ 3.1
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ใบงานที่ 3.2
การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์และ
บริการ บน
อินเทอร์เน็ต

1.1.แบบประเมิ
แบบประเมินนผล
ผล
ษะการทำางาน
ทัทักกษะการท�
งาน
มกัน  
ร่ร่ววมกั
2.2.แบบประเมิ
แบบประเมินน
ษะการนำาเสนอ
ทัทักกษะการน�
เสนอ
งาน
งาน
3. แบบประเมินน
3.5.แบบประเมิ
ษะในการ ำ
ทัทักกษะในการน�
นาเสนองาน
เสนองาน
1.1.สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม 1.1.แบบประเมิ
แบบประเมินน
ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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เกณฑ์
- นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ
70 70
ร้อยละ

นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ร้อยละ
ละ
70 70
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ชา เทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชาส ว21103 ภาคเรียนที่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ อธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดการสารสนเทศประกอบด้วย ขั้นตอนหลักในการทางานหลายอย่าง ซึ่งสามารถเป็นไปตามวัฏจักร
การประมวลผลสารสนเทศ (information processing cycle) ดังนี้

นำเข้ ำ
ข้ อมูล

แสดงผล

ประมวลผล

เก็บรักษำ
วัฏฎจักรการประมวลผลสารสนเทศ
2.2.1 การนาเข้าข้อมูล
ประกอบด้วยขั้นตอน การรวบรวม การตรวจสอบ และจัดเตรียมข้อมูล ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเหมาะสม
การนาเข้าข้อมูลประกอบด้วย
1) การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลอาจเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งกาเนิดข้อมูลโดยใช้วิธีสังเกตหรือสอบถาม เช่น
ข้อมูลคะแนนสอบจากสมุดประจาตัวนักเรี ยน ใบฝากหรือถอนเงิน ข้อมูลจากการอ่านบาร์โค้ดของสิน ค้า หรือ
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลในวารสาร และรายงานการวิจัย
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2) การตรวจสอบข้อมูล
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลแล้ว จาเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าระบบ
ต้องมีความน่าเชื่อถือ หากข้อมูลมีความผิดพลาด จะทาให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลผิดพลาดไปด้วย หากตรวจพบ
ต้องทาการแก้ไข
3) การเตรียมข้อมูล
ข้อมูลที่มีการรวบรวมมานั้น อาจมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทาให้การนาไปประมวลผลอาจ
เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อความสะดวกในการประมวลผล
และให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
2.2.2 การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล คือ การดาเนินการต่างๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์
ต่อการนาไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแบบฟอร์มหรือรายงานที่
สะดวกต่อการนาไปใช้ หรือยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึก เพื่อนาไปประมวลผลในอนาคตต่อไป
ในบางครั้งเราจะพบว่า มีการใช้คาว่า การประมวลผลสารสนเทศ แทนคาว่า การประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความหมาย
ที่ไม่แตกต่างกัน
วิธีการประมวลผลข้อมูลประกอบด้วยการทางานลักษณะต่างๆ ดังนี้
1) การจัดกลุ่มหรือจาแนกประเภท เป็นการจัดข้อมูลที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายคลึงกันไว้กลุ่ม
เดี ย วกั นเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการในการประมวลผล เช่น การจ าแนกรายชื่ อ นั ก เรี ย นตามระดับ ชั้ น
การจาแนกรายการเบิก-จ่ายเงินในบัญชีธนาคารตามประเภทของการฝาก การจัดกลุ่ม หรือจาแนกประเภทข้อมูลมี
ประโยชน์ในการจัดเก็บ ค้นหา หรือจัดส่งข้อมูลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) การเรียงลาดับ เป็นการจัดเรียงข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรตามลาดับที่ต้องการเพื่อให้เรียกใช้งานได้
ง่าย การเรียงอาจเรีย งจากมากไปหาน้อยหรื อจากน้อยไปหามาก เช่น จั ดเรีย งเลขประจ าตัวตามลาดับรายชื่อ
นั กเรี ย น จัด เรี ยงรายการเบิก -จ่า ยเงิ นในบั ญ ชีธ นาคารตามวั น ที่ข องรายการเบิ ก -จ่ า ย จากอดีต มาถึ งปั จ จุบั น
การจัดเรียงข้อมูลช่วยให้สามารถเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูลทาได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา
3) การคานวณ ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งข้อมูลที่เป็น ตัวอักขระ ข้อความ และตัวเลข ดังนั้ น อาจมีความ
จาเป็นต้องมีการคานวณข้อมูลที่ได้มาเพื่อหาผลลัพธ์แล้วนามาใช้ตามความต้องการ เช่น คานวณหาคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนทั้งหมด คานวณหาดอกเบี้ยและภาษีของยอดเงินฝากประจา คานวณวันและ
เวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
4) การค้นคืน เป็นการเรียกใช้ข้ อมูลเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่สนใจ เช่น คะแนนสอบของนักเรียนที่มีเลข
ประจาตัว 40041113 คะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่เกิน 3.80
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5) การรวมข้อมูล เป็นการรวมข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดเข้าด้วยกันอย่างมีลาดับ เช่น ข้อมูลนักเรียนเก่ากับ
นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ ข้อมูลลูกค้าในสาขาต่างๆ ของธนาคาร
6) วิเคราะห์แ นวโน้ม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม ทิศทางความเป็นไปของข้อมูลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป เช่น การพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์การเงินตลาดหลักทรัพย์
7) การสรุป เป็นการรวบรวมเฉพาะใจความสาคัญของข้อมูลในรูปแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้สะดวกต่ อการ
ทาความเข้าใจหรือนามาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ เช่น สรุปจานวนนักเรียนที่สอบผ่าน สรุปจานวนลูกค้าที่เปิดบัญชี
เพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์
ในการประมวลผลนั้น ถ้าข้อมูลมีจานวนไม่มากและใช้ในงานขนาดเล็ก การประมวลผลก็สามารถทาด้วยมือ
ได้ แต่ถ้าในงานขนาดใหญ่ มีข้อมูลมากขึ้น จะมีการนาเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์เพื่ออานวย
ความสะดวกในการทางานและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2.2.3 การเก็บรักษาข้อมูล
เพื่อเก็บบันทึกผลลัพธ์บางส่วนที่ยังไม่ต้องการนาไปใช้งาน ในขณะนั้นลงสู่สื่อบันทึกข้อมูล ตลอดจน
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การเก็บรักษาข้อมูลที่ดีจะต้องคานึงถึงวิธีการนาข้อมูลที่เก็บรักษามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บรักษาข้อมูลมีดังนี้
1. การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่มีการสารวจ รวบรวม หรือประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ จาเป็นต้องดาเนินการจัดเก็บไว้เพื่อใช้ใน
ภายหลัง การจัดเก็บสมัยใหม่มักเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และหน่วยความจาแบบแฟลช
2. การสาเนาข้อมูล
การจัดทาสาเนาข้อมูลจากชุดเดิมเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล และเมื่อมี
ข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การทาสาเนาจะทาได้ง่าย และทาได้เป็นจานวนมาก อุปกรณ์ที่ใช้ทาสาเนา
เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สื่อบันทึก เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี และแผ่นดีวีดี
3. การปรับปรุงข้อมูล
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์และเวลาที่เปลียนแปลงไป
เช่น การเปลี่ยนที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า การเปลี่ยนอัตราที่ใช้คานวณดอกเบี้ยหรือภาษี สาหรับเงิน
ฝากประจา
2.2.4 การแสดงผล
การแสดงผล คือ การจัดรูปแบบของสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของ
รายงาน ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ ฯลฯ เพื่อให้สะดวกในการศึกษา ง่ายต่อการทาความเข้าใจและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของปัญหาการแสดงผลลัพธ์ มีทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการแสดงผลลัพธ์ เช่น การไฟฟ้าใช้เครื่องพิมพ์แสดงค่าไฟฟ้าประจาเดือน ห้างสรรพสินค้าให้เครื่องพิมพ์
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แสดงรายการและราคาสินค้า การตรวจข้อสอบใช้เครื่องพิมพ์แสดงคะแนนที่ได้จากการตรวจ โรงเรียนใช้เครื่องพิมพ์
ทาสรุปรายงานคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน
ในปัจจุบันได้นาการสื่อสารข้อมูลมาใช้กับการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างกันได้ ซึ่งจะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือกระจายออกไปยังปลายทางจานวนมากได้
อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตส่งอี เมล์ หรือสนทนาผ่านเครือข่ายการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ฟังวิทยุหรือดู
โทรทัศน์
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ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ชา เทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สวิรหัชาส ว21103 ภาคเรียนที่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์
ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคานวณและเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์
เตอร์เน็ตได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์มีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม ข้อควร
พิจารณาในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ เช่น
1.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการนาซอฟต์แวร์ไปใช้งาน
เพื่อจะได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การท างานของซอฟต์ แวร์ เช่น ในการจั ดทาบั ญชีแ ละแสดงข้อ มูล กราฟ ควรใช้ซอฟต์แวร์ ตารางท างาน
โดยเฉพาะ เพื่อให้การทาบัญชีเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
2.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ต้องพิจารณาคุณลั
ณลักกษณะขั้นตํต่่า
ของคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถประมวลผลซอฟต์แวร์นั้นได้ โดยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
จะต้องมีคุณลักษณะไม่ต่าไปกว่าที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์กาหนดไว้ คุณลักษณะในการพิจารณา เช่น ความเร็วของ
ซีพียู ความจุของแรม ความละเอียดของการ์ดแสดงผล
3.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ
หากมี ง บประมาณไม่ เ พี ย งพอ อาจเลื อ กใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ที่ ร าคาต่ ากว่ า หรื อ ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดแทนซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง
4.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ถ้าต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ต้อง
จัดซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซอฟต์แวร์อาจสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยมักจะอยู่
ในรูปของแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดีที่บรรจุโปรแกรม หรืออาจดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะได้ซอฟต์แวร์มาด้วยวิธีไหนก็ตาม ซอฟต์แวร์ดังกล่ าวจะต้องถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เสียก่อน จึงจะ
สามารถเรียกใช้เพื่อให้ประมวลผลตามหน้าที่ของซอฟต์แวร์นั้น ๆ ได้
เสมอโดยมี
โดยมีกการปรั
ารปรับบปรุปรุงใน
งใน
ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทจะมีการปรับปรุงรุนของซอฟต์
่งของซอฟต์แแวร์วร์ใให้ห้เป็เป็นนปัปัจจจุจุบบันันเสมอ
หลาย ๆ ด้าน เช่น การเพิ่มฟังก์ชันหรือความสามารถใหม่ การปรับ ปรุ งส่ วนติดต่อกับผู้ ใช้ การแก้ปัญหา
ข้อผิ ดพลาดที่ มีใ นรุ่น ก่อนหน้า ดั งนั้น ผู้ ใช้ จึ งควรพิจ ารณาว่า สมควรจะปรั บ ปรุ งรุ่ นของซอฟต์
งของซอฟต์แวร์หหรืรืออไม่ไม่
โดยพิจารณาจากความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการนาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ใบความรู้ที่ 3.3 เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
า เทคโนโลยี
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิรายวิ
ชา ชเทคโนโลยี
1 1รหัรหั
สวิสชว21103
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
มัธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์
ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคานวณและเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเตอร์เน็ตได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com แล้วคลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ที่อยู่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ
1

2

กรอกอีเมล์ ของ gmail ลงไปในช่อง อีเมล์ เสร็จแล้วกดปุ่ม ถัดไป ที่
มุมด้านล่างขวา
3

692
678

4

678

กรอกรหัสผ่าน ลงไปในช่อง ป้อนรหัสผ่าน เสร็จแล้วกดปุ่ม
ถัดไป

5
จากนั้นจะกลับมาที่หน้าหลักของ Google แต่จะสังเกตได้ว่าเข้าสู่ระบบแล้ว โดยดูที่มุมบนขวาของหน้าจอ จะ
ปรากฏภาพ หรือ สัญลักษณ์รูปเงาคน
6

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม กูเกิ้ลแอป จะมีกล่องเรื่องมือแอปต่าง ๆ ปรากฏลงมาด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม
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679 679 679 679
้นจะมาหน้
าหลักGoogle
ของ Google
ที่ปุ่ม ใหม่
จากนั้นจากนั
จะมาหน้
าหลักของ
Drive Drive
ให้คลิกทีให้่ปคุ่มลิกใหม่
ด้านล่างด้านล่าง

8

ปรากฏ
จะปรากฏเครื
จะปรากฏเครื
่องมือมา่องมืดัองมา
ภาพดังภาพ

8

9

9

คลิกทีเพิ
่ เมนู
เติม จะปรากฏดั
คลิกทีGoogle
่เมนู Google
จากนั้นจากนั
คลิกที้น่ เมนู
่มเติมเพิ่มจะปรากฏดั
งภาพด้งาภาพด้
นล่าง านล่
ให้คาลิง กทีให้่เมนู
ฟอร์ม ฟอร์ม

10
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จะได้หน้าจอหลักของ Google ฟอร์ม ในส่วนของการสร้างฟอร์ม มีรายละเอียดการกรอกข้อมูลดังภาพ

ประเภทของคาถามมี 9 ประเภท ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมดังนี้
1. คาตอบสั้น ๆ คือ คาถามให้ตอบเป็นข้อความแบบสั้นๆ
2. ย่อหน้า (Paragraph text) คือ คาถามให้ตอบเป็นคาบรรยายยาว
3. หลายตัวเลือก (Multiple choice) คือ คาถามให้เลือกได้เพียงคาตอบเดียว
4. ช่องทาเครื่องหมาย (Checkboxs) คือ คาถามให้เลือกได้หลายคาตอบ
5. เลื่อนลง คือ คาถามแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกมีรายการคาตอบให้เลือกเพียงคาตอบเดียว
6. อัปโหลดไฟล์ คือ คาถาม ที่ให้อัปโหลดไฟล์ส่ง
7. สเกลเชิงเส้น (Scale) คือ คาถามให้ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เป็นรายข้อ โดยจะให้ผู้ตอบ
เรียงให้คะแนนจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก
8. ตารางตัวเลือกหลายข้อ คือคาถามให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามารถสร้างทีละหลายข้อ
หรือรายชุดที่มีลักษณะแบบสอบเหมือนกันได้ โดยเลือกตอบได้ 1 ตัวเลือก
7. ตารางกริดช่องทาเครื่องหมาย คือ คาถามให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามารถสร้างทีละ
หลายข้อหรือรายชุดที่มีลักษณะแบบสอบเหมือนกันได้ โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
8. วันที่ (Date) คือ คาถามให้ระบุวันที่ และเวลา
9. เวลา (Time) คือ คาถามให้ระบุเวลา
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ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถาม
การสร้างคาถามประเภท ข้อความ
กรอกข้อมูลชื่อแบบสอบถาม จากนั้นในคาถามข้อแรก ใส่คาถาม และเลือกประเภทของคาถาม ใน
ที่นี้เลือกเป็นประเภท คาตอบสั้น ๆ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มคาถามข้อต่อไป

จะได้คาถามข้อที่สอง ข้อนี้จะถามเพศ ของผู้ตอบ จะใช้ประเภทของคาถาม เป็นหลายตัวเลือก ดังภาพ

จากนั้นคลิกปุ่ม
เป็น วันที่

เพื่อเพิ่มคาถามข้อต่อไป ข้อนี้จะถามวันเดือนปีเกิด ของผู้ตอบ จะใช้ประเภทคาถาม

จากนั้นเลื่อนหน้าจอขึ้นมาด้านบน คลิกที่ปุ่มรูป ดวงตา เพื่อแสดงภาพตัวอย่าง
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จะได้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลดังภาพ

การดูผลตอบกลับ
หลังจากมีคนตอบแล้วให้เราเข้าไปที่ หน้าจอของแบบทดสอบในฐานะผู้สร้าง ตรงด้านบนของหัวข้อ
แบบสอบถามจะปรากฏหัวข้อการตอบกลับ พร้อมกับจานวนข้อมูลที่ตอบกลับ ให้คลิกที่ เมนู การตอบกลับ

จะแสดงข้อมูลของผู้ตอบกลับ พร้อมกับทาการประมวลผลข้อมูลที่ได้ให้ ดังภาพด้านล่าง
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ชา เทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั1สรหั
วิชสา ว21103
ว21103 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
จุดประสงค์ อธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมาชิกในกลุ่ม
1.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
2.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
3.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
4.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
5.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
1. ให้นักเรียนแสดงความเห็นว่า หากต้องการเก็บข้อมูลทั่วไปของเพื่อนในห้อง ควรมีหัวข้ออะไรบ้าง แล้วสรุป
ให้เหลือไม่เกิน 8 หัวข้อ เขียนลงในแถวที่ 1 ของตาราง

2. ให้นักเรียนสารวจข้อมูลจากเพื่อนในกลุ่ม เขียนข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ออกแบบในข้อ 1
3. พิจารณาข้อมูลนักเรียนที่เก็บรวบรวมในข้อ 2 ว่าข้อมูลใดสามารถนามาประมวลผลได้บ้าง และใช้วิธีใดใน
การประมวลผลพร้อมบอกเหตุผล
การประมวลผล
หัวข้อข้อมูล
อื่น ๆ
ได้ เพราะ
ไม่ได้ เพราะ

4. ให้นักเรียนนาข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในตาราง โปรแกรมตารางทางาน ทาการประมวลผล (หาค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม) เพื่อจัดกลุ่ม และวิเคราะห์แนวโน้ม
กราฟิกค ฯลฯ
5. นาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ อินโฟกราฟฟิ
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ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
รายวิ
า เทคโนโลยี11รหัรหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคานวณและจัดเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์
เตอร์เน็ตได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมาชิกในกลุ่ม
1.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
2.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
3.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
4.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
5.ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.............
หากกลุ่มของนักเรียนได้รับมอบหมายให้ทาการสารวจข้อมูลความต้องการของนักเรียนในการจัดทา
เสื้อกีฬาภายใน นักเรียนจะต้องทาการสารวจข้อมูลอะไรบ้าง และจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ หรือ
บริการใดบนอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม และจัดการประมวลผลข้อมูล นาเสนอข้อมูลที่ได้ ให้
อธิบายอย่างละเอียด
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ 3.1 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ชา เทคโนโลยี
1 สรหัวิชสาว21103
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิรายวิ
ชา เทคโนโลยี
1 รหั
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์ อธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
1. ให้นักเรียนแสดงความเห็นว่า หากต้องการเก็บข้อมูลทั่วไปของเพื่อนในห้อง ควรมีหัวข้ออะไรบ้าง แล้วสรุป
ให้เหลือไม่เกิน 8 หัวข้อ เขียนลงในแถวที่ 1 ของตาราง
แนวคาตอบ
เลขที่
ชื่อ – สกุล
ชื่อเล่น น้าหนัก ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย ห้อง
2. ให้นักเรียนสารวจข้อมูลจากเพื่อนในกลุ่ม เขียนข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ออกแบบในข้อ 1
แนวคาตอบ กรอกข้อมูลที่ได้จากการสารวจลงในช่อง
3. พิจารณาข้อมูลนักเรียนที่เก็บรวบรวมในข้อ 2 ว่าข้อมูลใดสามารถนามาประมวลผลได้บ้าง และใช้วิธีใดใน
การประมวลผลพร้อมบอกเหตุผล
แนวคาตอบ
การประมวลผล
อื่น ๆ
หัวข้อข้อมูล
ได้ เพราะ
ไม่ได้ เพราะ
เลขที่
สามารถใช้การเรียงลาดับตัวเลขได้
ชื่อ – สกุล
สามารถใช้การเรียงลาดับอักษรได้
ชื่อเล่น
ไม่นิยมนาชื่อเล่นมาใช้ในการจัดเรียง
น้าหนัก
สามารถใช้การเรียงลาดับ/หา
ค่าเฉลี่ย/มากที่สุด/น้อยที่สุด
ส่วนสูง
สามารถใช้การเรียงลาดับ/หา
ค่าเฉลี่ย/มากที่สุด/น้อยที่สุด
วันเดือนปีเกิด
สามารถใช้การเรียงลาดับได้
เกรดเฉลี่ย
สามารถใช้การเรียงลาดับ/หา
ค่าเฉลี่ย/มากที่สุด/น้อยที่สุด
ห้อง
สามารถใช้การจัดกลุ่มได้
4. ให้นักเรียนนาข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในตารางโดยใช้โปรแกรมตารางทางาน แล้วทาการประมวลผล (หา
(หาค่
ามัธยฐาน
ฐานนิยม) เพื
เพื่อ่อจัจัดดกลุ
กลุ่ม่ม และวิ
และวิเคราะห์
เคราะห์แแนวโน้
นวโน้มม
ค่าเฉลีาเฉลี
่ย ค่่ยา  ค่
สูงาสุสูดงสุค่ดา  ค่
ต่าสุาต�ด่ำค่สุาดมัค่ธยฐาน
และฐานนิ
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แนวคาตอบ
ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ ในการประมวลผลข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย
รูปแบบสูตร =average(ช่(ช่ววงข้งข้ออมูมูลลเริเริ่ม่มต้ต้นน::ช่ช่ววงข้อมูลสิ้นสุด)
หาค่าต่าสุด
รูปแบบสูตร =min(ช่(ช่ววงข้งข้ออมูมูลลเริเริ่ม่มต้ต้นน::ช่ช่วงข้อมูลสิ้นสุด)
หาค่าสูงสุด
รูปแบบสูตร =max(ช่(ช่ววงข้งข้ออมูมูลลเริเริ่ม่มต้ต้นน::ช่ช่วงข้อมูลสิ้นสุด)
หาค่ามัธยฐาน รูปแบบสูตร =median(ช่(ช่ววงข้งข้ออมูมูลลเริเริ่ม่มต้ต้นน::ช่ช่ววงข้อมูลสิ้นสุด)
หาค่าฐานนิยม รูปแบบสูตร =mode(ช่(ช่ววงข้งข้ออมูมูลลเริเริ่ม่มต้ต้นน::ช่ช่วงข้อมูลสิ้นสุด)

กราฟิกค ฯลฯ และอธิบายเหตุผลที่เลือก
5. เลือกวิธีการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ อินโฟกราฟฟิ
รูปแบบการนาเสนอดังกล่าว
แนวคาตอบ นาเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟแบบต่างๆ เช่น
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เฉลยใบงานที่ 3.2 เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
รายวิ
า เทคโนโลยี11รหัรหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1 ที่ 1
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคานวณและจัดเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์
เตอร์เน็ตได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มของนักเรียนได้รับมอบหมายให้ทาการสารวจข้อมูลความต้องการของนักเรียนในการจัดทาเสื้อ
กีฬาภายใน นักเรียนจะต้องทาการสารวจข้อมูลอะไรบ้าง และจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ หรือบริการใด
บนอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม และจัดการประมวลผลข้อมูล นาเสนอข้อมูลที่ได้ และอธิบาย
ข้อดีของการสารวจข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลที่ควรจะมีในการสารวจ
1. ชื่อ – สกุล
2. เลขที่
3. ห้อง
4. เพศ
5. ไซส์ซ์ของเสื้อที่นักเรียนใส่
ซอฟต์แวร์ที่จะเลือกใช้
สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Google Form หรือ Microsoft
Forms
โดยการเก็บข้อมูล ออนไลน์ เราสามารถจั ดทาโดยออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้งาน แล้ว ส่งลิงค์
แบบสอบถามไปให้เพื่อน ๆ กรอกข้อมูล เมื่อเพื่อน ๆ ในห้องกรอกครบทุกคน เราสามารถเข้าไปดาวน์
โหลดข้อมูลที่ซอฟต์แวร์สรุปให้มาเป็นข้อมูลในการจัดทาเสื้อกีฬาภายในได้
ข้อดีของการใช้แบบสอบถามออนไลน์ คือ สามารถทาได้ง่าย ไม่จากัดจานวนผู้ตอบ มีการสรุปผล
ให้อัตโนมัติในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร (กระดาษ) ข้อมูลไม่สูญหายง่าย เพราะถูกจัดเก็บ
บนระบบ คลาวด์ (Cloud)
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688
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายขั้นตอน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
การจัดการ
ช่วยในการคานวณ
สารสนเทศได้
และจัดเรียงข้อมูล
อย่างถูกต้อง
หรือบริการบน
อินเตอร์เน็ตได้

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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689
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ทักษะในการ
ทางานร่วมกัน

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะการเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ในการ
แก้ปัญหา

ทักษะการนาเสนอ
งาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ซื่อสัตย์สุจริต

รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

มีจิตสาธารณะ

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผลงานผังมโนทัศน์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ลาดับที่
รายการประเมิน
4
3
2
1
1
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
2
ความถูกต้องของเนื้อหา
3
ความคิดสร้างสรรค์
4
ความตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............../................./................
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เกณฑ์ประเมินผังมโนทัศน์
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
4
3
2
1. ผลงานตรงกับ
ผลงานสอดคล้องกับ ผลงานสอดคล้องกับ ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่
จุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์เป็นส่วน จุดประสงค์บาง
ประเด็น
ใหญ่
ประเด็น
กาหนด
2. ผลงานมีความ
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
ถูกต้องสมบูรณ์ ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้องเป็น
ผลงานถูกต้องเป็น
ครบถ้วน
ส่วนใหญ่
บางประเด็น
ผลงานมีความ
3. ผลงานมีความคิด ผลงานแสดงออกถึ ง ผลงานมีแนวคิด
สร้างสรรค์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แปลกใหม่แต่ยังไม่ น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แปลกใหม่ แ ละเป็ น เป็นระบบ
แนวคิดแปลกใหม่
ระบบ
4. ผลงานมีความ
เป็น ระเบี
ระเบียยบบ

ผลงานมี ค วามเป็ น ผลงานส่วนใหญ่มี
ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถึง ความเป็นระเบียบแต่ ระเบียบแต่มี
ความประณีต
ยังมี
ข้อบกพร่องบางส่วน
ข้อบกพร่องเล็กน้อย

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–16
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

1
ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

ผลงานส่ ว นใหญ่ ไ ม่
เป็นระเบียบและมีข้อ
บกพร่องมาก
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
ความถูกต้องของเนื้อหา



2
ความคิดสร้างสรรค์



3
วิธีการนาเสนอผลงาน



4
การนาไปใช้ประโยชน์



5
การตรงต่อเวลา



รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/................./...................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
การแสดงความคิดเห็น



2
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น



3
การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



4
ความมีน้าใจ



5
การตรงต่อเวลา



รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
การมี
การ
ส่วนร่วม
การแสดง
การ
ทางาน
ความมี
ในการ
ความ ยอมรับฟัง ตามที่
รวม
น้าใจ
ปรับปรุง
ลาดับ
ชื่อ–สกุล
คิดเห็น
คนอื่น
ได้รับ
15
ผลงาน
ที่
ของนักเรียน
มอบหมาย
คะแนน
กลุ่ม
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............./.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

695
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้าน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
รับผิดชอบ
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่าง
พอเพียง
6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็น
ไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3
2
1

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามทีโ่ รงเรียน
จัดขึ้น
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรียน
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
และโรงเรียน

ลงชื่อ .................................................. ผู้ประเมิน
............/.................../................
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เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน
51–60
41–50
30–40
ต่ากว่า 30

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นักออกแบบระบบ
รหัสวิชา ว21103
รายวิชา เทคโนโลยี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 6 ชั่วโมง
....................................................................................................................................................................................
.1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.1.1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางานที่พบในชีวิต
จริง
ว 4.2 ม.1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
2. สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด
แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสาคัญของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสาคัญที่จาเป็นต้อง
ใช้แก้ปัญหาออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. อธิบายแนวคิดเชิงนามธรรมได้
2. การใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหา
ทักษะ/ กระบวนการ
1. สามารถเขียนแนวคิดเชิงนามธรรมได้
2. สามารถใช้แนวคิดนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาได้
เจตคติ
1. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการทางาน
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน
5. ทักษะการนาเสนองาน
5. คุณสมบัติอันพึงประสงค์
1.ซื่อสัตย์
2.มีวินัย
3.ใฝ่เรียนรู้
4.มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการคิดเชิงนามธรรม
- ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่องการใช้การคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
- ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่องสนุกกับการเขียนอัลกอริทึม
- ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง ผังงาน (Flowchat)
- ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
เกณฑ์ประเมินด้านความรู้
1. การตอบ
คะแนนการตอบ
คะแนนการตอบ
คะแนนการตอบ
คะแนนการตอบ
คาถามจากใบงาน คาถามด้านความรู้ คาถามด้านความรู้ คาถามด้านความรู้ได้ คาถามด้านความรู้
ได้ระหว่าง
ได้ระหว่าง
ระหว่าง 50-69%
ต่ากว่า 50%
90-100%
70-89%
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ประเด็น
การประเมิน
2. การวิเคราะห์
งานและวาง
แผนการทางาน

3. การเขียนสรุป
องค์ความรู้

4. การอภิปราย
ความรู้

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
กาหนด มีความถูก กาหนด มีความถูก กาหนด มีความถูก
ต้อง วางแผนและ ต้อง วางแผนและ ต้องเป็นส่วนใหญ่
เขียนแผนงานได้
เขียนแผนงานได้
วางแผนและเขียน
ชัดเจน ละเอียด
ชัดเจน นาไปสู่
แผนงานได้ชัดเจน
เข้าใจง่าย นาไปสู่ การปฏิบัติเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติได้
การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายได้
บรรลุเป้าหมายได้
เขียนได้ตรง
เขียนได้ตรง
เขียนได้ตรงประเด็น
ประเด็นเขียนมี
ประเด็น เขียนมี
เขียนมีเหตุผล
เหตุผลประกอบ
เหตุผลประกอบ
ประกอบอย่าง
อย่างเหมาะสม ใช้ อย่างเหมาะสม ใช้ เหมาะสม ใช้ภาษาใน
ใช้
ภาษาในการเขียนยน ใช้
ภาษาในการเขียนยน การเขียนได้เหมาะสม
ภาษาในการเขี
ภาษาในการเขี
ได้เหมาะสม เขียน ได้เหมาะสม เขียน มีความคิดสร้างสรรค์
เขี
ยนค�
อง อ คาถูกต้อง มี
คาถู
กต้ำอถูงกต้ลายมื
ลายมื
ความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
สวย อ่อาสวย
นง่าอ่ยามีนง่าย มีความคิ
มีความคิ
ความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์ เขียนลาดับ
เขียนลาดับ
เหตุการณ์อย่าง
เหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกันได้ดี
อภิปรายเรื่องที่
อภิปรายเรื่องที่
อภิปรายเรื่องที่ศึกษา
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
มาได้อย่างชัดเจน
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
พร้อมให้เหตุผลที่
เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น หนักแน่น ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของเรื่อง
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
ที่ศึกษา มีข้อมูลที่

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์งานได้
วางแผนและเขียน
แผนงานได้ชัดเจน
นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้

เขียนได้ตรง
ประเด็นเขียนมี
เหตุผลประกอบ
อย่างเหมาะสม ใช้
ภาษาในการเขียน
ได้เหมาะสม

อภิปรายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น
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5. ผลงานสาเร็จ

6. ทักษะ
กระบวนการ
ทางานร่วมกัน

7. ทักษะ
การแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
เรื่องที่ศึกษา
เฉพาะเจาะจง
มีข้อมูลที่
สนับสนุนข้อสรุป
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาได้
เหมาะสม

4 (ดีมาก)
เรื่องที่ศึกษา
มีข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสม
พูดชัดเจน ภาษาที่
ใช้ไม่กากวม
ผลงานใช้ประโยชน์ ผลงานใช้ประโยชน์ ผลงานใช้ประโยชน์
ได้ตามประเภทของ ได้ตามประเภทของ ได้ตามประเภทของ
งาน ผลงาน
งาน ผลงาน
งาน ผลงานเรียบร้อย
เรียบร้อย ประณีต เรียบร้อย ประณีต สวยงาม
สวยงาม มีความคิด สวยงาม
สร้างสรรค์
เกณฑ์ประเมินด้านทักษะกระบวนการ
รู้จักบทบาทหน้าที่ รู้จักบทบาทหน้าที่ รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
ตามบทบาทได้
ตามบทบาทได้
เหมาะสมทุกคน มี เหมาะสมเป็นส่วน เหมาะสมเป็น
มีการท
การท�างานเป็
ำงานเป็นนทีทีมม ใหญ่ มีการทางาน บางครั้ง รับผิดชอบ
ที่ดีรับผิดชอบ
เป็นทีมที่ดี
ร่วมกัน เป็นผู้พูดและ
ร่วมกัน เป็นผู้พูด รับผิดชอบร่วมกัน ผู้ฟังที่ดี มีคุณธรรม
และผู้ฟังที่ดี มี
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ ในการทางาน
มีคุคณุณธรรมใน
ธรรมใน
ดี มีคุณธรรมใน
การทางาน
การทางาน
สามารถแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ และอุปสรรคต่างๆ และอุปสรรคต่างๆ ที่
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง ที่เกิดขึ้นในระหว่าง เกิดขึ้นในระหว่าง

1 (ปรับปรุง)
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา

ผลงานใช้ประโยชน์
ได้ตามประเภทของ
งาน ผลงาน
เรียบร้อย

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิดชอบร่วมกัน
ได้เป็นบางครั้ง
ไม่ค่อยมีคุณธรรม
ในการทางาน

สามารถแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
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8. ทักษะ
การนาเสนองาน

9.ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี

4 (ดีมาก)
การทางานได้
ใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา
แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์โดย
โดย
ถานการณ์
คานึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ใช้คาพูด
นาเสนอได้
เหมาะสม
บุคลิกภาพดี ตอบ
ข้อคาถามได้ทุก
ประเด็น นาเสนอ
ได้เหมาะสม ตรง
เวลาที่กาหนด
เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง
หลากหลายในการ
ลดขั้นตอนเวลา
ทรัพยากร ในการ

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
การทางานได้
การทางานได้
ใช้เหตุผลใน
ใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา
การแก้ปัญหา
แสวงหาความรู้
แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรู้มา ประยุกต์ความรู้มาใช้
ใช้ในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจแก้ปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ใช้คาพูด
นาเสนอได้
เหมาะสม ตอบข้อ
คาถามได้ทุก
ประเด็น เสนอได้
เหมาะสม ตรงเวลา
ที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ตอบข้อ
คาถามได้ทุกประเด็น
ตรงตามเวลาที่
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
การทางานได้
ใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา
ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้

เนื้อหานาเสนอ
ไม่ครอบคลุม
ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตอบข้อ
คาถามได้ไม่ครบทุก
ประเด็น นาเสนอ
ได้ไม่ตามเวลาที่
กาหนด

เลือกใช้เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีได้ เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง ใน อย่างถูกต้อง ในการ ได้ไม่ถูกต้อง ไม่
การลดขั้นตอนเวลา ลดขัน้ ตอนเวลา แต่ สามารถลดขั้นตอน
ทรัพยากร ในการ
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10. ซื่อสัตย์

11. มีวินัย

12. ใฝ่เรียนรู้

4 (ดีมาก)
ทางาน โดยไม่มี
ผลกระทบกับผู้อื่น
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ทางาน โดยไม่มี
ใช้ทรัพยากรในการ
ผลกระทบกับผู้อื่น ทางานสิ้นเปลือง

เกณฑ์ประเมินด้านคุณลักษณะ
บันทึกข้อมูลจาก บันทึกข้อมูลจาก บันทึกข้อมูลจาก
การสืบค้นและไม่ การสืบค้นและไม่ การสืบค้น ตรงต่อ
ละเมิดลิขสิทธิ์ทาง ละเมิดลิขสิทธิ์ทาง เวลา ทางานด้วย
ปัญญา และอ้างอิง ปัญญา ตรงต่อเวลา ตนเอง
แหล่งข้อมูล ตรงต่อ ทางานด้วยตนเอง
เวลา ทางานด้วย
ตนเอง
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา กฎระเบียบ กติกา กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ ของโรงเรียน ของ ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม ห้องเรียน ของกลุ่ม ห้องเรียน ของกลุ่ม
ด้วยความเต็มใจ
ไม่ก่อกวนความรา ได้เป็นส่วนใหญ่
ำคาญให้คครูรูแและ
ไม่ก่อกวนความรา ร�คราญให้
ไม่ก่อกวนความรา
ร�ำคาญให้คครูรูแและ
ละ
ำคาญให้คครูรูแและเพื
ละเพื่อ่อน
คราญให้
เพื่อนในห้องเรียน ร�คราญให้
เพื่อนในห้องเรียน
ในห้องเรียน
มีความกระตือรือร้น มีความกระตือรือร้น มีความกระตือรือร้น
อดทนเพียรพยายาม อดทน มุ่งมั่น รู้จัก อดทน มุ่งมั่น ใน
มุ่งมั่น รู้จักแสวงหา แสวงหาความรู้จาก บางครั้ง รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ความรู้จากแหล่ง
อยู่เสมอๆ
เรียนรู้อื่นๆ
เรียนรู้อื่นๆ อยู่
เสมอๆ

1 (ปรับปรุง)
เวลา ทรัพยากร ใน
การทางานได้

ทางานตรงต่อเวลา
แต่คัดลอกผลงาน
คนอื่นมาเป็นของ
ตน

ไม่ค่อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ก่อกวนความรา
ร�ำคาญให้คครูรูแและ
ละ
คราญให้
เพื่อนในห้องเรียน
เป็นบางครั้ง
ไม่มีความ
กระตือรือร้น
อดทน มุ่งมั่น ไม่
รู้จักแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ
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13. มุ่งมั่นใน
การทางาน

4 (ดีมาก)
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จ
ตามกาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง ละเอียด
ประณีต เรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จ
มอบหมายเสร็จตาม
ตามกาหนดเวลา กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
เป็นบางส่วนผลงาน
ถูกต้อง เรียบร้อย มีความถูกต้อง
เรียบร้อยเป็นบาง
รายการ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
4
คะแนน
3
คะแนน
2
คะแนน
1
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
ผลงานมีไม่มีความ
ความเรี
เรียบร้อยยบร้อย
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทักกษะการคิ
ษะการคิดด
1.ทั
2. ทักกษะการคิ
ษะการคิดดแก้
แก้ปปัญัญหา
หา
2.ทั

ขอบเขตเนื้อหา
1. แนวคิดเชิงนามธรรม
2. ความหมายและที่มาของแนวคิดเชิง
เชิ
งนามธรรม
นามธรรม
3. การใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ
แก้ปัญหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบบายเกี
ายเกี่ย่ยวกั
วกับบความหมายและที่มา
1.อธิ
ของแนวคิ
ของแนวคิดดเชิเชิงงนามธรรมได้
นามธรรมได้
2. บอกวิธธีกีการน
ารน�าแนวคิ
ำแนวคิดเชิงนามธรรม
นามธรรมไป
2.บอกวิ
ใช้
ในการแก้
ปัญปหาได้
ไปใช้
ในการแก้
ัญหาได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้ว
2. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากการที่ครูนาขวดที่บรรจุ
น้า ซึ่งมีสี ขนาด รูปร่าง ๆ ต่างกัน มาให้นักเรียนดู
4. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากการที่ครูตั้งคาถาม “อะไร”
“ทาไม” “อย่างไร” เช่น นักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร ? ทาไมขวด
น้าแต่ละขวดจึงมีรูปร่างแตกต่างกัน ? ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์น้าดื่ม นักเรียนจะออกแบบขวดให้มีรูปร่าง รูปทรงอย่างไร
เพราะเหตุใด เป็นต้น
5. ครูเติมเต็มในเรื่องหลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ขั้นสอน
1. นักเรียนทาความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงนามธรรม
โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 2.1 เรื่องการคิ
การคิดดเชิเชิงงนามธรรม
นามธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การคิดดเชิเชิงง
- ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่องการคิ
นามธรรม
การใช้กการ
าร
- ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่องการใช้
คิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง แนวคิดเชิง
นามธรรม
การใช้กการคิ
ารคิด
- ใบงานที่ 2.2 เรื่องการใช้
เชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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3.ทักษะการใช้เทคโนโลยี
4.ทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน
5.ทักษะการนาเสนองาน
ด้านคุณลักษณะ
1.ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2.1การจาแนกสัตว์โดยใช้แนวคิดเชิง
นามธรรม กาหนดเวลา 5 นาทีแล้วร่วมกันอภิปรายถึงเกณฑ์ที่ใช้ใน
การจาแนกประเภทของสัตว์โดยยกตัวอย่าง หรือกรณีตัวอย่างให้เห็น
ชัดเจน
3. ครูอธิบายถึงความหมายของแนวคิดเชิงนามธรรมว่า เป็น
กระบวนการคิดแยกคุณลักษณะที่สาคัญออกจากรายละเอียด หรือสิ่ง
สิที่ง่นทีัก่นเรีักยเรีนก
ยนก�
จารณาเพืเพื่อ่อให้ให้ได้ได้ขข้อ้อมูมูลลทีที่จ่จาเป็
�ำเป็นน
าลัำงลัพิงจพิารณา
4. ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า การดึงคุณลักษณะสาคัญของสัตว์เป็น
กลุ่มต่างๆ เป็นการแยกแยะส่วนที่เป็นสาระสาคัญออกส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ
5. ครูแจกใบงานที่ 2.1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม และให้
นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อช่วยกันระดมสมองวิเคราะห์
ปัญหา และช่วยกันหาคาตอบ
6. นักเรียนศึกษา ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่องการใช้การคิดเชิง
นามธรรมในการแก้ปัญหา
7. นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่องการใช้การคิดเชิงนามธรรม
ในการแก้ปัญหา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันนาเสนอผลการแก้ปัญหาที่ได้จากการ
สังเคราะห์ และร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่ได้ศึกษา
ค้นคว้ามาครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม
2. นักเรียนทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง การคิดเชิงนามธรรมในการ
แก้ปัญหา เพื่อเป็นการทบทวนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง แนวคิดเชิง
นามธรรม ว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนสรุปผังมโนทัศน์ (Concept
Mapping) เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและนาเสนอ
สรุปผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้าของกลุ่ม เพื่อนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินทั้งงานของกลุ่มตนเองและ
ของเพื่อน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
-อธิบายเกี่ยวกับความหมาย
ของแนวคิดเชิงนามธรรมได้
-อธิบายวิธีการนาแนวคิดเชิง
นามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้

วิธีการ
- ตรวจใบงานหน่วยที่
2.1
- ตรวจใบงานหน่วยที่
2.2

เครื่องมือที่ใช้
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง แนวคิด
เชิงนามธรรม
- ใบงานที่ 2.2 เรื่องการใช้การ
คิดเชิงนามธรรมในการ
แก้ปัญหา
- แบบประเมินผลด้านความรู้

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ70

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) - สังเกตพฤติกรรมการ - แบบประเมินผลด้านด้าน
--สามารถเขี
ยนแนวคิ
ด ดเชิง เรียนรู้ของนักเรียน
สามารถเขี
ยนแนวคิ
ทักษะ/กระบวนการ
เชินามธรรมได้
งนามธรรมได้
--สามารถใช้
สามารถใช้แแนวคิ
นวคิดดเชิง
เชินามธรรมเพื
งนามธรรมเพื
่อแก้ปัญปัญหาได้
หาได้
่อแก้
--สามารออกแบบวิ
สามารออกแบบวิธธีกีการาร
แก้ปปัญัญหาโดยการใช้
หาโดยการใช้แนว
แนวคิดเชิง
แก้
คินามธรรมได้
ดเชิงนามธรรมได้

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ด้านคุณลักษณะ (A)
- สังเกตพฤติกรรมของ
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และ นักเรียน
มุ่งมั่นในการทางาน
- ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน.......... พ.ศ. ............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. ............
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ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง การคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
สวิสชาว21103
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่22 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11รหัรหั
จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของแนวคิดเชิงนามธรรมได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การคิดเชิงนามธรรม
การคิดเชิงนามธรรม คือ กระบวนการเชิงคัดแยกคุณลักษณะที่สาคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์
ปัญหา หรือในงานที่สนใจ เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่จาเป็นเพียงพอต่อการพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่สนใจ
เช่น แม้ว่าแมวแต่ละตัวจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่มันก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างกัน เช่น มีตาสีเขียว
ขนสีดา ชอบกินปลาทู ความคิดด้านนามธรรมจะคัดกรองลักษณะที่ไม่ได้ร่วมกันกับแมวตัวอื่นๆ เหล่านี้ ออกไป
เพราะรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ไม่ได้ช่วยให้เราอธิบายลักษณะพื้นฐานของแมวในการวาดภาพมันออกมา
ได้ กระบวนการคัดกรองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และมุ่งที่รูปแบบซึ่งช่วยให้เราแก้ปัญหาได้เรียกว่าแบบจาลอง
(model) เมื่อเรามีความคิดด้านนามธรรม มันจะช่วยให้เรารู้ว่าไม่จาเป็นที่แมวทุกตัวต้องหางยาวและมีขนสั้น หรือ
ทาให้เรามีโมเดลความคิดที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง
การคัดเลือกคุณลักษณะที่จาเป็นและไม่จาเป็นต่อการแก้ปัญหา
คือ การพิจารณาปัญหาที่อาจจะประกอบไปด้วยรายละเอียดจานวนมาก ทั้งที่จาเป็นและไม่จาเป็น
ต่อการแก้ปัญหา ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงจาเป็นต้องเลือกเฉพาะรายละเอียดที่จาเป็นเท่านั้นในการแก้ปัญหา
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ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง การคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
า ว21103
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
รายวิชชาาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11 รหั
รหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนที
่ 2 ่ ชั2้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
จุดประสงค์ บอกวิธีการนาแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การใช้การคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
พจมานชอบเล่นตัวต่อเล็กๆ ดังรูป พจมานมีลูกบาศก์เล็กๆ อย่างนี้มากมาย เธอใช้กาวต่อลูกบาศก์เล็กๆ
เข้าด้วยกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบต่างๆ ครั้งแรกพจมานต่อลูกบาศก์เล็กๆ 8 อันเข้าด้วยกัน ได้ดังรูป ก

จากนั้นพจมานต่อลูกบาศก์เล็ก ๆ เข้าด้วยกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมตัน ดังรูป ข และรูป ค

ลูกบาศก์เล็ก

อยากทราบว่า ภาพ ข พจมานต้องใช้ลูกบาศก์เล็กๆ ทั้งหมดกี่อัน
พจมานต้องใช้ลูกบาศก์เล็กๆ กี่อันในการต่อรูป ค
พจมานคิดได้ว่า ตามรูป ค นั้น เธอใช้ลูกบาศก์เล็ก ๆ ไปมากเกินความจาเป็น แทนที่จะต่อ
เป็นสี่เหลี่ยมตัน เธอควรจะปล่อยให้ข้างในกลวงได้ พจมานต้องใช้ลูกบาศก์เล็กๆ อย่างน้อยที่สุดกี่อัน เพื่อต่อเป็น
ทรงสี่เหลี่ยมตามรูป ค แต่ข้างในกลวง
พจมานต้องการต่อทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ดูเหมือนทรงตัน โดยให้มีความยาว 6 ลูกบาศก์เล็ก
กว้าง 5 ลูกบาศก์เล็ก และสูง 4 ลูกบาศก์เล็ก โดยต้องการใช้ลูกบาศก์เล็กๆ น้อยที่สุด เท่าที่จะน้อยได้ และ
จะปล่อยให้ข้างในกลวงให้มากที่สุด พจมานต้องใช้ลูกบาศก์เล็กๆ อย่างน้อยที่สุดกี่อัน
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การวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาที่ต้องการทราบ โดยการอธิบายที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้
แนวคิดเชิงนามธรรมที่ใช้คานวณ
ปัญหา
ข้อมูลจากโจทย์
คาตอบ
รูปภาพประกอบ ภาพ ข
รูปภาพ ข ต้องใช้ลูกบาศก์
คานวณลูกบาศก์เล็กที่ใช้ต่อด้านหน้า
เล็ก ๆ ทั้งหมดกี่อัน
x จานวนแถวตอนลึก
ต้องใช้ลูกบาศก์เล็ก ๆ กี่อันใน รูปภาพประกอบ ภาพ ค
คานวณ ลูกบาศก์เล็กที่ใช้ต่อ
การต่อรูป ค
ด้านหน้า x จานวนแถวตอนลึก
ถ้าต้องการต่อภาพลูกบาศก์ ค รูปภาพประกอบ ภาพ ค ข้างใน พิจารณาข้อคาตอบจาก ปัญหาข้อที่
เป็นแบบสี่เหลี่ยมกลวง ต้องใช้ กลวง
2 ลบด้วยจานวนลูกบาศก์สามารถ
ลูกบาศก์เล็กทั้งหมดกี่อัน
ตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมกลวงได้
ต้องการต่อลูกบาศก์เล็กตาม ความกว้าง ความยาว และความสูง คานวณหาพื้นที่ กว้าง x ยาว x สูง
ขนาดที่ต้องการ ด้านนอกเป็น ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
(- ด้วยจานวนลูกบาศก์ที่อยู่ในพื้นที่
สี่เหลี่ยมตันแต่ด้านในกลวง
ด้านใน)
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชชาาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11รหัรหัสวิสชว21103
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 2่ 2ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่11
จุดประสงค์ บอกวิธีการนาแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม.................................................................................................ระดับชั้น..........................ห้อง.......................
คาชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกสัตว์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ที่นักเรียนกาหนดขึ้น เพียงเกณฑ์เดียว
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ตารางคัดกรองรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต เมื่อระบุความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี้
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 จาแนกประเภทของสัตว์ สัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์ปีก
 สัตว์ 2 ขา สัตว์ 4 ขา
เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ประเภทแหล่งที่อยู่อาศัย

จานวนขาของสัตว์

อธิบายตามลักษณะของสิ่งมีชีวิต

สัตว์
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715
เฉลยใบงานที่ 2.1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชชาาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11 รหัรหัสสวิชว21103
ยนที
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
จุดประสงค์ บอกวิธีการนาแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกสัตว์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ที่นักเรียนกาหนดขึ้น เพียงเกณฑ์เดียว
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ตารางคัดกรองรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต เมื่อระบุความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี้
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 จาแนกประเภทของสัตว์ สัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์ปีก
 สัตว์ 2 ขา สัตว์ 4 ขา
เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อธิบายตามลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการ
สูงที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิต ลักษณะเด่น
คือ มีต่อมน้านม สาหรับผลิตนมใช้เลี้ยง
ลูกในระยะแรกเกิด มีสมองขนาดใหญ่
สัตว์บก

สัตว์น้า
ประเภทแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า

สัตว์ปีก
สัตว์ 2 ขา
จานวนขาของสัตว์
สัตว์ 4 ขา

สัตว์
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
สวิสชาว21103
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 2่ 2ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีที่ 1
รายวิชาชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11รหัรหั
จุดประสงค์ บอกวิธีการนาแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม...............................................................................ระดับชั้น.................ห้อง.................
คาชี้แจง พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วให้นักเรียนหาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้
อย่างละเอียด โดยให้แสดงวิธีการที่หลากหลายให้ได้มากที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล
1. สถานการณ์ : ชัยทัศน์มีนาฬิกาเรือนหนึ่ง ซึ่งบนหน้าปัดของนาฬิกามีเฉพาะตัวเลขคู่ เขาต้องการสร้างรูปหลาย
เหลี่ยมบนหน้าปัดนาฬิกา อยากทราบว่าเขาจะสามารถสร้างรูปหลายเหลี่ยมได้กี่รูป โดยใช้ตัวเลขบนหน้าปัด
เหล่านี้เป็นมุมของผู้หลายเหลี่ยม

ปัญหา : ............................................................................................................................. ..................
เงื่อนไขจากโจทย์ : .............................................................................................................................
แนวคิดเชิงนามธรรมในการคานวณ : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

717

732
718
เฉลยใบงานที่ 2.2 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชชาา เทคโนโลยี
เทคโนโลยี1 รหัรหัสสวิชว21103
ยนที
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
จุดประสงค์ บอกวิธีการนาแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม...............................................................................ระดับชั้น.................ห้อง.................
คาชี้แจง พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วให้นักเรียนหาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้
อย่างละเอียด โดยให้แสดงวิธีการที่หลากหลายให้ได้มากที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล
1. สถานการณ์: ชัยทัศน์มีนาฬิกาเรือนหนึ่ง ซึ่งบนหน้าปัดของนาฬิกามีเฉพาะตัวเลขคู่ เขาต้องการสร้างรูปหลาย
เหลี่ยมบนหน้าปัดนาฬิกา อยากทราบว่าเขาจะสามารถสร้างรูปหลายเหลี่ยมได้กี่รูป โดยใช้ตัวเลขบนหน้าปัด
เหล่านี้เป็นมุมของผู้หลายเหลี่ยม

ปัญหา : ...................สามารถสร้างรูปหลายเหลี่ยมได้กี่รูป...................................................................
เงื่อนไขจากโจทย์ : ............บนหน้าปัดนาฬิกามีเฉพาะตัวเลขคู่..........................................................
แนวคิดเชิงนามธรรมในการคานวณ : ………คานวณหาจานวนรูปหลายเหลี่ยมบนหน้าปัดนาฬิกา…….

718

733
719
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายเกี่ยวกับ
บอกวิธีการนาแนวคิดเชิง
ความหมายและที่มาของ นามธรรมไปใช้ในการ
แนวคิดเชิงนามธรรมได้
แก้ปัญหาได้

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน
ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ทักษะการคิด
แก้ปัญหา

รายการประเมิน
ทักษะการใช้
ทักษะการ
เทคโนโลยี
ทางานร่วมกัน

ทักษะการ
นาเสนองาน

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน

720

735
721
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
ฯ

4
3
2
1

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
คะแนน ระดับ 3 ดี
คะแนน ระดับ 2 พอใช้
คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน

721

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คาถามเชื่อมโยงสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหา
1.อธิบายความหมายของอัลกอริทึมและการ และการเขียนผังงาน
เขียนอัลกอริทึมได้
ขั้นสอน
2.เขียนอัลกอริทึมในรูปแบบต่างๆได้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม (ตามบริบทของห้องเรียน)
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการต้มไข่
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ไข่
โดยให้
ยนเขี
ยนเป็
ไก่ไโก่ดยให้
นักนเรีักยเรีนเขี
ยนเป็
นข้นอข้ๆอๆ
2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
3. ทักษะการคิดแก้ปัญหา
สถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
4. ครูนานักเรียนอภิปรายเขียนผังการต้มไข่ไก่ตามขั้นตอน
1. มีวินัย
ที่นักเรียนเขียนไว้และเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องการเขียนอัลกอริทึม
2. ใฝ่เรียนรู้
5. นักเรียนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
3. มุ่งมั่นในการทางาน
สถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหา โดยเขียนผังงานจากสถานการที
สถานการณ์่กาหนด
ที่ก�ำหนด

ขอบเขตเนื้อหา
1.การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี 1

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง รู้จักกับอัลกอริทึม
- เว็บไซต์ https://www.draw.io/ (Flowchat)
- เว็บไซต์https://sites.google.com/site/
computerbcyschool/home/com_m_3/alg
orithm (ตัวอย่างอัลกอริทึม : การต้มไข่ไก่)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
สถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหา

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้ วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
ขั้น1.ครู
สรุปใช้คาถามให้นักเรียนอธิบายความหมายและขั้นตอน
1.ครูใช้ยคนผั
าถามให้
ในการเขี
งงาน นักเรียนอธิบายความหมายและขั้นตอน
ในการเขี
ยนผังExit
งาน Ticket ให้นักเรียนเขียนความเข้าใจเกี่ยวกับ
2.กิจกรรม
2.กิจยกรรม
Exit Ticket ให้นักเรียนเขียนความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขี
นผังงาน
การเขียนผังงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
แผนการจัดการเรีเรืย่อนรู
เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
ง ้ทนัี่ ก2ออกแบบระบบ
เรืรายวิ
่อง ชนัากออกแบบระบบ
เทคโนโลยี 1
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
2 ชัท่วโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึกษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมาย
ของอัลกอริทึมและการ
การเขี
ทึมได้
เขียนอัยลนอั
กอริลทกอริ
ึม ได้
2.เขียนอัลกอริทึมใน
รูปแบบต่างๆได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
2. ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
3.ทักษะการคิด
แก้ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการ
ทางาน

วิธีการ
- ตรวจใบงานที่ 2.1

เครื่องมือที่ใช้
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง
สนุกกับการเขียนผังงาน
สถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหา
- แบบประเมินผลด้านความรู้

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ70

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- แบบประเมินผลด้านด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะ - นักเรียนทุกคน
คุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง รู้จักกับอัลกอริทึม หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
า เทคโนโลยี1 1รหัรหัสวิสชว21103
ยนที
่ 2 ่ ชั2้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1 ี่ 1
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์ อธิบายความหมายของอัลกอริทึมและการเขียนอัลกอริทึมได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รู้จักกับอัลกอริทึม
อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลาดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่ง
จะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น
อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง แนวคิดอย่างมีเหตุมีผลที่ผู้พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือ
นักวิเคราะห์ ระบบ ใช้ในการอธิบายวิธีการทางานอย่ างเป็น ขั้นตามลาดับในการที่จะพัฒ นาโปรแกรมนั้น ๆ
ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนหรือพัฒ นา
โปรแกรม
ขณะเดียวกันสามารถช่วยให้ ผู้ที่เป็ น จาเป็ นของงาน หรือผู้ที่รับ ผิ ดชอบได้ตรวจสอบขั้น ตอนต่างๆ
ในการทางาน และความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนการทางาน โดยผู้ที่เป็นเจ้าของงานหรือผู้ที่รับผิดชอบนั้นๆ
ไม่จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น
เขียนอัลกอริทึม มีหลักการเขียนอย่างไร
หลักการเขียนอัลกอริทึม
1. กระบวนการสาคัญเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวในการมีจุดเริ่มต้นหลายที่จะทาให้กระบวนการวิธีสับสน จน
จนในที
ุดอาจท�
ม่ตรงกั
บความต้
องการ
ออาจท�
อัลทกอริ
ไม่สามารถท�
ำงานได้
ในที่สุด่สอาจท
าให้ำผให้ลลัผพลลัธ์ทพี่ไธ์ด้ทไม่ี่ได้ตไรงกั
บความต้
องการ
หรือหรื
อาจท
าให้อำัลให้กอริ
ึมนัท้นึมไม่นัส้นามารถท
างานได้
เลย เลย
2. กาหนดการทางานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน การกาหนดอัลกอริทึมที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่
คลุมเครือ เสร็จจากขั้นตอนหนึ่ง ไปยังขั้ นตอนที่สองมีเงื่อนไขการทางานอย่างไร ควรกาหนดให้ชัดเจนทางาน
ได้เลย
3. การท างานแต่ ล ะขั้ น ตอนควรสั้ น กระชั บ เพราะการก าหนดขั้ น ตอนการท างานให้ สั้ น กระชั บ
นอกจากจะทาให้โปรแกรมทางานได้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มาพัฒนาโปรแกรมต่อด้วยเพราะ
สามารถศึกษาอัลกอริทึมจากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่ายชัดเจนทางานได้เลย
4. ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อเนื่องกัน การออกแบบขั้นตอนที่ดีนั้นผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควร
เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ น าเข้ า ให้ กั บ ข้ อ มู ล ในขั้ น ต่ อ ไป ต่ อ เนื่ อ งกั น ไปจนกระทั่ ง ได้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ต้ อ งการ
5. การออกแบบอั ล กอริ ทึ ม ที่ ดี ควรออกแบบให้ ค รอบคลุ ม การท างานในหลายรู ป แบบ เช่ น
การออกแบบโดยคิดไว้ล่วงหน้าว่าหากผู้ใช้โปรแกรมป้อนข้อมูล เข้าผิดประเภท โปรแกรมจะมีการเตื
เตื ่อนนว่า
ผู้ใช้งานมีการใส่ข้อมูลที่ผิดประเภทโดยโปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้น เพื่อให้ใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกัน
การเกิดจุดบกพร่องของโปรแกรมได้
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ตัวอย่างทอัลกอริ่ทึม : การต้มไข่ไก่

อัลกอริทึมที่ 1






อัลกอริทึมที่ 2

ผลที่ได้เหมือนกันคือ :: ไข่ต้ม
ผลลัพธ์อัลกอริธึม 1 สามารถทานได้เลย
ส่วนผลลัพธ์อัลกอริธึม 2 ต้องปอกก่อนทาน
สรุปคือ เราได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ต้องการ คือ :: ไข่ต้ม

อ้างอิงตัวอย่าง :: https://sites.google.com/site/computerbcyschool/home/com_m_3/algorithm
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ใบงานรู้ที่ 2.1 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงานสถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
า เทคโนโลยี
ยนที
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
1 1รหัรหั
สวิสชว21103
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์ อธิบายความหมายของอัลกอริทึมและการเขียนอัลกอริทึมได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..............................................................................................ระดับชั้น...................ห้อง.........................
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1.จงเขียนอัลกอริทึมของ “การเตรียมตัวมาโรงเรียน”
ลาดับขั้นตอนที่กาหนด
ตื่นนอน
เริ่มต้น
ส่งงานครูประจาวิชาเพื่อแก้เกรด
เขียนเอกสารขอแก้ 0 ร
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
จบ
ให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระเซ็น
รับรอง

การเรียงลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง

2.จงเขียนอัลกอริทึม การรับค่าตัวเลข 3 จานวน เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ลาดับ

การเรียงลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
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เฉลยใบงานรู้ที่ 2.1 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงานสถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
1 1รหัรหั
สวิสชว21103
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
รายวิ
า เทคโนโลยี
ยนที
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1
จุดประสงค์ อธิบายความหมายของอัลกอริทึมและการเขียนอัลกอริทึมได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..............................................................................................ระดับชั้น...................ห้อง.........................
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1.จงเขียนอัลกอริทึมของ “การเตรียมตัวมาโรงเรียน”
ลาดับขั้นตอนที่กาหนด
อาบน้า
แปรงฟัน
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางมาโรงเรียน
ตื่นนอน
แต่งตัว

การเรียงลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตื่นนอน
แปรงฟัน
อาบน้า
แต่งตัว
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางมาโรงเรียน

2.จงเขียนอัลกอริทึม การรับค่าตัวเลข 3 จานวน เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ลาดับ
1
2
3
4
5

การเรียงลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
รับค่าตัวเลข ตัวที่ 1
รับค่าตัวเลข ตัวที่ 2
รับค่าตัวเลข ตัวที่ 3
หาค่าเฉลี่ยตัวเลข 3 จานวน
แสดงผลลัพธ์
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730
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ
ที่ ท1ี่ 1
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ วิ้ วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์วิวิชชาาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี1 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปี

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายความหมายของ บอกวิธีการนาแนวคิดเชิง
อัลกอริทึมและการเขียน นามธรรมไปใช้ในการ
อัลกอริทึมได้
แก้ปัญหาได้

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน
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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ยวินรู
ทยาศาสตร์
วิชาวิเทคโนโลยี
1 ชั1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี
้ วิทยาศาสตร์
ชา เทคโนโลยี
มัธยมศึ
กษาปี
รายการประเมิน
ทักษะการคิด
ทักษะการคิด
ทักษะการคิด
ชื่อ-สกุล
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์วิวิชชาาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี1 1ชั้นชั้นมัธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
กลุ่มสาระการเรี

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

รายการประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ใฝ่เรียนรู้
ทางาน

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้ว
2. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้ว่า
จุดประสงค์การเรียนรู้
“นักเรียนจะเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร” ?
ด้านความรู้
1.อธิ
ยรหัสส 4. นานักเรียนอภิปรายต่อไปโดยใช้คาถามและเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้
         1.
อธิบบายวิ
ายวิธธีการเขียนอัลกอริทึมด้ด้ววยรหั
การจัดเรียงผังงาน (สื่อกิจกรรมเพิ่มเติม)
ยผังงงานได้
งานได้
จ�จำาลองและด้
ลองและด้ววยผั
ขั้นสอน
กอริททึมึมด้ด้ววยรหั
ยรหัสส
         2.2.สามารถเขี
สามารถเขียนอัลลกอริ
1. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
จ�จำาลองและผั
ลองและผังงงานได้
งานได้
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 เรื่องการเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
และให้นักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อในการเขียนอัลกอริทึม
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการเขียนอัลกอริทึมโดยกาหนดเวลา
   1.
ษะการคิดดวิวิเเคราะห์
คราะห์
1.ทัทักกษะการคิ
       2.
ษะการคิดดแก้
แก้ปปัญัญหา
ประมาณ 10 นาที แล้วจัดกิจกรรม Gallery Walk ให้แต่ละกลุ่มติดแสดง
2.ทัทักกษะการคิ
       3.
ษะกระบวนการท�างานร่
ำงานร่วมกัน
ผลงานรอบๆห้อง โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานแล้วสรุปผล
3.ทัทักกษะกระบวนการท

ขอบเขตเนื้อหา
1.1.การเขี
การเขียนอัลกอริ
กอริททึมึมเพื
เพื่อ่อแก้
แก้ปปัญัญหาหา
       2.2.ประโยชน์
ประโยชน์ขของอั
องอัลลกอริ
กอริททึมึม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
เรื่อง นักออกแบบน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ 3.1 เรื่อง
การเขียนอัลกอริทึมเพื่อ
แก้ปัญหา
- เว็บไซต์
https://www.draw.io
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเขียน
อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ด้านคุณลักษณะ
1.1.ซืซื่อ่อสัสัตตย์ย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
การทากิจกรรม
ขั้นสรุป
1. นักเรียนทาใบงานใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อ
แก้ปัญหา
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องการเขียนอัลกอริทึมเพื่อ
แก้ปัญหา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
เรื่อง นักออกแบบน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ (K)
- ตรวจใบงานหน่วยที่ 3.1
1.อธิบายวิธีการเขียน
อัลกอริทึมด้วยรหัสจาลอง
และด้วยผังงานได้
2.สามารถเขียนอัลกอริทึม
ด้วยรหัสจาลองและด้วยผัง
งานได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
1.1) ทัทักกษะการคิดวิเคราะห์
(Analytic Thinking)
(Analytic
2.2) ทัทักกษะการคิดสร้างสรรค์
และนวั
และนวัตกรรม (Creative
Thinking
Thinking and Innovation)
Innovation)
3.3)ทัทักกษะการคิ
ษะการคิดดแก้
แก้ปปัญัญหา
หา
(Problem
(Problem Solving)
ด้านคุณลักษณะ (A)
       1.1) มีวินัย
       2.2) ใฝ่เรียนรู้
       3.3) มุ่งมั่นในการ
ท�ทำางาน
งาน

เครื่องมือที่ใช้
- ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การ
เขียนอัลกอริทึมเพื่อ
แก้ปัญหา
- แบบประเมินผลด้าน
ความรู้ เทียบกับเกณฑ์

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
70

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- แบบประเมินผลด้านด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
70

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะ

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
70
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8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน.......... พ.ศ. ............
9.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. ............
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ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง ผังงาน(Flowchart) หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปีทที่ 1ี่ 1
เทคโนโลยี1 รหั
รหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนที
่ 1่ ชั1 ้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
จุดประสงค์   1.1.อธิ
กอริททึมึมและการเขี
และการเขียยนอั
นอัลลกอริ
กอริททึมึมได้ได้
อธิบบายความหมายของอัลลกอริ
ยรหัสสจ�จำาลองด้
งงานได้
  2.2.สามารถเขี
สามารถเขียนอัลกอริทึมด้ด้ววยรหั
ลองด้ววยผัยผังงานได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผังงาน (Flowchart)
ผั งงาน (Flowchart) คื อ แผนภาพแสดงล าดั บ ขั้ น ตอนการท างานของ Algorithm, Workflow,
Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลาดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทางานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการ
ทางานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการทางานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน
ตารางสัญลักษณ์พื้นฐานในการเขียนอัลกอริทึม

สัญลักษณ์

ชื่อเรียก
เริ่มต้นและจบ

ความหมาย
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน

การนาเข้าข้อมูล

จุดที่จะนาข้อมูลเข้าจากภายนอก
หรือออกสู่ภายนอก โดยไม่ระบุ
ชนิดของอุปกรณ์

การปฎิบัติงาน

จุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง
อย่
หนึา่งงหนึ่ง

การตัดสินใจ

จุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง

ทิศทาง

ทิศทางขั้นตอนการทางานซึ่ง
ซึจะต้
่งจะต้
องปฏิ
่อเนื่องกั
่องกันตามหั
น ว
องปฏิ
บัตบิตัต่อิตเนื
ตามหั
ลูกศรชีวลู้ กศรชี้
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ประโยชน์ของผังงาน
๑. ช่วยอธิบายลาดับขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
1.
2.
๒. ทาให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย
3.
๓. ทาให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทางานของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย
รูปแบบของอัลกอริทึม
การเขียนอัลกอริทึมมีหลายรูปแบบ โดยผู้เขียนสามารถใช้อัลกอริทึมหลายรูปแบบประกอบกันในการ
ออกแบบอัลกอริทึมนั้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมได้
1. แบบลาดับ (Sequential) มีลักษณะการทางานจะเป็นไปตามขั้นตอน ก่อน-หลัง ต่อเนื่องกันไปเป็น
ลาดับ โดยการทางานแต่ละขั้นตอนต้องทาให้เสร็จก่อน แล้วจึงไปทาขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ตัวอย่าง อัลกอริทึมแบบลาดับ (Sequential)
การทอดไข่ดาว
1. ตั้งกระทะบนเตา
2. เปิดแก๊สและติดไฟ
3. ใส่น้ามันพืช
4. รอจนน้ามันร้อน
5. ตอกไข่ไส่กระทะ
6. รอจนไข่สุก
7. ตักไข่ใส่จานที่เตรียมไว้

ตั้งกระทะบนเตา
เปิดแก๊สและติด
ไฟ
ใส่น้ามันพืช
รอจนน้ามันร้อน
ตอกไข่ใส่กระทะ
รอจนไข่สุก
ตักไข่ใส่จานที่
เตรียมไว้
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2. แบบทางเลือก (Decision) อัลกอริทึมรูปแบบนี้ มีเงื่อนไขเป็นตัวกาหนดเส้นทางการทางานของ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยตัวเลือกนั้นอาจจะมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เช่น สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 ได้คะแนน
50 สอบผ่าน ถ้าต่ากว่า 50 สอบไม่ผ่าน

เริ่มต้น

เงื่อนไข

คาสั่ง

คาสั่ง
จบการทางาน
เริ่ม
ตัวอย่าง อัลกอริทึมแบบทางเลือก
อัลกอริทึมตัดเกรดวิชาคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนสอบของนักเรียน
ตรวจสอบคะแนน (คะแนนที่สอบผ่าน 50 คะแนน)
ถ้ามากกว่า 50 คะแนน สอบผ่าน
ถ้าน้อยกว่า 50 คะแนน สอบตก
ประกาศผล

คะแนน
สอบ
ผ่าน

จบ

ผ่าน
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3.แบบทาซ้า (Repetition) อัลกอริทึมแบบนี้คล้ายกับแบบทางเลือก คือ มีการตรวจสอบเงื่อนไข แต่
แตกต่างกันตรงที่เมื่อการทางานตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด โปรแกรมจะกลับไปทางานอีกครั้งวนการทางานแบบนี้
เรื่อยๆ จนกระทั่งไม่ตรงกับเงือ่ นไขที่กาหนดไว้จึงหยุดการทางานหรือทางานในขั้นต่อไป

เริ่มต้น

เงื่อนไข

คาสั่ง

คาสั่ง
จบการทางาน
ตัวอย่าง อัลกอรึทึมแบบทาซ้า
อัลกอริทึมการซื้อมังคุด 1 กิโลกรัม
1. หยิบถุงพลาสติก
2. หยิบมังคุดมาเลือก โดยกดที่เปลือกที่นิ่มๆ
3. ตรวจสอบเงื่อนไข (น้อยกว่า 1 กิโลกรัม)
4. ถ้าจริง เลือกมังคุดต่อ
5. ถ้าเท็จ หยุดเลือก
6. จ่ายเงินให้กับผู้ที่ขาย

เริ่ม
หยิบถุุง
เลือกมังคุุด
จริง
> 1 กก.

เลือกต่อ
ไม่จริง

จ่ายเงิน
จบ
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การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน การงานการเงิน หรือ
แม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบกับปั ญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ล ะ
วิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของ
บุคคลผู้นั้น อย่างไรก็ตาม หากเรานาวิธีการแก้ปัญหาต่างวิธีนั้นมาวิเคราะห์ให้ดี จะพบว่าสามารถสรุปวิธีการ
เหล่านั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอนได้ และบางครั้งต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้
สมบูรณ์แบบ
นอกจากวิธีการแก้ปัญหาที่ยกตัวอย่างมาซึ่งได้แก่ วิธีการลองผิดลองถูก การใช้เหตุผล การใช้วิธีขจัด
ยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกมากมายที่ผู้แก้ปัญหาสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับตัวปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหา
เอง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านั้นล้วนมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน และจากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้
และแก้ปัญหาของมนุษย์พบว่า โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกสุด
ก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา แต่ผู้แก้ปัญหามักจะมองข้ามความสาคัญของขั้นตอนนี้อยู่เสมอ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้
คือการทาความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กาหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร และ
สิ่งที่ต้องการคืออะไร อีกทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผล ในการวิเคราะห์ปัญหาใด กล่าวโดยสรุปมีองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1. การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กาหนดมาในปัญหา
2. การระบุข้อมูลออก ได้แก่ การพิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหาคาตอบ
3. การกาหนดวิธีประมวลผล ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนวิธีหาคาตอบหรือข้อมูลออก
2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
การเลื อ กเครื่ อ งมื อและออกแบบขั้น ตอนวิ ธี (Tools and Algorithm development) ขั้น ตอนนี้ เป็ น
ขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน หลังจากที่เราทาความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาข้อมูล
และเงื่อนไขที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการหาในขั้นตอนที่ 1 แล้ว เราสามารถคาดคะเนวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนนี้จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาเป็นหลัก หากผู้แก้ปัญหาเคยพบกับปัญหาทานองนี้มาแล้ว
ก็สามารถดาเนินการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา
ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือ
กับเงื่อนไขต่างๆ ของปัญหาซึ่งหมายรวมถึงความสามารถของเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว และสิ่งที่สาคัญคือ
ความคุ้นเคยในการใช้งานเครื่องมือนั้นๆ ของผู้แก้ปัญหา
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3. การดาเนินการแก้ปัญหา
การดาเนินการแก้ปัญหา (Implementation) หลังจากที่ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ หากการแก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ง่าน ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมสาเร็จหรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ขั้ นตอนนี้ต้องอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ ในขณะที่ดาเนินการหากพบ
แนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้
4. การตรวจสอบและปรับปรุง
การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
วิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของ
นทุกกกรณี
กรณีออย่ย่าางถู
งถูกต้องและ
ปัญหา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูมุลเข้เข้าาได้ได้ใในทุ
สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การแก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
ตัวอย่างที่ 1 การเขียนอัลกอริทึม เพื่อรับค่า A , B และกาหนดให้ C มีค่าเท่ากับ A บวกกับ B พร้อม
กับพิมพ์ผลลัพธ์ของค่า C ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์

แบบข้อความ
เริ่มต้น
1.รับค่า A , B
2. กาหนดค่า C = A + B
3. พิมพ์ผลลัพธ์ของค่า C
จบ

แบบสัญลักษณ์
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ตัวอย่างที่ 2 การเขียนอัลกอริทึม เพื่อรับค่าตัวเลข 2 จานวนจากทางแป้นพิมพ์ เพื่อทาการคูณกัน แล้ว
แสดงผลลัพธ์ทางเอกสาร ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์
แบบข้อความ

แบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
1. รับค่าตัวเลข 2 จานวน ( X , Y )
2. ทาการคูณกัน Multiple = X * Y
3. แสดงค่า Multiple ทางเอกสาร
จบ

ตัวอย่างที่ 3 การเขียนอัลกอริทึม เพื่อสลับค่าของ A และ B เมื่อ A=10 , B= 25 ในรูปแบบข้อความ
และสัญลักษณ์
แบบข้อความ
เริ่มต้น
1. กาหนดค่า A=10 , B = 25
2. กาหนดให้ C = A
3. กาหนดให้ A = B
4. กาหนดให้ B = C
จบ

แบบสัญลักษณ์
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ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชชาา เทคโนโลยี
เทคโนโลยี1 รหัรหัสสวิชว21103
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
จุดประสงค์

1.อธิอธิบบายความหมายของอั
ได้
  1.
ายความหมายของอัลลกอริ
กอริททึมึมและการเขียนอัลกอริททึมึมได้
2.สามารถเขี
  2.
สามารถเขียยนอั
นอัลลกอริ
กอริททึมึมด้ด้ววยรหั
ยรหัสสจจ�าลองด้
ำลองด้วยผังงานได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ระดับชั้น........................ห้อง.................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงเรียงอัลกอริทึมที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับอัลกอริทึมที่กาหนด
การเรียงลาดับอัลกอริทึมที่ถูกต้อง
เปิดโทรศัพท์
กดหมายเลขโทรศัพท์
วางโทรศัพท์
รอสัญญาณ
จบ
สนทนา
เริ่มต้น
นาอัลกอริทึมที่เรียบเรียงเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเขียนลงในผังงานให้ถูกต้อง
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2. จงเขียนอัลกอริทึม การตรวจสอบอายุของผู้รับบริการในร้านอินเทอร์เน็ต ห้ามนักเรียนที่มีอายุต่ากว่า 15 เข้าใช้
บริการในร้านในเวลาราชการ ในรูปแบบข้อความและสัญลักษณ์
แบบข้อความ

แบบสัญลักษณ์
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3. จงเขียนอัลกอริทึม “การประกาศผลการสอบ” ในรูปแบบข้อความและสัญลักษณ์
แบบข้อความ

แบบสัญลักษณ์
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เฉลยใบงานที่ 3.2 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชชาา เทคโนโลยี
เทคโนโลยี1 รหัรหัสสวิชว21103
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
จุดประสงค์ สามารถเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจาลองด้วยผังงานได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกลุ่ม..............................................................................................ระดับชั้น..........................ห้อง.................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงเรียงอัลกอริทึมที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับอัลกอริทึมที่กาหนด
การเรียงลาดับอัลกอริทึมที่ถูกต้อง
เปิดโทรศัพท์
เริ่มต้น
กดหมายเลขโทรศัพท์
เปิดโทรศัพท์
วางโทรศัพท์
กดหมายเลขโทรศัพท์
รอสัญญาณ
รอสัญญาณ
จบ
สนทนา
สนทนา
วางโทรศัพท์
เริ่มต้น
จบ
นาอัลกอริทึมที่เรียบเรียงเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเขียนลงในผังงานให้ถูกต้อง
เริ่มต้น
เปิดโทรศัพท์
กดหมายเลขโทรศัพท์
รอสัญญาณ
สนทนา
วางโทรศัพท์
จบ
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2. จงเขียนอัลกอริทึม การตรวจสอบอายุของผู้รับบริการในร้านอินเทอร์เน็ต ห้ามนักเรียนที่มีอายุต่ากว่า 15 เข้าใช้
บริการในร้านในเวลาราชการ พร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอ ในรูปแบบข้อความและสัญลักษณ์
แบบข้อความ

แบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
1. รับค่าอายุจากผู้ใช้บริการ
2. ตรวจสอบอายุ
2.1 ถ้าอายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้บริการได้
2.2 ถ้าอายุต่ากว่า 15 ปี ห้ามใช้บริการ
3. แสดงข้อความบนหน้าจอ
จบการทางาน

เริ่มต้น
รับค่าอายุ

ตรวจสอบ

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

อายุต่ากว่า 15 ปี

จบ

748

763
749

4. จงเขียนอัลกอริทึม “การประกาศผลการสอบ” ในรูปแบบข้อความและสัญลักษณ์
แบบข้อความ

แบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น

เริ่มต้น

1. รับคะแนนสอบ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประกาศผลการสอบ
สอบไม่ผ่าน
เรียนซ่อมเสริม
สอบซ่อม
รอผลการสอบซ่อม
ดูประกาศผลสอบซ่อม

รับคะแนนสอบ
ประกาศผลสอบ

จบ

รอผลสอบซ่อม
สอบซ่อม
เรียนซ่อมเสริม
ผลสอบ
ไม่จริง

จริง
จบ

749

764
750
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
สาระการเรียยนรู
นรู้ วิ้ วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายวิธีการเขียน
สามารถเขียนอัลกอริทึม
อัลกอริทึมด้วยรหัส
ด้วยรหัสจาลอง
จาลองและด้วยผังงานได้
และผังงานได้

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………………….)
ครูผู้สอน

750

765
751
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
่มสาระการเรียยนรูนรู้ วิ้ วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิชชาา เทคโนโลยี
เทคโนโลยี11 ชั้นมัธยมศึ
กลุกลุ่มสาระการเรี
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ทักษะการคิด
วิเคราะห์

รายการประเมิน
ทักษะการคิด ทักษะการทางาน
แก้ปัญหา
ร่วมกัน

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….………………………………….)
ครูผู้สอน

751

766
752
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
เทคโนโลยี1 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 1ี่ 1
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….………………………………….)
ครูผู้สอน

752

767
753
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้...................กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม............................................................
รหัสวิชา ว21103……....
รายวิชา .เทคโนโลยี 1…..... กลุ่มสาระการเรียนรู้ .วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.……..
ภาคเรียนที่ 1..... . ปีการศึกษา 2562.... .เวลา....4......ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน
การด�ารงชี
ำรงชีววิติตในสั
ในสังคมที
งคมที่มีก่มารเปลี
ีการเปลี
่ยนแปลง
มาตรฐานว ว4.14.1เข้เข้าใจแนวคิ
าใจแนวคิดดหลั
หลักกของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยี เพื่อการด
่ยนแปลง
ตศาสตร์
อื่นๆอื่นเพืๆ่อแก้เพืป่อัญแก้หาหรื
อ อ
อย่างรวดเร็
งรวดเร็วว ใช้ความรู
วามรูแ้และทั
ละทักกษะทางด้
ษะทางด้าานวินวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์คณิคณิ
ตศาสตร์และศาสตร์
และศาสตร์
ปัญหาหรื
ฒนางานอย่
นางานอย่าางมี
งมีคความคิ
วามคิดดสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์ ด้ด้ววยกระบวนการออกแบบเชิ
ยกระบวนการออกแบบเชิงงวิวิศศวกรรม
วกรรมเลืเลืออกใช้
กใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีออย่ย่างเหมาะสม
าง
พัพัฒ
เหมาะสมโดยค
านึงถึงผลกระทบต่
สังคม
และสิอม่งแวดล้อม
โดยค�
ำนึงถึงผลกระทบต่
อชีวิต สังอคมชีวิตและสิ
่งแวดล้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจาวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จาเป็น นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุ ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
ตัว ชี้วัด ว 4.1 ม.1/5 ใช้ ความรู้และทัก ษะเกี่ย วกับ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้ า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
กระบวนการออกแบบเชิงวิงศวิวกรรม
ศวกรรมเพืเพื่อ่อแก้แก้ปปัญัญหาหรื
หาหรืออตอบสนองความต้
ตอบสนองความต้อองการจากมนุ
งการจากมนุษย์
2.12.1ใช้ใช้
กระบวนการออกแบบเชิ
การเลือกใช้
อกใช้วัสวดุัสดุเครื
เครื่อ่องมืงมืออและอุ
สดุสแดุต่แลต่ะประเภท
2.22.2การเลื
และอุปปกรณ์
กรณ์ใในการสร้
นการสร้าางสรรค์
งสรรค์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีโดยวั
โดยวั
ละประเภทมี
มีสมบั
สมบัตติ ข้ิขอ้อจ�จำากั
ในการใช้ททแี่ ี่แตกต่
ตกต่าางกั
งกันน เช่เช่นน ไม้
ไม้โลหะ
โลหะพลาสติ
พลาสติกกจึจึงงต้ต้อองมีงมีกการวิ
ารวิเเคราะห์
คราะห์สสมบั
มบัตตขิ ิของวั
องวัสสดุดุ เพือ่ เลือก
กัดดในการใช้
เพื
อกใช้ให้เหมาะสมกั
บลักษณะของงานและเกิ
ดประโยชน์
ับผู้ใช้างงแท้
านอย่จริางงแท้จริง
ใช้่อให้เลืเหมาะสมกั
บลักษณะของงานและเกิ
ดประโยชน์
กับผู้ใช้งกานอย่
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- วิเคราะห์ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- บอกประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุ
- อธิบายการเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับลักษณะของงานและความปลอดภัย
ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการนาเสนอ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์งานและวางแผนการทางาน

753

768
754
เจตคติ
- เห็นคุณค่าของการนากระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
- เห็นความสาคัญของแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
4.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง กระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรม
เกณฑ์การประเมินผลงาน ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

1. การอธิบายความรู้

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้
เขียนอธิบายเรื่องที่ เขียนอธิบายเรื่องที่ เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา มี
เรื่องที่ศึกษา มี
เรื่องที่ศึกษา มี
มีข้ขอ้อมูมูลลทีที่ ่
มีข้ขอ้อมูมูลลทีที่ ่
มีข้ขอมู้อลมูทีลที่ ่

1 (ปรับปรุง)
เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษา พร้อมให้
เหตุผล ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของเรื่อง
ที่ศึกษา แต่มีข้อมูล
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
และไม่สนับสนุน
ข้อสรุป

754
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสม พูด
พูชัดเจน
ชัดเจน
ภาษาที่ใช้ไม่กากวม

เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาได้
เหมาะสม

2. ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา

เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามขั้นตอน
เป็นลาดับชัดเจน

เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้แต่ไม่
ครบถ้วนและ
เป็นไปตามขั้นตอน
ถูกต้องตามขั้นตอน

ไม่สามารถเขียน
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนได้

3.การวิเคราะห์และ
กาหนดรายละเอียด
ของปัญหา

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร ได้
ถูกต้องทั้งหมดและ
ชัดเจนทุกประเด็น

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร ได้
ถูกต้อง

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
ไม่สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคืออะไร
ข้อมูลที่กาหนดให้คือ
อะไร เงื่อนไขคือ
อะไร ได้

1. ทักษะการคิด
วิเคราะห์

2. ทักษะการนาเสนอ

เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป

จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร แต่
ยังไม่
แต่
ยังชไม่ัดเจน
ชัดเจน

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ขั้นตอน วิเคราะห์ขั้นตอน วิเคราะห์ขั้นตอน วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ที่เลือกได้ถูกต้องแต่ ที่เลือกได้ถูกต้อง
ทีเ่ ลือกไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม ไม่เป็นลาดับ
บางส่วน
ตามขั
้นตอน
ขั้นตอน
นาเสนอ

นาเสนอ

นาเสนอ

นาเสนอ
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ที่เลือกไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม และครบถ้วน
แต่ขาดบางประเด็น
ขั้นตอน เข้าใจง่าย
3. วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบลาดับ

1. การมีวินัย

2. การใฝ่เรียนรู้

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลาดับโดยการเขียน
รหัสลจ�าลองและผั
ำลองและ ง
ผังานได้
งงานได้
ถูกถตู้กอต้งอง
ทั้งหมด

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลาดับโดยการเขียน
รหัสจ�ลำาลองและผั
ลองและ ง
ผังานได้
งงานได้
ถูกถตู้กอต้งส่อวงน
ส่ใหญ่
วนใหญ่

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลาดับโดยการเขียน
รหัสจ�ลำาลองและผั
ลองและ ง
ผังานได้
งงานได้
ได้ถูกต้ต้อองง
บางส่วน

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา กฎระเบียบ กติกา กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ ของโรงเรียน ของ ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม ห้องเรียน ของกลุ่ม
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ด้วยความเต็มใจ ไม่ ไม่ก่อกวนความ
ได้เป็นส่วนใหญ่
ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
ราคาญให้ครูและ เพื่อนในห้องเรียน ไม่ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน
เพื่อนในห้องเรียน
มีความ
กระตือรือร้น
อดทน เพียร
พยายาม
มุ่งมั่น รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆอยู่เสมอๆ

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
อยู่เสมอ ๆ

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน ใน
บางครั
้ง รู้ง้จรูัก้จัก
ในบางครั
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
แบบลาดับโดยการ
เขียนรหัสลจ�ำาลองและ
ลองและ
ผังงานได้

ไม่ค่อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ก่อกวนความราคาญ
ให้ครูและเพื่อนใน
ห้องเรียน
เป็นบางครั้ง
ไม่มีความ
กระตือรือร้น ขาด
ขาดความอดทน
ความอดทน
อดทน
ไม่รู้จัก
ไม่
รู้จักแสวงหาความรู
้
จากแหล่
งการเรี้จยากนรู้
แสวงหาความรู
อืแหล่
่นๆ งเรียนรู้อื่น ๆ
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ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
ๆ 4 (ดีมาก)

757

771
757

757

757

3 (ดี) ระดับคุณภาพ2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

3 (ดี)

1 (ปรับปรุง)

2 (พอใช้)

ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
3. มุ่งมั่นในการทางาน ทๆ างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายเสร็จตาม
ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
3. มุ่งมั่นในการทางาน ทางานที่ได้รับ
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายเสร็จตาม
ผลงานมี
ผลงานมีคความถู
วาม กต้อง ผลงานมี
ผลงานมีคความถู
วาม กต้อง ผลงานมี
ผลงานมีคความถู
วาม กต้อง
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
ละเอี
ประณียดต เรีถูยกบร้
บร้ยอังยไม่
ถูกต้อยงด ละเอี
ถูกยต้ังอเรีงยแต่
ต้อองยเรียบร้อย แต่
ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
เรีประณี
ยบร้อตยเรียบร้อย
เรียบร้อย
ถูกต้อง ละเอียด
ถูกต้อง เรียบร้อย ถูกต้อง แต่ยังไม่
ประณีต เรียบร้อเกณฑ์
ย การประเมินด้านเจตคติเรียบร้อย
นากระบวนการ
นากระบวนการ
1.1.เห็เห็นนคุคุณณค่ค่าาของการ
ของการ นากระบวนการ
นากระบวนการ
เทคโนโลยีมาใช้ใน เทคโนโลยีมาใช้ใน เทคโนโลยีมาใช้ใน
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันอย่าง
อย่างถูกต้อง ตาม อย่างถูกต้องตาม
บางโอกาส
สร้างสรรค์
หลักการ
หลักการ
กระบวนการ
กระบวนการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สามารถเป็น
ตัวอย่างได้
นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
2. เห็นความสาคัญ
แก้ปัญหาสร้าง
แก้ปัญหาสร้าง
แก้ปัญหาสร้างชั้น
ของแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการใน ชิ้นงานที่มีความคิด ชิ้นงานที่มีความคิด งานแต่ไม่ได้ใช้
สร้างสรรค์แต่ไม่
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิด สร้างสรรค์และ
งานทีผ่ ลิ่ผตโดยใช้
ในงานที
ลิตโดยใช้
ความคิ
ดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
สร้างสรรค์
แปลกใหม่

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ทางานที่ได้รับ
ตามกาหนดเวลา
มอบหมายไม่เสร็จ
ผลงานไม่มีความ
ตามกาหนดเวลา
ความเรี
เรียบร้อยบร้อย
ผลงานไม่มีค758
วาม
เรียบร้อย
ไม่นากระบวนการ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

นากระบวนการ
แก้ปัญหาสร้างชั้น
งาน แต่ไม่สมบูรณ์
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
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ขอบเขตเนื้อหา
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการแก้ปัญหา
2. ทักษะการนาเสนอ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์งานและ
วางแผนการทางาน

เวลา 2 ชัชั่ว่วโมง
เวลา .....2....
โมง
ธยมศึ
กษาปี
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ที่ 11

แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
สือ่
1. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องนักออกแบบน้อยในชั่วโมงที่แล้ว
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวน
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยยกสถานการณ์การแก้ปัญหา
- สื่อ Power Point เรื่อง กระบวน
โดยใช้เรื่องเล่าจากโซเชียล
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
4. ครูใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักว่าการแก้ปัญหา
- คลิปเพลง Engineering Design
ต่างๆ จาเป็นต้องทาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา Process (lyric video)
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ครูถามว่า “สมมุติว่านักเรียนเป็น https://youtu.be/6dR3iKaWUoU
คนประสบปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง นักเรียนจะทาการแก้ปัญหา
https://youtu.be/6dR3iKaWUo
ภาระ/ชิ
้นงาน
เหล่านั้นอย่างไร”
U- ใบงานที่ 1 เรื่องกระบวนการ
ออกแบบ
ขั้นสอน
1. ครูนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเชิง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
- ใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิ
แผนการจั
กระบวนการออกแบบเชิงงวิวิศศวกรรม
วกรรม
หน่
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงงวิวิศศวกรรม.......................
วกรรม
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ 3ี่ .....3....
เรื่อง......กระบวนการออกแบบเชิ
กลุ
ทยาศาสตร์
รายวิ
เทคโนโลยี ......
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู้ วิ้.......วิ
ทยาศาสตร์........
รายวิชชาา.....เทคโนโลยี
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

เวลา เวลา
.....2....2 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ธยมศึ
กษาปี
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ที่ 11

ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ผ่านคลิป https://youtu.be/6dR3iKaWUoU
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุดเรียน

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

4. ครูสุ่มนักเรียนเพื่อนาเสนอ ใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการ

- ระบุปัญหา
เชิงวิศวกรรม
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
- วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
- ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
- นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
(ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรม)
2. ครูยกหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวและให้
นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(เทคนิคการสอน แบบ Phenomenon-Based Learning)
3. นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

แผนการจั
กระบวนการออกแบบเชิงวิงวิศศวกรรม
วกรรม
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิ
หน่
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม.......................
วกรรม
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ 3ี่ .....3....
เรื่อง......กระบวนการออกแบบเชิ
กลุ
ทยาศาสตร์
รายวิ
เทคโนโลยี ......
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู้ วิ้.......วิ
ทยาศาสตร์........
รายวิชชาา.....เทคโนโลยี
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(Phenomenon-Based Learning ) หมายถึง เป็นการเรียนที่มาจากหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นการเรียนในลักษณะของโครงงานที่
นักเรียนทางานเป็นกลุ่มและมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมหลายวิชา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายขั้นตอนการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
2. วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ด้านทักษะและ
กระบวนการ
1. ทักษะการแก้ปัญหา
2. ทักษะการนาเสนอ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
งานและวางแผนการ
ทางาน
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1

เครื่องมือที่ใช้
- ใบงานที่ 1เรื่อง
กระบวนการออกแบบเชิง
เชิ
วิศวกรรม
วิศงวกรรม
- แบบบันทึกการประเมิน
ผู้เรียน ด้านความรู้ เทียบกับ
เทียบกับเกณฑ์
เกณฑ์

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่
ํากว่าร้อย
ร้ละอยละ
80 80

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

แบบบันทึกการประเมิน
ผู้เรียน ด้านทักษะและ
กระบวนการเที
กระบวนการ ยบกับเกณฑ์
เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่
ํากว่าร้อย
ร้ละอยละ
80 80

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

แบบบันทึกการประเมิน
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่
ํากว่าร้อย
ร้ละอยละ
80 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เรื่องเล่าจากโซเชียล
เรื่องที่ 1 โรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่ง มียอดสั่งซื้อจานวนมาก ปัญหาที่พบคือ ในขั้นตอนการบรรจุ สบู่ใส่
กล่องพบว่า สบู่จานวนหนึ่งมีเฉพาะกล่องเปล่าไม่มีสบู่บรรจุเข้าไปด้วย เนื่องจากเครื่องจักร ไม่ก้าวหน้าพอ ทาให้
เกิดปั ญ หากับลู กค้าเป็นอย่างมาก CEO จึ งจ้างบริ ษัทที่ป รึกษาหลายล้ านดอลล่ า มาแก้ปั ญ หา สิ่ งที่บ ริษัท ที่
ปรึกษาแนะนาคือให้ติดเครื่องชั่ง ไว้ที่สายพาน หากกล่องเปล่าที่หนักไม่พอไหลออกมาจากสายพานผ่านตาชั่ง
ตาชั่งจะสั่งให้สายพานหยุด เมื่อเครื่องหยุดให้พนักงานหยิบกล่องเปล่าที่เครื่องชั่งออก แล้วให้พนักงานเปิดเครื่อง
ใหม่ เช่นนี้ ปรากฏว่า CEO พอใจกับการแก้ปัญหามากและไม่มีปัญหาดังกล่าวอีกเลย
ต่อมาทาง CEO ได้มาเยี่ยมโรงงาน ขณะตรวจเยี่ยมสายพาน พบพนักงานคนหนึ่งนั่งเฝ้าสายพาน แต่ที่
แปลกก็คือมีพัดลมตัวใหญ่ ๆ ตั้งอยู่  CEO  จึ
CEO จึงงถามพนั
ถามพนักกงานคนนั
งานคนนั้น้นว่ว่าาเอาพั
เอาพัดดลมมาตั
ลมมาตั้ง้งท�ทำาไม
พนักกงานตอบว่
งานตอบว่าา“อ้อ
ไม พนั
ผมขีเ้ กียจไปเปิดเครื่องใหม่ เลยเปิดพัดลมพัดกล่องเปล่าก่อนที่มันจะถึงเครื่องชั่งครับ จะได้มีเวลาไปทาอย่างอื่น
ไม่ต้องมัวมาเฝ้าเครื่อง”
เรื่องที่ 2 ที่ร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่ง มียอดขายดีมาก ๆ ในร้านมีการอบรมพนักงานว่า หากมีการเปิด
ห้องเย็นเพื่อเอาไก่มาลงทอดต้องปิดประตูห้องเย็นเสมอเพื่อรักษาอุณภูมิสินค้า แต่เนื่องจากพนักงานต้องทางาน
แข่งกับเวลา จึงทาให้พนักงานปิดประตูไม่สนิทเพราะต้องรีบ ทาให้อุณภูมิเสีย และไก่ก็เสียเร็ว ทางผู้จัดการร้าน
จึ งน าป้ ายขนาดใหญ่ มาติดเพื่ อบอกให้ ปิ ดให้ ส นิ ท แต่ก็ยั งแก้ปั ญ หาไม่ ได้ จึ งน าเรื่อ งไปปรึ กษาผู้ จั ดการเขต
ผู้จัดการเขตแนะนาให้มีพนักงานหนึ่งคนมาคอยเปิด-ปิดประตู แต่เนื่องจากลูกค้าเยอะจึงต้ องดึงคนไปช่วยฝ่าย
อื่น ปั ญ หาเลยไม่ ถู ก แก้ ไข จนกระทั่ งผู้ จัด การภาคมาตรวจเยี่ ย ม ทางผู้ จั ด การร้ านจึ ง แจ้ งถึ งปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
ผู้จัดการภาคก็ยืนครุ่นคิดอยู่บริเวณหน้าประตูห้องเย็น แล้วก็มีเสียงมาจากผู้จัดการท่านหนึ่งที่มาเยี่ยมร้านด้วย
กล่าวขึ้นว่า “ถ้าขี้เกียจปิดประตู ก็ให้ประตูมันปิดเองสิ”
เรื่องที่ 3 ผู้ผลิตยาสีฟันแบบหลอดยี่ห้อหนึ่ง กาลังวางแผนเพิ่มยอดขายยาสีฟันของตนระหว่างที่ประชุม
เคร่งเครียด จะเพิ่มยอดขายด้วยวิธีใดได้บ้าง โดย วางแผนทาโฆษณา วางแผน promotion ลด แลก แจก แถม
เพิ่มหน่วยขายตรง เข้าถึงตัวผู้บริโภคให้มากขึ้น และอีกอื่นๆ อีกมากมาย แผนการเหล่านี้ ทุกหัวข้อที่เสนอมา ใช้
ทรัพยากร ทั้ง เงินทุน บุคลากร เวลา ความรู้ความชานาญ เป็นเรื่องใหญ่ มาก อยู่ๆ ก็มีฝ่ายผลิตคนหนึ่ง ซึ่งไม่มี
ความรู้ความชานาญในด้านการตลาดเท่าคนที่กาลังถกเถียงกันอย่างเมามัน เสนอขึ้นมาเบา ๆ ว่า "กระแม้ว่า เรา
ลองเพิ่มขนาดปากหลอดที่บีบยาสีฟันออก ให้กว้างขึ้นสักหน่อย บีบทีนึง ยามันก็ออกมากขึ้นหน่อย มันหมดเร็ว
ขึ้น เดี๋ยวลูกค้าก็ต้องกลับมาซื้อใหม่เองแหละ" จากความคิดนี้ทาให้ยอดขายพุ่งเพิ่มขึ้น มากกว่า 20% ในปีนั้น
สรุป จากเรื่องเล่ าทั้งสาม จะเห็ น ว่าแต่ละปั ญ หาสามารถแก้ปั ญ หาได้อย่างหลากหลายวิธี แต่การ
อย่างมาก
แก้ปัญ หาบางวิธีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอย่ างอื่นตามมาอีก ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดาเนิน การอย่
งมาก
ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น การผลิ ต ดั งนั้ น ในการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในการด�าเนิ
ำเนินนชีชีววิติตประจ
ประจ�าวัำนวันอาจประสบกั
อาจประสบกับปับญปัหาต่
ญหาต่
ๆ บางปั
ญหามี
ความซั
อน การแก้
ปัญงหาจึง
ในการด
างาๆง บางปั
ญหามี
ความซั
บซ้อบนซ้การแก้
ปัญหาจึ
จ�จำาเป็
เป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ
ษะ ทรั
ทรัพพยากร
ยากร และการวางแผนการท
และการวางแผนการท�างานอย่
ำงานอย่างเป็
างเป็นนขั้นขั้นตอน
ตอนเป็เป็นระบบ
นระบบเพืเพื่อให้
่อให้ได้ได้วิธี
การแก้
ปัญปหาที
่ดีท่ดี่สีทุดี่สในบทเรี
ยนนี
้นัก้นเรีักยเรีนจะได้
วิธีการแก้
ัญหาที
ุด ในบทเรี
ยนนี
ยนจะได้เรีเยรีนรู
ยนรู้เกี้เ่ยกีวกั
่ยวกับบกระบวนการออกแบบเชิ
กระบวนการออกแบบเชิงงวิวิศศวกรรม
วกรรมซึ่งประกอบ
ด้ซึว่งยประกอบด้
6 ขั้นตอน  ดั
วย 6 งขันี้น้ ตอน ดังนี้

1. ระบุปัญหา (Problem Identification)
เป็นการทาความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหา โดยวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจากัดของสถานการณ์ เพื่อ
ตัดสินใจเลือกปัญหาหรือความต้องการที่จะดาเนินการแก้ไข และกาหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การหา
แนวทางในการแก้ปัญ หาต่อไป โดยการนาเทคนิ คหรือวิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญ หา เช่น การ
วิเคราะห์ด้วย 5W1H หรือ ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search)
เมื่อระบุและกาหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้แล้ว การดาเนินการต่อไปคือ การรวบรวม
ข้อมูลและความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการ เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยี ในขั้นนี้ควรมีการจดบันทึกผลการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา
ซึ่งก่อนการรวบรวมข้อมูลควรมีการกาหนดประเด็นในการสืบค้น ซึ่งอาจเริ่มจากการตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็น
ต่อการแก้ปัญหาภายใต้ขอบเขตของปัญหาที่ระบุไว้ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า การระดมสมอง (brainstorming)
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)
เมื่อได้ข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ
การออกแบบแนวทางแก้ ปั ญ หาให้ มี รายละเอีย ดที่ชั ดเจนขึ้ น และอาจออกแบบไว้ห ลายแนวทาง จากนั้ น จึ ง
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขตของปัญหามากที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อดี ข้อเสีย ความสอดคล้องกับทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ ปัจจัยที่ขัดขวางหรือ
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ข้อจากัด ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การนาไปใช้งานเพื่อแก้ปัญหา ความประหยัด ความปลอดภัย การ
บารุงรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของวิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหา ในการตัดสิน ใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาเราสามารถใช้ตารางช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจเลือก สาหรับประเด็นในการตัดสินใจสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม
4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)
ก่อนการลงมือสร้างชิ้นงานควรมีการวางแผนโดยกาหนดลาดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการตามที่ได้ออกแบบไว้ มีการกาหนดเป้าหมายและเวลาในการดาเนินงาน รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน จากนั้นจึงลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการตามที่ได้ออกแบบไว้
หลังจากวางแผนการทางานเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการลงมือสร้างชิ้นงานตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
ในการสร้างชิ้นงานควรเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานก็ต้องใช้ให้

ถูกต้องและคานึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and
Design Improvement)
ในการทดสอบการทางานของชิ้นงานหรือวิธีการควรมีการกาหนดประเด็นในการทดสอบ ให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของชิ้นงานหรือวิธีการที่สร้างขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาและทาให้การปฏิบัติงานง่ายยิ่งขึ้น โดยอาจทา
ได้ในรูปแบบของแบบประเมินรายการ หรือ การเขียนบันทึกผลการทดสอบในแต่ละประเด็น จากนั้นวิเคราะห์ผล
การทดสอบเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation)
การน
างาน
ดในแก้
ปัญปหาัญหา
การน�าเสนอข้
ำเสนอข้ออมูมูลลให้ให้ผผู้อู้อื่นื่นเข้เข้าาใจเกี
ใจเกี่ย่ยวกัวกับบภาพรวมของกระบวนการท
ภาพรวมของกระบวนการท�
ำงานตั้งแต่
ตั้งแแต่นวคิ
แนวคิ
ดในแก้
บปรุ
งแก้
ไขให้
มีปมระสิ
ทธิทภธิาพมากขึ
้น ซึ้น่ง ซึ่ง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั
รวมทั้ง้งผลของการแก้
ผลของการแก้ปปัญัญหาและแนวทางการปรั
หาและแนวทางการปรั
บปรุ
งแก้
ไขให้
ีประสิ
ภาพมากขึ
สามารถทำาได้
สามารถท�
ได้หลายวิธี เช่น การเขี
การเขียยนรายงาน
นรายงานการท
การท�าแผ่
ำแผ่นนนน�าเสนอผลงาน
ำเสนอผลงาน

ในการท�างานตามกระบวนการออกแบบเชิ
ำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงงวิวิศศวกรรมนั
วกรรมนั้นน้ อาจต้
อาจต้อองย้งย้ออนกลั
นกลับบไปท
ไปท�างานซ้
ำงานซ�าในบาง
ำ้ ในบางขัน้
ทัทั้งง้ นีนี้ ้ ในการท
ตอน
เช่นเช่กลั
อมูอลมูเพืล่อเพืพั่อฒพันาหรื
อปรั
บปรุ
งผลงานให้
ขั้นตอน
น บกลัไปรวบรวมข้
บไปรวบรวมข้
ฒนาหรื
อปรั
บปรุ
งผลงานให้ดีขดึ้นีขึ้น
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ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จาก เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 1 โรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่ง มียอดสั่งซื้อจานวนมาก ปัญหาที่พบคือ ในขั้นตอนการบรรจุ สบู่ใส่
กล่องพบว่า สบู่จานวนหนึ่งมีเฉพาะกล่องเปล่าไม่มีสบู่บรรจุเข้าไปด้วย เนื่องจากเครื่องจักร ไม่ก้าวหน้าพอ ทาให้
เกิดปั ญ หากับลู กค้าเป็นอย่างมาก CEO จึ งจ้างบริ ษัทที่ป รึกษาหลายล้ านดอลล่ า มาแก้ปั ญ หา สิ่ ง ที่บ ริษัท ที่
ปรึกษาแนะนาคือให้ติดเครื่องชั่ง ไว้ที่สายพาน หากกล่องเปล่าที่หนักไม่พอไหลออกมาจากสายพานผ่านตาชั่ง
ตาชั่งจะสั่งให้สายพานหยุด เมื่อเครื่องหยุดให้พนักงานหยิบกล่องเปล่าที่เครื่องชั่งออก แล้วให้พนักงานเปิดเครื่อง
ใหม่ เช่นนี้ ปรากฏว่า CEO พอใจกับการแก้ปัญหามากและไม่มีปัญหาดังกล่าวอีกเลย
ต่อมาทาง CEO ได้มาเยี่ยมโรงงาน ขณะตรวจเยี่ยมสายพาน พบพนักงานคนหนึ่งนั่งเฝ้าสายพาน แต่ที่
แปลกก็คือมีพัดลมตั
่ CEO
้นว่้นาว่เอาพั
ดลมมาตั
้งทาไม
พนักพนั
งานตอบว่
า“อ้อา
ลมตัววใหญ่
ใหญ่ ๆๆตั้งตัอยู
้งอยู
่ CEOจึงจึถามพนั
งถามพนักงานคนนั
กงานคนนั
าเอาพั
ดลมมาตั
้งท�ำไม
กงานตอบว่
“อ้
เ้ กียจไปเปิ
เลยเปิ
พัดลมพั
องเปล่
ก่อ่มนที
ม่ นั จะถึ
งชับง่ ครัจะได้
บ จะได้
มเี วลาไปท�
ผมขีอ เ้ ผมขี
กียจไปเปิ
ดเครืด่อเครื
งใหม่อ่ งใหม่
เลยเปิ
ดพัดดลมพั
ดกล่ดอกล่
งเปล่
าก่อานที
ันจะถึ
งเครืง่อเครื
งชั่งอครั
มีเวลาไปท
าอย่ำาอย่
งอืา่นง
อืไม่่นตไม่
วมาเฝ้
้องมัต้อวงมั
มาเฝ้
าเครืา่อเครื
ง”่อง”
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน
1. ระบุปัญหา

สบู่จานวนหนึ่งมีเฉพาะกล่องเปล่าไม่มีสบู่บรรจุเข้าไปด้วย

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา

ไม่มีการตรวจสอบภายในกล่องสบู่ เช่น ตรวจสอบโดยมนุษย์
หรือ เครื่องจักร

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ตรวจสอบน้าหนักกล่องสบู่

4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา

เมื่อสบู่วิ่งผ่านสายพานมายังจุดตรวจ สามารถใช้วิธีการชั่ง
น้าหนัก ดังนี้
- ใช้ตราชั่ง แล้วให้สายพานหยุด
- ใช้พัดลมเป่า
ทดสอบการใช้งานตราชั่ง และการใช้งานพัดลมเป่า

5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
6.นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน

กล่องสบู่เปล่า ถูกคัดแยกได้จากทั้งสองวิธี แต่การใช้พัดเป่า
ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า
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ใบงานที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
คาสั่ง ให้นักเรียนยกสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวของนักเรียน แล้วดาเนินการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………
……………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………
……………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………
……………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………
……………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………
……………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน
1. ระบุปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน
ชื่อ................................................................ชั้น......................เลขที่....................
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

อธิบายขั้นตอนการ
คราะห์และแก้
อธิ
ตอนการ วิวิเเคราะห์
ละแก้ไไขข
แก้
ป
ญ
ั
หาด้
ว
ย
ปั
ญ
หาโดยใช้
แก้ปัญหาด้วย
ปัญหาโดยใช้
กระบวนการออกแบบ กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ
เชิเชิงงวิวิศศวกรรม
วกรรม
เชิเชิงงวิวิศศวกรรม
วกรรม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

.ทัทักกษะการ
ษะการ
แก้ปัญหา

รายการประเมิน
ทักษะการ
ทักษะการคิด
นาเสนอ
วิเคราะห์งาน
และวาง
แผนการทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
ประเภทและสมบั
ติของวั
  
ประเภทและสมบั
ติของวั
สดุสดุการ
การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือช่างที่เหมาะสม
เลือกใช้วัสดุและเครื่องมือช่างที่เหมาะสม
กับลักษณะของงานและความปลอดภัย
กับลักษณะของงานและความปลอดภัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกประเภทและอธิบายสมบัติของ
วัสดุ
2. อธิบายการเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ
ช่างที่เหมาะสมกับลักษณะของงานและ
ความปลอดภัย
ด้านทักษะและกระบวนการ
การวิเคราะห์และวางแผนการทางาน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องนักออกแบบน้อยด้วยการใช้คาถามนา ให้
ยนสั
งเกตและศึ
กษาสิ่งของใกล้
่งของใกล้ตตัวัวเกีเกี่ย่ยวกัวกับบสมบั
สมบัตติแิและลั
ละลักกษณะการใช้
ษณะการใช้
ผูให้้เรีผยู้เรีนสั
งเกตและศึ
กษาสิ
งาน
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อศึกษาใบความรู้ที่ 2.1
เรื่อง วัสดุในชีวิตประจาวัน ในประเด็นผิวสัมผัส ความยืดหยุ่น ความแข็ง
และความเหนียว การนาความร้อน การนาไฟฟ้า และลักษณะการใช้งาน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยี ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประเภทและสมบัติของวัสดุ
โดยระบุว่า สิ่งของเครื่องใช้นั้นทามาจากวัสดุใด เหตุผลใด
3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ และร่วมกันอภิปรายและสรุป
4. ครูยกตัวอย่าง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ที่ทามาจากวัสดุ
หลากหลายชนิด ครูกระตุ้นด้วยคาถาม ว่า แต่ละส่วนทามาจากวัสดุอะไร
เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุชนิดนั้น
5.ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง เครื่องมือช่างพื้นฐาน
6. ครูยกตัวอย่าง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ที่ทามาจากวัสดุ

เวลา.....2... ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมบัติของวัสดุ
- ใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์วัสดุและการ
ใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์

แหล่งเรียนรู้
เว็บไซต์สาหรับสืบค้น
- วัสดุและสมบัติของวัสดุ
www.youtube.com/watch?v=Te
Wcjmks6sQ
- เครื่องมือช่างพื้นฐาน
https://realmartonline.com
สือ่
- ใบความรู้ที่ 2.1 วัสดุในชีวิตประจ�ำวัน
-- ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ี่2.2
2.1เครื
วัส่อดุงมื
ในอช่างพื้นฐาน
ภาระงาน/ชิ
ชีวิตประจาวั้นนงาน
- ใบงานที่ 2.1 วิเคราะห์ประเภทและ
- ใบความรู
สมบั
ติของวัส้ทดุี่ 2.2 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์วัสดุและการ
ใช้
เครื่องมือ่ 2.1
อย่างสร้
างสรรค์
- ใบงานที
วิเคราะห์
ประเภทและ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3....
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......วิทยาศาสตร์........
รายวิชา.....เทคโนโลยี 1......
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3....
งวิศใวกรรม
แผนการจัดการเรียนรูเรื้ท่อี่ ง2 กระบวนการออกแบบเชิ
เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์
นการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
กลุ
้.......วิทยาศาสตร์........
รายวิชา.....เทคโนโลยี 1......
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3....
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิ
งวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......วิทยาศาสตร์........ หลากหลายชนิด ครูกระตุรายวิ
1......
้นด้วชยคา.....เทคโนโลยี
าถาม ว่า แต่ละส่
วนทามาจากวัสดุอะไร
เพราะเหตุใดจึงดเลือครูกใช้
วัสดุ้นชด้นิวดยคนั้นาถาม
และใช้
เครืล่อะส่
งมืวอนท
ชนิามาจากวั
ดใด ในการแปร
หลากหลายชนิ
กระตุ
ว่า แต่
สดุอะไร
สภาพเพื่อสร้
เพราะเหตุ
ใดจึางชิ
งเลื้นองาน
กใช้วัสดุชนิดนั้น และใช้เครื่องมือชนิดใด ในการแปร
7. ครู่อแสร้ละนั
ยน สนทนา ซักถาม เพื่อทบทวนความรู้ เกี่ยวกับ
สภาพเพื
างชิก้นเรีงาน
สนทนา
ซัซักจกถาม
่ยวิวกั
บสิบ่งของ
สิ     7.
่งของเครื
งใช้ทกกเรีี่ผเรีู้เยรียนยนนวิ
เคราะห์
ากใบงานที
่ 2.1 ตอนที้่ เกี
2้ เกี
เ่ยคราะห์
7. ครูแ่อละนั
ละนั
สนทนา
ถามเพืเพื่อ่อทบทวนความรู
ทบทวนความรู
วกั
ที่ผอู้เงใช้
รียนวิ
จคราะห์
ากใบงานที
่ 2.1 ตอนที
2ตอนที
วิเคราะห์
ดุและการ
ส่งของเครื
ดุ่อแงใช้
ละการใช้
เทครืี่ผเคราะห์
อ เโดยให้
เหตุ
ผลในการเลื
อ่ กใช้
สิวัเครื
ู้เ่อรีงมื
ยนวิ
จากใบงานที
่ 2.1
่ 2 วิวเัสคราะห์
่อนงมืถึงอความปลอดภั
โดยให้
กใช้
และเน้นอถึ้นกใช้
งความสนใจด้
ความปลอดภัวยยค  ทัาถาม
้งนี้
และเน้
ยโดยให้
ทั้งนีเผ้ หตุ
ู้สออนอาจกระตุ
วัใช้สเดุครืและการใช้
เครืเ่อหตุ
งมืผอลในการเลื
ผลในการเลื
ผูา้สอนอาจกระตุ
ว่า งานแต่
ะชิ้นอมีย่กาารสร้
งหรื
อง
ว่และเน้
งานแต่
ะชิ้น้นมีความสนใจด้
การสร้ยางหรื
ประกอบเป็
นชิ้นงานได้
งไร วาทยค
าไมจึ
นถึงลความปลอดภั
ทัว้งอนียค�
ผ้ ำู้สถาม
อนอาจกระตุ
้นลความสนใจด้
าถาม
ชิ้น้นงานได้
อได้ย่อางหรื
งไร  ท�
างนี้  ง
เป็
ชิ้นงานมาให้
ย่างนีอประกอบเป็
้ ำไมจึงเป็นชิน้นชิงานมาให้
ว่ประกอบเป็
านงานแต่
ลนะชิ
มีเราใช้
การสร้
้นงานได้อเราใช้
ย่างไรได้อทย่าไมจึ
กเรียนศึกเราใช้
ษาเกีไ่ยด้วกั
เป็นชิ8.นั
้นงานมาให้
อย่บางานแต่
งนี้ ละชิ้นถึงการสร้างหรือประกอบ
เป็นชิ8.นั
้นงานได้
ต้อกงใช้
กระบวนการใดบ้
กตัวอย่าางหรื
งวัสอดุประกอบ
ที่เป็นเหล็ก
กเรียนศึ
ษาเกี
่ยวกับงานแต่ลาะชิง ้นครูถึยงการสร้
เช่น ชิการแปรรู
โดยการตัดท่อาเหล็
กตามขนาดที
เป็
้นงานได้ตป้อเหล็
งใช้ก ระบวนการใดบ้
ง ครู
ยกตัวอย่างวั่อสอกแบบไว้
ดุที่เป็นเหล็การ
ก
ทการท�
าเกลี
ว การขึ
รูป้นกเหล็
ก โดยการออกแรงอั
ด แรงดึ
ง แรงเฉื
ำยเกลี
ยว การขึ
รูปโดยการตั
เหล็
ก โดยการออกแรงอั
ด แรงดึ
ง่ออกแบบไว้
แรงเฉือนอน การ
เช่
น การแปรรู
ป้นเหล็
ดท่อเหล็กตามขนาดที
ดุที่เป็้นนรูปพลาสติ
การขึ้นรูปพลาสติด กแรงดึ
โดยการอั
ดขึอ้นนรูป
ทาเกลียววัสการขึ
เหล็ก กโดยการออกแรงอั
ง แรงเฉื
พลาสติกวัแบบร้
เช่น การตี
ขึ้นรูป้นรูการรี
ดร้อนก การดึ
งและกดขึ
สดุที่เอป็นนพลาสติ
ก การขึ
ปพลาสติ
โดยการอั
ดขึ้นรู้นปรูป
การเชื
อท่ออการแทงขึ
้นรูปขึ้นการเคลื
่อนไหลขึ
รูป การหมุ
นขึ้นรูป
พลาสติ่อกมต่แบบร้
น เช่น การตี
รูป การรี
ดร้อน ้นการดึ
งและกดขึ
การขึ้น่อรูมต่
ปแบบเย็
น เช่น การดั
การรี่อดนไหลขึ
เย็น การอั
ด การบินขึด้นงอรูป
การเชื
อท่อ การแทงขึ
้นรูปดงอ
การเคลื
้นรูปดรีการหมุ
การรี
ขึ้นดการขึ
รูปพิดมรีพ์ดลการบิ
ึก การกระแทก
การขึด้นขึรู้นปการตั
แบบเย็ดยึนดเช่การงอตรง
น การดัดงอการตี
การรี
เย็น ้นการอั
ดงอ
การรีดขึ้นการตัดยึด การงอตรง การตีขึ้นการขึ้นรูปพิมพ์ลึก การกระแทก
เวลา.....2... ชั่วโมง
ชั้นเวลา.....2...
มัธยมศึกษาปีชัท่วี่โมง1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขึ้นรูปและการแทงขึ้นรูป เป็นต้น
9. นักเรียนนาเสนอ ใบงานที่ 2.1 ว่า ใช้วัสดุชนิดใดบ้างเป็น
องค์ประกอบ ใช้เครื่องมือชนิดใดในการสร้างและมีกระบวนการใดที่ทาให้
วัสดุเปลี่ยนรูปร่างได้
ขั้นสรุป
    1.
ละนักกเรีเรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนสรุปเนื้อหา
1.ครูครูแและนั
     2.
นสรุปปและบั
และบันนทึทึกกเนื้อหาการเรียนรู้ที่ส�ำาคัคัญลงในสมุ
2.นันักกเรีเรียยนสรุ
ลงในสมุดดเรีเรียยนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3....
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......วิทยาศาสตร์........
รายวิชา.....เทคโนโลยี 1......
เวลา.....2... ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ตรวจใบงานที่ 2.1
1. บอกประเภทและ
อธิบายสมบัติของวัสดุ
2. อธิบายการเลือกใช้วัสดุ
และเครื่องมือช่างที่
เหมาะสมกับลักษณะของ
งานและความปลอดภัย
ด้านทักษะและ
สังเกตพฤติกรรมการ
การเรี
้ของนั
กระบวนการ
เรียนรูย้ขนรู
องนั
กเรีกยเรีนยน
การวิเคราะห์และวาง
แผนการทางาน
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที่ 2.1
2. แบบบันทึกการประเมิน
ผู้เรียน ด้านความรู้

เกณฑ์
นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80

แบบบันทึกการประเมิน
ผู้เรียน ด้านทักษะและ
กระบวนการ

นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80

แบบบันทึกการประเมิน
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ

นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………..............................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ที่ 2.1 วัสดุในชีวิตประจาวัน
วัสดุในชีวิตประจาวัน
ในชีวิตประจาวันของเรา สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สร้างขึ้นจากวัสดุหลากหลายประเภท วัสดุแต่ละประเภทมี
สมบัติและลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสมมีมีคความส
การออกแบบและ
วามส�าคั
ำคัญต่อการออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้
ตัวอย่างเช่น เก้าอี้ที่เราใช้กันในปัจจุบันมีทั้งที่ผลิตจากไม้ พลาสติก โลหะ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีสมบัติและ
ลักษณะการใช้งาน รวมทั้งการเก็บรักษาที่แตกต่า งกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ดังตารางเปรียบเทียบสมบัติและการใช้
งานเก้าอี้ที่ผลิตมาจากวัสดุ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกใช้วัสดุในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้จะต้องคานึงถึงสมบัติ
ของวัสดุให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
การใช้งานเก้าอี้ ที่ผลิตมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน วัสดุที่นามาทาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันส่วน
ใหญ่ได้แก่วัสดุประเภท ไม้ โลหะ พลาสติก ยาง ซึ่งแต่ละประเภทมีสมบัติและการนาไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
ประเภทของวัสดุ
ความแข็งแรง
น้าหนัก
อายุการใช้งาน,
ความคงทนต่อ
สภาพอากาศ
การทาความสะอาด
การใช้งาน

ไม้

พลาสติก
มีความแข็งแรง
มีความแข็งแรง
หนัก
เบา
ไม่ทนต่อความชื้น เกิดเชื้อ ทนต่อสภาพอากาศ
เกิ
ดเชืง้อ่าราได้
ราได้
ย ง่าย
ทั้งความชื้นแต่ไม่ทน
แต่
ไม่ทนแสงแดด
แสงแดด
ทาความสะอาดยาก
ทาความสะอาดง่าย
ใช้งานภายในอาคาร
ใช้งานได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร สะดวกใน
การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

โลหะ (สเตนเลส)
มีความแข็งแรง
เบา
ทนต่อสภาพอากาศ
ทั้งความชื้นและแสงแดด
ทาความสะอาดง่าย
ใช้งานภายนอกอาคาร
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วั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ ได้ ม าจากล าต้ น ของต้ น ไม้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ไม้ ยื น ต้ น สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
หลากหลาย เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน ต้านทานไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม มีรูป ร่างคงตัว มีผิว เรียบ มีกลิ่ นและ
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถ้าได้รับความชื้นนานๆ จะผุได้
ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)
เป็ น ไม้ ที่ ไ ด้ จ ากต้ น ไม้ ที่ มี ใ บกว้ า ง ซึ่ ง เป็ น ไม้ ส่ ว นใหญ่ ที่ มี อ ยู่ ใ นป่ า
ของประเทศไทย ต้ น ไม้ ต้ อ งมี อ ายุ ห ลายสิ บ ปี จึ ง จะน ามาใช้ ง านได้ เนื่ อ งจาก
เจริ ญ เติ บ โตช้ า จึ ง เป็ น ไม้ ที่ มี ว งปี แ คบและมากกว่ า ไม้ เ นื้ อ อ่ อ น ไม้ เ นื้ อ แข็ ง
จะมี เนื้ อ มั น ลายเนื้ อ ไม้ ล ะเอี ย ด น้ าหนั ก มาก เนื้ อ แน่ น สี เ ข้ ม (แดงถึ ง ด า)
แข็งแรงทนทาน เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ตะเคียน
การใช้งาน : คาน โครงหลังคาบ้าน พื้น ฝาบ้าน ประตู หน้าต่าง
เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องดนตรีไทย
ไม้เนื้ออ่อน (Softwood)
เป็นไม้ที่ได้จากต้นไม้พวกสนที่มีใบเรียวเล็ก เป็นไม้ที่มีวงปีกว้าง
เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว ลาต้นใหญ่ เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว น้าหนักเบา
ใช้งานง่าย แต่เนื้อไม้ไม่แข็งแรงมากจึงรับน้าหนักได้ไม่ดี เนื้อไม้
มีตั้งแต่สีจางอ่อนไปถึงสีเข้ม เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ฉาฉา ไม้จาปา
ไม้ขนุน ไม้มะม่วง
การใช้งาน : ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ต่างๆ กล่องใส่วัสดุ งานตกแต่ง
เครื่องดนตรีไทย
ไม้อัด (Plywood)
          เกิเกิดดจากการน�
นไม้นบไม้างๆ  ที
นซุงอชนิ
น ย วกัน หรื อ
จากการนำแผ่
าแผ่
บ างๆ่ได้ทีจากท่
่ ได้จอากท่
นซุดงเดีชนิยวกั
ดเดี
หรือหลายชนิ
ดมาอั
นโดยใช้กาวเป็
กาวเป็นนตัตัววประสานโดยให้
ประสานโดยให้แแต่ต่ลละแผ่
หลายชนิ
ดมาอั
ดติดติกัดนกัโดยใช้
ะแผ่นนมีแนว
มีแ้ยนวเสี
นตั้งฉากกั
น และน�
ำไปอบแห้
มีความแข็
ืดหรือ อ
เสี
นตั้ง้ยฉากกั
น และน
าไปอบแห้
ง ไม้งอไม้
ัดจึองัดมีจึคงวามแข็
งแรงงแรงไม่ไม่ยืดยหรื
หดตัวเมื่อความชื
ความชื้น้นเปลี
เปลี่ย่ยนไป
นไป
การใช้งาน
าน :: ผนั
ผนังงบ้บ้าานนเฟอร์
เฟอร์นนิเจอร์
ิเจอร์ปประเภทโต๊
ระเภทโต๊ะ ะเก้เก้าอีา้ อีตู้ ้เตูก็้เบก็ของ
บของ
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ตารางสรุป สมบัติและการใช้งานของไม้แต่ละประเภท
ประเภทของไม้
ไม้เนื้อแข็ง
(Hardwood)
ไม้เนื้ออ่อน
(Softwood)
ไม้อัด
(Plywood)

สมบัติ
การใช้งาน
แข็งแรงทนทานมีน้าหนักมากเนื้อแน่นและ คาน โครงหลังคาบ้าน พื้น ฝาบ้าน
มัน ลายเนื้อไม้ละเอียด สีเข้ม (แดงถึงดา) ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องดนตรีไทย
เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว น้าหนักเบา ใช้งาน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ของใช้
ต่างๆ กล่องใส่วัสดุงานตกแต่ง เครื่อง
ง่าย แต่ไม่แข็งแรงมากจึงรับน้าหนักได้
ไม่ดี มีตั้งแต่สีจางอ่อนไปถึงสีเข้ม
ดนตรีไทย
แข็งแรง ไม่ยืดหรือหดตัวเมื่อความชื้น
ผนังบ้านเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะ เก้าอี้
เปลี่ยนไป
ตู้เก็บของ

โลหะ (Metals)
คือ วัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่างๆ โลหะที่นามาใช้งานส่วนใหญ่ จะผ่านการปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้นก่อน
นามาใช้งาน โลหะเป็นวัสดุที่นามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีสมบัติที่ดีมากมาย เช่น เป็นตัวนาความ
ร้อนและนาไฟฟ้าได้ดีมีความแข็งแรงสูง มีความคงทนถาวรไม่
เสืเ่อสืมสลายหรื
เปลีอ่ยเปลี
นแปลงสภาพง่
าย เป็านยวัสเป็ดุทนึบวัสดุ
วามคงทนถาวร ไม่
่อมสลายอหรื
่ยนแปลงสภาพง่
ทึแสง
บแสงสามารถป้
สามารถป้
องกันนไม่ไม่ให้ให้แแสงผ่
สงผ่าานน ทนทานต่อการกัดกร่อน มีความสวยงาม ผิวของโลหะสามารถขัดให้เป็นเงาวาว
องกั
สามารถตีเป็นแผ่นบางหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้
ตารางสรุป สมบัติและการใช้งานของโลหะแต่ละประเภท
ประเภทของโลหะ
เหล็กกล้า
(Steel)

เหล็กหล่อ
(Cast Iron)
อะลูมิเนียม (Aluminum)

สมบัติ
มีความแข็งแรงสูง สามารถนามา
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายเกิดสนิมได้ง่าย

การใช้งาน
ของใช้ในครัวเรือน กระป๋องบรรจุ
บรรจุ
้นส่วนอะไหล่
ภัณฑ์ภชิัณ้นฑ์ส่วชินอะไหล่
อุปกรณ์
อุเครื
ปกรณ์
่องมือเครื
ต่า่องๆงมือต่างๆ ลวดลวด
กรรไกร
กรรไกร ใบมี
ใบมีดดโกน
โกน
มีความแข็งมากแต่เปราะ มีความเหนียว
ของใช้ในครัว ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ฝาท่อระบายน้า รั้ว ชิ้นส่วนรถยนต์
น้อย เกิดสนิมได้ง่าย
มีความหนาแน่นน้อย น้าหนักเบา ง่ายใน
กรอบประตูหรือหน้าต่าง ฟอยล์ห่อ
การเปลี่ยนรูปร่าง มีสีเทาเงิน สะท้อนแสงได้ อาหาร ส่วนประกอบของเครื่องบิน
ดี นาไฟฟ้าและความร้อนได้ดี
กระป๋องน้าอัดลม
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ประเภทของโลหะ
ทองแดง
(Copper)

สมบัติ
นาความร้อนและไฟฟ้าได้ดี มีสีน้าตาลแดง
ทนทานต่อการกัดกร่อน

สังกะสี
(Zinc)
ทองเหลือง
(Brass

มีความแข็งแต่เปราะมีสีเงิน มันวาว ทนต่อ
การกัดกร่อน
มีความแข็งแกร่งมีสีเหลืองทอง นาไฟฟ้า
และความร้อนได้ดี

การใช้งาน
สายไฟ เคเบิล อุปกรณ์ในเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์สาหรับส่งน้า
เครื่องประดับตกแต่ง เหรียญ
เหรี
ยญกษาปณ์
กษาปณ์
เคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิมและการ
กัและการกั
ดกร่อน ดกร่อน
พาน แจกัน ก๊อกน้า ที่จับประตู
ข้อต่อเครื่องจักรเครื
เครื่อ่องดนตรี
งดนตรี

พลาสติก (Plastic)
คือ วัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่ วนใหญ่เป็นผลผลิตที่ได้จากการกลั่นน้ามันดิบ ปัจจุบันพลาสติก
นามาใช้สร้างสิ่งของเครื่องใช้มากมายและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของทุกคน พลาสติกแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และเทอร์โมเซตติ้ง(Thermosetting)
ตารางสรุป สมบัติและการใช้งานของพลาสติกแต่ละประเภท
ประเภทของพลาสติก
เทอร์โมพลาสติก
(Thermoplastic)

เทอร์โมเซตติ้ง
(Thermosetting)

ยาง (Rubber)

สมบัติ
ทนต่อแรงดึงได้สูงสามารถหลอมให้อ่อนตัว
และแข็งตัวเมื่อเย็นลงได้หลายครั้ง จึงนา
กลับมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อใช้งาน
ใหม่ได้
มีความแข็งแรง ทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมีได้ดี
โดนความร้อนแล้วไม่อ่อนตัวไม่สามารถ
หลอมและนากลับมาขึ้นรูปใหม่ได้

การใช้งาน
ถุงใส่ของ ขวดน้า จาน ช้อนส้อม ขน
แปรงสี
ฟันฟันสายยาง
ขนแปรงสี
สายยางเชืเชืออกกกระเป๋
กระเป๋าา
รองเท้า ไม้บรรทัด ถังขยะ ของเล่น
เด็ก บรรจุภัณฑ์ วัสดุตกแต่งบ้าน
จาน ชาม แก้วน้า ของใช้ในครัวเรือน
กระดุม กระดานขาวลบได้ เครื่องเด็ก
เล่น อุปกรณ์ตกแต่งสวน ถังขนาด
ใหญ่ ลาเรือ
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เทอร์โมเซตติ้ง
(Thermosetting)

มีความแข็งแรง ทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมีได้ดี
โดนความร้อนแล้วไม่อ่อนตัวไม่สามารถ
หลอมและนากลับมาขึ้นรูปใหม่ได้

จาน ชาม แก้วน้า ของใช้ในครัวเรือน
กระดุม กระดานขาวลบได้ เครื่องเด็ก
เล่น อุปกรณ์ตกแต่งสวน ถังขนาด
ใหญ่ ลาเรือ
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ยาง (Rubber)
มได้
เมืเ่อมืปล่
อยให้
ย างยาง
คืคืออวัสดุที่มีคความยื
วามยืดดหยุ
หยุ่น่น เมืเมื่อ่อออกแรงดึ
ออกแรงดึงงหรืหรืออกดกดยางจะยื
ยางจะยืดดหรืหรือยุอบยุบและกลั
และกลับสูบ่สสูภาพเดิ
่สภาพเดิ
มได้
่อปล่
อยให้
เป็นอิสระ ยางถูกนาไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้มากมายสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ ยางธรรมชาติ (Natural rubber) และยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber)
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)
คือ ผลผลิ
หภูมมิติต�่ำ่าจะแข็
กระด้าางงเมืเมื่อ่ออยู
ผลผลิตตที่ได้จากต้นยางเช่นต้นยางพาราเมื่อยางอยู่ในสภาวะอุณณหภู
จะแข็งงกระด้
อยู่ใ่ในน
สภาวะที่อุณหภูมิสูงจะอ่อนนิ่มท�ทำาให้
ให้ ยางใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมมทิทจี่จ�ำากักัดดยางมี
ยางมีคความยื
วามยืดดหยุ
หยุ่น่นสูสูงงทนต่
ทนต่ออการฉี
การฉีกกขาด
ขาด
มสภาพเร็ววภายใต้
และการสึกหรอแต่ไม่ทนต่อตัวท�ทำาละลายพวกน้
ละลายพวกน�้ำามัมันปิโตรเลียมและมักเสื่อมสภาพเร็
ภายใต้แแสงแดดความร้
สงแดดความร้ออนน
ออกซิเจนและโอโซน
การใช้งาน ::น้  นํ
ในรู
ายางข้
ซึซึ่งน่งเป็เป็
ดดิบิบในการผลิ
ตตของใช้
ยางดิบบจะถู
จะถูกกแปรสภาพเป็
แปรสภาพเป็
ปปของนํ
้ายางข้
น ซึนน่งเป็
วัตนนถุวัวัดตติบถุถุในการผลิ
ตของใช้
น�ายางดิ
้ำ้่ายางดิ
แปรสภาพเป็นน222ลัลัลักกษณะ
กษณะ
ษณะคืคือคืออในรู
ในรู
ปของน้
ของน�
้ำยางข้
ในการผลิ
ของใช้
ต่างๆ เช่น ถุถุงงมืมืออยาง
ยาง ยางรั
ยางรัดดของลู
ของลูกกโป่
โป่งง ชิชิ้น้นส่ส่ววนอิ
นอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส์เเครื
ครื่อ่องมื
งมืออทางการแพทย์และอีกลักษณะ คือ ในรู
ในรูปป
ยางแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่
ยางแผ่นผึผึ่ง่งแห้
แห้งงยางแท่งงซึซึซึ่ง่ง่งใช้ใช้เป็เป็นนวัวัตตถุถุดดิบบิบในการผลิ
ในการผลิ
กกรยาน
ยางรถยนต์
าายางรถจั
กรยาน
ในการผลิตตรองเท้
ตรองเท้
รองเท้
ายางรถจั
ยางรถจั
รยานยางรถยนต์
ยางรถยนต์
สายพานลำาเลี
สายพานล�
เลียยงง เป็
เป็นนต้ต้นน
ยางสังงเคราะห์
เคราะห์ (Synthetic
ยางสั
(Synthetic rubber)
rubber)
คืคืออ ยางที
เลียยนแบบยางธรรมชาติ
นแบบยางธรรมชาติขข้้ออดีดีคคือือสามารถปรั
ยางที่ไ่ได้ด้จจากการสั
ากการสังงเคราะห์
เคราะห์ททางเคมี
างเคมีเเพืพื่่ออเลี
สามารถปรับบปรุ
ปรุงงสมบั
สมบัตติ ิ เช่เช่นน
ความยืดดหยุ
หยุ่น่น ความทนทานต่
แรงดึงงและการฉี
และการฉีกกขาด
ขาด ความทนต่
เปลวไฟ สภาพอากาศ
ความยื
ความทนทานต่ออแรงดึ
ความทนต่ออเปลวไฟ
สภาพอากาศ แสงแดด
แสงแดด สารเคมี
สารเคมีแและ
ละ
น้น�้ำามัมันนได้
ได้ตตามต้
ามต้อองการยางสั
ง
เคราะห์
ม
ี
ห
ลายประเภท
มี
ส
มบั
ต
ิ
ท
่
ี
แ
ตกต่
า
งกั
น
ไปตามความเหมาะสมในการใช้
ง
าน
งการยางสังเคราะห์มีหลายประเภท มีสมบัติที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน
อีอีกกทัทั้ง้งยางสั
ยางสังงเคราะห์
เคราะห์มมีีคความทนทานต่
วามทนทานต่ออการใช้
การใช้งงานและเสื
านและเสื่อ่อมสภาพได้
มสภาพได้ชช้า้ากว่
กว่าายางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติ ส่ส่งงผลให้
ผลให้ใในปั
นปัจจจุจุบบันันยาง
ยาง
เคราะห์ไได้ด้รรับับความนิ
สัสังงเคราะห์
ความนิยยมมากกว่
มมากกว่าายางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติ
การใช้
ง
าน
:
จุ
ก
นม
ของเล่
น
สิ
่
ง
ของเครื
การใช้งาน : จุกนม ของเล่น สิ่งของเครื่อ่องใช้
งใช้ขของประดั
องประดับบตกแต่
ตกแต่งง พืพื้น้นรองเท้
รองเท้าา อุอุปปกรณ์
กรณ์ททางการแพทย์
างการแพทย์ ถุถุงงมืมืออ ยาง
ยาง
รถยนต์
ฉนวน
หุ
ม
้
สายไฟ
ท่
อ
ยาง
กาวยาง
ยางสายพาน
ยางกั
น
กระแทก
ยางขอบหน้
า
ต่
า
ง
รถยนต์ ฉนวน หุ้มสายไฟ ท่อยาง กาวยาง ยางสายพาน ยางกันกระแทก ยางขอบหน้าต่าง
ตารางสรุป สมบัติและการใช้งานของยางแต่ละประเภท
ประเภทของยาง
สมบัติ
ยางธรรมชาติ(Natural
(Natural มีความยืดหยุ่นสูงทนต่อการฉีกขาดและ
rubber)
การสึกหรอแต่ไม่ทนต่อตัวทาละลายพวก
น้ามันปิโตรเลียมเสื่อมสภาพเร็วภายใต้
แสงแดดความร้อนออกซิเจนและโอโซน
ยางสังเคราะห์
ปรับปรุงสมบัติได้ตามที่ต้องการ ทนทานต่อ
(Synthetic rubber) การใช้งานและเสื่อมสภาพช้า

การใช้งาน
ถุงมือยาง ยางรัดของลูกโป่ง
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ ยางรถจักรยาน ยางรถยนต์
รองเท้าสายพานลาเลียง
จุกนม ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของ
ประดับตกแต่
ง อุปงกรณ์
ทางการแพทย์
ของประดั
บตกแต่
อุปกรณ์
ทางการแพทย์
ยางรถยนต์ ฉนวนหุ้มสายไฟ กาวยาง ยาง
สายพาน ยางกันกระแทก

794
781

795
782
วัส ดุ มี ห ลายประเภท แต่ ล ะประเภทมี ส มบั ติ บ างประการที่ เหมื อ นกั น และบางประการแตกต่ างกั น
การเลือกวัสดุและสิ่งของต่างๆ มาใช้งานหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต้องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุเพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานและเพื่อความปลอดภัย

782

796
783
ใบความรู้ที่ 2.2 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
เครื่องมือช่างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างชิ้นงานเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยในการทางานในหลายๆ
ด้าน เช่น ช่วยในการผ่อนแรงทางานได้เร็วขึ้น ละเอียด แม่นยามากขึ้น ปรับแต่งชิ้นงานให้ได้รูปร่ างลักษณะที่
ต้องการและเรียบร้อยสวยงาม การรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงมี
ความสาคัญทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและความสาเร็จของงาน
ภาพ

ประเภทอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

เครื่องมือสาหรับตอก

ค้อน

อุปกรณ์สาหรับตัดและผ่า

มีด
เลื่อย

อุปกรณ์สาหรับขันและไข

ประแจ
ไขควง

เครื่องมือสาหรับวัด

ฉาก
ไม้บรรทัด
ตลับเมตร

783

797
784
ภาพ

ประเภทอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

เครื่องมือประเภทเจาะ

สว่านข้อเสือ
สว่านไฟฟ้า

ประเภทจับยึด

คีม

ประเภทใสตกแต่ง

ตะไบ
ตะใบ
กบใสไม้

ข้อควรระวัง
วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐานมี ม ากมายหลายประเภท แต่ ล ะประเภทมี จุ ด ประสงค์
ในการน าไปใช้งานที่ แ ตกต่ างกัน ดังนั้ นในการสร้างชิ้น งานจาเป็ น ต้ องพิ จารณาสมบั ติ ของวัส ดุ ให้
เหมาะสมกับการนาไปใช้งาน รวมถึงควรเลือกใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
ใช้ให้ถูกต้องและคานึงถึงความปลอดภัย

784

798
785
ใบความรู้เพิ่มเติม สาหรับครู
เรื่อง การแปรรูปและการขึ้นรูปวัสดุ
การแปรรูปและการขึ้นรูปวัสดุประเภทไม้
การแปรรูปไม้ เช่น การไสไม้ การตัดไม้ การขัดประสาน การเหลาไม้
การขึ้นรูปไม้ เช่น การเซาะร่อง การเจาะรู ออกแรงเฉือน การขัดกระดาษทราย

การแปรรูปไม้ http://www.otoptoday.com/wisdom การขึ้นรูปไม้
การแปรรูปและการขึ้นรูปวัสดุจากโลหะ
การแปรรูปโลหะ เช่น แท่งเหล็ก โดยการตัด การทาเกลียว
การขึ้นรูปโลหะ เช่น แท่งเหล็ก โดยการออกแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน

การแปรรูปโลหะ http://www.otoptoday.com/wisdom การขึ้นรูปโลหะ
การแปรรูปและการขึ้นรูปวัสดุจากพลาสติก
การแปรรูปพลาสติก การขึ้น รูป พลาสติ ก โดยการอั ดขึ้น รูปแบบร้อน เช่ น การตี ขึ้ น รูป การรีด ร้อ น การดึ งและกดขึ้น รู ป
การเชื่อมต่อท่อ การแทงขึ้นรูป การเคลื่อนไหลขึ้นรูป และการหมุนขึ้ นรูป และการขึ้นรูปแบบเย็น เช่น การดัดงอ
การรีดเย็น การอัดรีด การบิดงอ การรีดขึ้นการตัดยึด การงอตรง การตีขึ้นการขึ้นรูปพิมพ์ลึก การกระแทกขึ้นรูป
และการแทงขึ้นรูป

785

799
786
ใบงานที่ 2.1 วิเคราะห์ประเภทและสมบัติของวัสดุ
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน 1 ชนิด ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เก้าอี้ไม้ เก้าอี้
พลาสติก และเก้าอี้ผ้า และระบุว่า สิ่งของเครื่องใช้นั้นทามาจากวัสดุใดบ้าง และเพราะเหตุใดจึ งเลือกวัสดุนั้ น
เครื่องใช้นั้น
วาดภาพสิ่งของ
วาดภาพสิ่งของ
วาดภาพสิ่งของ

ประเภทวัสดุ

ประเภทวัสดุ

.............................................
อธิบายคุณสมบัติของวัสดุ

ประเภทวัสดุ

......................................................... ........................................................
อธิบายคุณสมบัติของวัสดุ

อธิบายคุณสมบัติของวัสดุ

ชื่อ......................................................ชั้น....................เลขที่.....................

786

800
787
ใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์วัสดุและการใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์
คาชี้แจง เลือกสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งชนิด แล้วทาการวิเคราะห์ว่า สิ่งของนี้มีวัสดุ
ใดบ้างเป็นส่วนประกอบ พร้อมบอกคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ แล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ผลิตและข้อควรระวังในการใช้
เครื่องมือ
1. วาดภาพสิ่งของที่นักเรียนสนใจศึกษา

ชื่อสิ่งของ................................................
2. บอกวัสดุที่เป็นประกอบและบอกคุณสมบัติของวัสดุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ......................................................ชั้น....................เลขที่.....................

787

801
788
ตัวอย่างคาตอบใบงานที่ 2.1 วิเคราะห์ประเภทและสมบัติของวัสดุ
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน 1 ชนิด ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เก้าอี้ไ ม้ เก้าอี้
พลาสติก และเก้าอี้ผ้า และระบุว่า สิ่งของเครื่องใช้นั้นทามาจากวัสดุใดบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเลือกวัสดุนั้น
เครื่องใช้นั้น
ตัวอย่าง

เก้าอี้พลาสติก
ชื่อวัสดุ : พลาสติก
สมบัติของพลาสติกมีความแข็งแรง
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และปฏิกิริยาเคมีได้ดี โดนความร้อน
แล้วไม่อ่อนตัว ไม่สามารถหลอมและ
นากลับมาขึ้นรูปใหม่ได้

เก้าอี้ไม้
ชื่อวัสดุ : เหล็ก
สมบัติของเหล็ก มีความแข็งแรงสูง
คงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพง่าย ตีเป็นแผ่น
บางหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้

เก้าอี้เหล็ก
ชื่อวัสดุ : ไม้
สมบัติของไม้มีความแข็งแรง ไม่เป็น
สนิม ทนทาน ผิวเรียบ
มีลวดลาย

แนวคาตอบอื่นๆ ของผู้เรียน
พลาสติก มีสมบัติที่ทนต่อแรงดึงได้สูง สามารถหลอมให้อ่อนตัวและแข็งตัว นากลับมาผลิตใหม่ได้ ยาง มีสมบัติ
ด้าน ความเหนียว ความยืดหยุ่นทนต่อการฉีกขาด

788

802
789
ตัวอย่างคาตอบใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์วัสดุและการใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์
คาชี้แจง เลือกสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งชนิด แล้วทาการวิเคราะห์ว่า สิ่งของนี้มีวัสดุ
ใดบ้างเป็นส่วนประกอบ พร้อมบอกคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ แล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ผลิ ตและข้อควรระวังในการใช้
เครื่องมือ
ตัวอย่างแนวคาตอบ
1. วาดภาพสิ่งของที่นักเรียนสนใจศึกษา

โซฟา
2. บอกวัสดุที่เป็นประกอบและบอกคุณสมบัติของวัสดุ
- ไม้เนื้ออ่อน เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว น้าหนักเบา ใช้งานง่าย แต่ไม่แข็งแรงมากจึงรับน้าหนักได้ไม่ดี
มีตงั้ แต่สีจางอ่อนไปถึงสีเข้ม
- ไม้เนื้อแข็ง แข็งแรงทนทานมีน้าหนักมากเนื้อแน่นและมัน ลายเนื้อไม้ละเอียด สีเข้ม (แดงถึงดา)
ฯลฯ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
ฆ้ค้อนน, เลื่อย, กรรไกร, เข็มเย็บผ้า, ตะปู, กาว ฯลฯ
4. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ
- ขณะใช้เลื่อย ควรสวมถุงมือหนัง และวางมือให้ถูกวิธี
- ขณะใช้ ฆ้อน ควรสวมใส่แว่นตา ชนิดป้องกันดวงตา
ชื่อ......................................................ชั้น....................เลขที่.....................

789

803
790
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
บอกประเภท อธิบายการเลือกใช้วัสดุและ
และอธิบาย
เครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับ
สมบัติของวัสดุ ลักษณะของงานและความ
ปลอดภัย

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

790

804
791
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
. การวิเคราะห์และ
วางแผนการทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………….)
ครูผู้สอน

791

805
792
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………….)
ครูผู้สอน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมเมอร์น้อย
รหัสวิชา ว21103
รายวิชา เทคโนโลยี11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 14 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจาวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
แก้ปปัญั หา
ญ หาทาง
การออกแบบโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้า การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้
ทางคณิ
ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ย อาจใช้
แนวคิ
งนามธรรมในการออกแบบเพื
่อให้ปัญ
การแก้
คณิ
ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อย่าองง่ย่างง่
ย าอาจใช้
แนวคิ
ดเชิดงเชินามธรรมในการออกแบบเพื
่อแก้
หามีปไขปั
ระสิญทหาธิภาพ
มีประสิทธิการแก้
ภาพ ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอน จะช่วยให้แก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการเขียน
ปัญหาอย่code.org,
างเป็นขั้นตอนจะช่
วยให้
แก้ปัญหาได้
อย่างมีjava
ประสิและ
ทธิภcาพ
ที่ใช้ในการเขี
ยน
โปรแกรม การแก้
เช่น Scratch,
microbit,
blockly,
python,
เขียซอฟแวร์
นโปรแกรมทางเลื
อกและ
ค�โปรแกรม
ำสั่งวนซ�้ำ เช่ น Scratch,code.org, microbit, blockly, python, java และ c เขี ย นโปรแกรมทางเลื อ ก
วอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมาการเคลื่อนที่ โปรแกรมค�ำนวณหาพื้นที่
และคาสัตั่งวนซ้
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมาการเคลื่อนที่ โปรแกรมคานวณหาพื้นที่ โปรแกรม
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1.1.  อธิ
อธิบายความหมายของหลั
ายความหมายของหลักกการออกแบบและเขี
การออกแบบและเขียยนโปรแกรม
นโปรแกรม
2.2.  เข้เข้าใจหลั
างานของ
Micro:bit
และเขีและเขี
ยนโปรแกรมเพื
่อแก้ปัญ่อแก้
หาทางคณิ
ตศาสตร์ตศาสตร์และ
าใจหลักการท
กการท�
ำงานของ
Micro:bit
ยนโปรแกรมเพื
ปัญหาทางคณิ
ทยาศาสตร์
วิและวิ
ทยาศาสตร์
3.3.  เข้
เข้าใจหลั
ใจหลักกการท
การท�างานของ
ำงานของArduino
Arduinoและการเขี
และการเขียยนโปรแกรม
นโปรแกรม
4.4.  อธิ
อธิบบายความหมายของตั
ายความหมายของตัววแปร
แปรหลั
หลักกการ
การประเภทของตั
ประเภทของตัวแปร
วแปรรูปรูแบบการประกาศ
ปแบบการประกาศตัวตัแปร
วแปรใน   
ใน
Arduino
Arduino
5.5.  บอกความหมายรู
บอกความหมายรูปปแบบเขี
แบบเขียยนโปรแกรมการใช้
นโปรแกรมการใช้ททางเลื
แบบวนซ้าำ 
ยคำาสัสัง่ ่ง if,if-else,
if,
างเลืออกและค
กและค�าสั
ำสั่งง่ รูรูปปแบบวนซ�
้ ด้ด้ววยค�
if-else,do,
while
do,และ
while
forแก้เพืป่อัญใช้หาทางคณิ
แก้ปัญหาทางคณิ
และวิทยาศาสตร์
while
while
for และ
เพื่อใช้
ตศาสตร์ตแศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์
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ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
เจตคติ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม
2. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
3. ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Micro:bit
4. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง รู้จัก Arduino และ TinkerCAD
5. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง รู้จักทางเลือก
6. ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
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7. ใบงานท้ายแผนที่ 1
- ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การใช้โปรแกรมจาลอง “มารู้จักโปรแกรม Scratch, Kodu, Code.org กัน
เถอะ”
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Micro:bit
- ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Micro:bit
- ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Micro:bit
- ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การนาเสนอด้วย ผังงาน (Flowchart)
- ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาซีเบื้องต้น
- ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การนาเสนอ ผังงาน(Flowchart) และโปรแกรม
- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การใช้คาสั่งวนซ้าเบื้องต้น
- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง การนาเสนอผังงาน (Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
- ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การใช้ทางเลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การนาเสนอผังงาน (Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

1.การวิเคราะห์งาน
และวางแผนการ
ทางาน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้
วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
กาหนด่ก�ำหนด
กาหนด่ก�ำหนด
กาหนด่ก�ำหนด
ตามที
ตามที
ตามที
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
วางแผนและเขียน วางแผนและเขียน วางแผนและเขียน
แผนงานเป็น
แผนงานเป็
น น เขี
แผนงานยั
งไม่
เขี
ยนแผนงานเป็
ยนแผนงาน
ขั้นตอนได้ชัดเจน ขั้นตอนน
เจนชัดเจน
ตอนน�าไปสู
ำไปสู่การ ยัชังดไม่
ละเอียด เข้าใจง่าย การปฏิ
ปฏิบัติไบด้ ัติได้
สามารถนาไปสู่การ
การปฏิ
ปฏิบัติแบละัติ และ
บรรลุ
เป้าหมายได้
บรรลุ
เป้าหมายได้

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์งานได้
ตามประเด็น
วางแผนและเขียน
แผนงานยั
งไม่
เขี
ยนแผนงาน
เจนที
่จะนาไปสู่
ยัชังดไม่
ชัดเจน
ัติได้่การ
ทีการปฏิ
่จะน�ำบไปสู

ปฏิบัติได้
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

2. การตอบคาถาม

คะแนนการตอบ
คาถามด้านความรู้
ได้เท่ากับ
9-10 คะแนน

คะแนนการตอบ
คะแนนการตอบ
คาถามด้านความรู้ คาถามด้านความรู้
เท่ากับ 7-8 คะแนน ได้เท่ากับ 5-6
คะแนน

คะแนนการตอบ
คาถามด้านความรู้
ต่ากว่า 5 คะแนน

3. การตอบคาถาม
เขียนสรุปองค์ความรู้

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นมีเหตุผล
ประกอบอย่าง
เหมาะสมใช้ภาษา
ในการเขียนได้
เหมาะสม ถูกต้อง
ลายมือสวย อ่าน
มีความคิ
ง่อ่าายนง่มีายความคิ
ด ด
สร้างสรรค์ เขียน
ลาดับเหตุการณ์
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงได้ดี

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นมีเหตุผล
ประกอบอย่าง
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาในการ
เขียนได้เหมาะสม มี
มีความคิ
ความคิดสร้
ดสร้างสรรค์
างสรรค์
เขียนลาดับ
เหตุการณ์ยังขาด
การ ต่ออเนืเนื่อ่องง
การต่

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นบางส่วน
มีเหตุผลประกอบ
ไม่ครบประเด็นใช้
ภาษาในการเขียน
เหมาะสมเป็น
บางส่วน

ตอบคาถามไม่ตรง
ประเด็
น น
ตรงประเด็
เขียนอธิบายไม่มี
เหตุผลใช้ภาษาใน
การเขียนไม่
เหมาะสม
ไม่
เหมาะสม

4. สรุปและเขียน
แผนภาพความคิด

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นแล้วนาสู่
การเขียนแผนภาพ
ความคิดได้ถูกต้อง
ตรงเนื้อหา ผลงาน
สวยงาม มี
ความคิดสร้างสรรค์

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นแล้วนาสู่
การเขียนแผนภาพ
ความคิดได้ถูกต้อง
ตรงเนื้อหา
ผลงานสวยงาม

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นการเขียน
แผนภาพความคิด
ได้ตรงกับเนื้อหา
ผลงานไม่สวยงาม

สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ไม่ตรง
ประเด็น การเขียน
แผนภาพความคิด
ได้ ผลงานไม่
สวยงาม
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ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
5. การอธิบายความรู้ เขียนอธิบายเรื่องที่ เขียนอธิบายเรื่องที่ เขียนอธิบายเรื่องที่
5. การอธิบายความรู้ เขียนอธิบายเรื่องที่ เขียนอธิบายเรื่องที่ เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น
เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา
เรื่องที่ศึกษา
เรื่องที่ศึกษา
เรื่องที่ศึกษา
เรื่องที่ศึกษา
เรื่องที่ศึกษา
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป สนับสนุนข้อสรุป สนับสนุนข้อสรุป
สนับสนุนข้อสรุป สนับสนุนข้อสรุป สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาสื่อสารได้ ใช้ภาษาได้
ใช้ภาษาสื่อสารได้ ใช้ภาษาได้
เหมาะสม พูด
เหมาะสม
เหมาะสม พูด
เหมาะสม
พูชัดเจนภาษาที
ชัดเจน ่ใช้ไม่
ชัดเจนภาษาที่ใช้ไม่
ภาษาที
กากวม ่ใช้ไม่ก�ำกวม
กากวม
6. ขั้นตอนการ
เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ
6. ขั้นตอนการ
เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้แต่ไม่
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้แต่ไม่
ครบถ้วนและ
ครบถ้วนและ
เป็นไปตามขั้นตอน
ครบถ้วนและ
ครบถ้วนและ
เป็นไปตามขั้นตอน
ถูกต้องตามขั้นตอน ถูกต้องตามขั้นตอน
ถูกต้องตามขั้นตอน ถูกต้องตามขั้นตอน
เป็นลาดับชัดเจน
เป็นลาดับชัดเจน
7.การวิเคราะห์และ
จากสถานการณ์
จากสถานการณ์
จากสถานการณ์
7.การวิเคราะห์และ
จากสถานการณ์
จากสถานการณ์
จากสถานการณ์
กาหนดรายละเอียด
ปัญหาที่กาหนดให้ ปัญหาที่กาหนดให้ ปัญหาที่กาหนดให้
กาหนดรายละเอียด
ปัญหาที่กาหนดให้ ปัญหาที่กาหนดให้ ปัญหาที่กาหนดให้
สามารถวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์
ของปัญหา
สามารถวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์
ของปัญหา
สิ่งที่ต้องการคือ
สิ่งที่ต้องการคือ
สิ่งที่ต้องการคือ
สิ่งที่ต้องการคือ
สิ่งที่ต้องการคือ
สิ่งที่ต้องการคือ
อะไร ข้อมูลที่
อะไร ข้อมูลที่
อะไร ข้อมูลที่
อะไร ข้อมูลที่
อะไร ข้อมูลที่
อะไร ข้อมูลที่
กาหนดให้คืออะไร กาหนดให้คคืือออะไร
อะไร กาหนดให้คคืือออะไร
อะไร
กาหนดให้คืออะไร กาหนดให้คืออะไร กาหนดให้คืออะไร
เงื่อนไขคืออะไร ได้ เงื่อนไขคืออะไร ได้ เงื่อนไขคืออะไร แต่
เงื่อนไขคืออะไร ได้ เงื่อนไขคืออะไร ได้ เงื่อนไขคืออะไร แต่
ถูกถตู้กอต้งทัองทั
้งหมดและ
ยังไม่ชัดเจน
ได้
้งหมด ถูกต้อง
ถูกต้องทั้งหมดและ ถูกต้อง
ยังไม่ชัดเจน
ชัดเจนทุ
กประเด็
และชั
ดเจนทุ
ก น
ชัดเจนทุกประเด็น
ประเด็น

1 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุง)
เขียนอธิบายเรื่องที่
เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษา พร้อมให้
ศึกษา พร้อมให้
เหตุผล ชี้ให้เห็น
เหตุผล ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา แต่มี
เรื่องที่ศึกษา แต่มี
ข้อมมูีขล้อทีมู่ไม่ล
แต่
ข้อมูลที่ไม่
ทีเฉพาะเจาะจงและ
่ไม่เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจงและ
ไม่สนับสสนุ
ข้อนสรุป
และไม่
นับนสนุ
ไม่สนับสนุนข้อสรุป
ข้อสรุป

ไม่สามารถเขียน
ไม่สามารถเขียน
ขั้นตอนการ
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาตาม
แก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนได้
ขั้นตอนได้
จากสถานการณ์
จากสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดให้
ปัญหาที่กาหนดให้
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ
วิเคราะห์ สิ่งที่
วิเคราะห์ สิ่งที่
ต้องการคืออะไร
ต้องการคืออะไร
ข้อมูลที่กาหนดให้
ข้อมูลที่กาหนดให้
คืออะไร เงื่อนไขคือ
คืออะไร เงื่อนไขคือ
อะไร ได้
อะไร ได้
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

8.สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การเขียนผังงาน

ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการเขียนผัง ที่ใช้ในการเขียนผัง
ถูกถตู้กอต้ง อง ผังานได้
ถูกถตู้กอต้งส่องส่
วนวน
ผังานได้
งงานได้
งงานได้
ทั้งหมด
ใหญ่

ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ไม่สามารถเขียนผัง
ที่ใช้ในการเขียนผัง ผังานได้
งงานได้
ถูกถตู้กอต้ง อง
ผังานได้
งงานได้
บางส่วน

9.คาสั่งโปรแกรม

เขียนคาสั่ง
โปรแกรม ที่ใช้ใน
การวาดรูปตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

เขียนคาสั่ง
โปรแกรม ที่ใช้ใน
การวาดรูปตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เขียนคาสั่ง
โปรแกรม ที่ใช้ใน
การวาดรูปตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
บางส่วน

10.อธิบายการ
พัฒนาการของการ
สื่อสาร

อธิบายการ
พัฒนาการของการ
สื่อสารได้ตามลาดับ
ครบถ้วนชัดเจน
และถูกต้อง

อธิบายการ
พัฒนาการของการ
สื่อสารได้ตามลาดับ
ถูกต้อง

อธิบายการ
ไม่สามารถอธิบาย
พัฒนาการของการ การพัฒนาการของ
สื่อสารได้แต่ยังไม่ การสื่อสารได้
เป็นลาดับ

11. บอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารจากผู้ส่งผ่าน
สื่อกลางไปยังผู้รับ

สามารถบอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
จากผู้ ้
ข่าวสารจากผู
ส่งผ่านสื่อกลางไป
ยังผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 3 วิธี

สามารถบอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
จากผู้ ้
ข่าวสารจากผู
ส่งผ่านสื่อกลางไป
ยังผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 2 วิธี

สามารถบอกวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
จากผู้ ้
ข่าวสารจากผู
ส่งผ่านสื่อกลางไป
ยังผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 1 วิธี

ไม่สามารถบอก
วิธีการแลกเปลี่ยนจาก
ข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้ส่งผ่านสื่อกลางไป
ไปยั
ยังผูง้รผูับ้รได้ับได้

12. การจาแนกเนื้อหา - จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เห็นภาพรวม
กว้างๆของหัวข้อ
ใหญ่
- เนื้อหากระชับสั้น
ได้ใจความ
- มีความสัมพันธ์

- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เห็นภาพรวม
กว้างๆของหัวข้อ
ใหญ่
- เนื้อหากระชับสั้น
ได้ใจความ

- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้
- เนื้อหาไม่กระชับ
สั้นไม่ได้ใจความ
- ขาดความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

- ไม่จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เนื้อหาไม่กระชับ
ไม่ได้ใจความ
- ไม่มีความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

ไม่สามารถเขียน
คาสั่งโปรแกรม ที่
ทีใช้่ใช้ในการวาดรู
ในการวาดรูปป
ตามที่กาหนดได้
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13. อธิบายลักษณะ
ของเทคโนโลยีการ
13.
กษณะ
รับส่อธิ
งข้อบมูายลั
ลภายใน
ของเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิกวารเตอร์
รับส่งข้อมูลภายใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
14. นาเสนอเนื้อหาใน
ผลงานได้ถูกต้อง
14. นาเสนอเนื้อหาใน
ผลงานได้ถูกต้อง
15. การนาเสนอมี
ความน่าสนใจ
15. การนาเสนอมี
ความน่าสนใจ

1.ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ / การ
1.ทัยกนสรุ
ษะในการ
เขี
ปสาระสาคัญ
แสวงหาความรู้ / การ
เขียนสรุปสาระสาคัญ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี) ระดับคุณภาพ2 (พอใช้)

ของเนื4 ้อ(ดีหามาก)
- มีความสั
3 (ดีมพั) นธ์
2 (พอใช้)
- จับประเด็นได้
ของเนื้อหา
ของเนื
้
อ
หา
- มีความสัมพันธ์
ชัดเจน
-- จัเข้บาประเด็
ของเนื้อหา
ใจง่ายนได้
ชัดเจน
สามารถอธิบาย
สามารถอธิบาย
- เข้สามารถอธิ
าใจง่าย บาย
ลักษณะของ
ลักษณะของ
ลักษณะของ
สามารถอธิ
บ
าย
สามารถอธิ
บ
าย
สามารถอธิ
สามารถอธิ
บ
าย
สามารถอธิ
บ
าย
สามารถอธิ
ายบายบส่ง
เทคโนโลยีการรับส่ง เทคโนโลยีการรับส่ง เทคโนโลยีกบารรั
ลักษณะของ
ข้ลัอกมูษณะของ
ลภายใน ลักษณะของ
ข้ลัอกมูษณะของ
ลภายใน ลักษณะของ
ข้ลัอกมูษณะของ
ลภายใน
เทคโนโลยี
ก
ารรั
บ
ส่
ง
เทคโนโลยี
ก
ารรั
บ
ส่
ง
เทคโนโลยี
ารรั
เทคโนโลยี
การรัอย่บาส่ง เทคโนโลยี
กการรั
เครือข่ายได้
เครือข่ายได้อย่าง เทคโนโลยี
เครือข่ายได้
ถูกต้บอส่งง
มูอลง ภายใน
มู1 ลแบบ
ภายใน
ข้อมูถูข้ลกอภายใน
ต้มูอลงภายใน
3 แบบ ข้อถูมูข้กลอต้ภายใน
2 แบบ ข้อมูข้ลอภายใน
ายได้อย่อย่างาง เครืเครื
ายได้อย่
อย่าางง เครื
เครืออข่ข่าายได้
ยได้อย่
ถูกาต้งอง
เครืเครือข่อาข่ยได้
อข่อาข่ยได้
กต้อง ถูเนืกถูต้้อกหาสาระถู
กต้อง ถูเนืกต้้ออหาสาระถู
กงต้อ3งแบบ
3 แบบ
2 แบบ
ถูเนืกต้้อถูอหาสาระถู
อต้งอ2ง แบบ
ง11แบบ
แบบกต้อง
ครบถ้วน
รายละเอียด
รายละเอียด
เนื
อ
้
หาสาระถู
ก
ต้
อ
ง
เนื
อ
้
หาสาระถู
ก
ต้
อ
ง
เนื
้อหาสาระถู
รายละเอียด
ครอบคลุ
มเป็นกต้อง
ครอบคลุม
ครบถ้
วนน มรายละเอียด รายละเอี
รายละเอียยดครอบคลุ
ด
ม รายละเอี
ครอบคลุ
ส่วนมาก ยด
ครอบคลุ
ม สอดคล้อง ครอบคลุม
รายละเอี
ครอบคลุมเป็น
สอดคล้องยด
ครอบคลุม
ส่วนมาก
นสอดคล้
าเสนออง
นาเสนอ
นาเสนอ
กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน
นทีาเสนอ
ทีนาเสนอ
่เลือกได้ถูกต้อง
ทีนาเสนอ
่เลือกได้ถูกต้อง
่เลือกได้ถูกต้อง
กระบวนการท
างาน
กระบวนการท
างาน
กระบวนการท
างาน
และครบถ้วน ตาม และครบถ้วน
อกได้
ถูกต้อง
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ตามขั
้นตอน
ขัที้น่เลืตอน
และครบถ้วน ตาม และครบถ้วน
ขั้นตอนเกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนสรุเกณฑ์
ป การประเมิ
เขีนยด้นสรุ
เขียนสรุป
านทัป กษะและกระบวนการ
สาระสาคัญได้ครบ สาระสาคัญได้ครบ สาระสาคัญได้ตรง
เขี
ยนสรุป น
เขี
ยนสรุป น
เขี
ยนสรุนป
และตรงประเด็
และตรงประเด็
ประเด็
สาระส
เขียนมีาคั
เหตุญผได้ล ครบ สาระส
เขียนมีาคั
เหตุญผได้ล ครบ สาระส
เขียนมีาคั
เหตุญผได้ล ตรง
และตรงประเด็
และตรงประเด็
ประเด็
น าง
ประกอบอย่าง น
ประกอบอย่าง น
ประกอบอย่
เขี
ยนมีเหตุผล
เขี
ยนมีเหตุผล
เขี
ยนมีเหตุผล
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

799
1 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุง)

ไม่สามารถอธิบาย
ลักษณะของ
สามารถอธิกบบาร
ไม่ไม่สเทคโนโลยี
ามารถอธิ
ายาย
ลัรักบษณะของ
ส่ลังกข้ษณะของ
อมูลภายใน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เครือกข่าร
ายการ
ภายใน
รับรับส่ส่งข้งข้ออมูมูลลภายใน
เครือข่เครื
ายอข่าย
เนื้อหาสาระถูกต้อง
รายละเอียดไม่
เนื
้อหาสาระถู
ครอบคลุ
ม กต้อง
รายละเอียดไม่
ครอบคลุ
มม
ไม่
ครอบคลุ
นาเสนอ
กระบวนการ
ทนาเสนอ
างานที่เลือกไม่ได้
กระบวนการ
ทางานที่เลือกไม่ได้

เขียนสรุป
สาระสาคัญได้ไม่
เขี
ยนสรุป น
ตรงประเด็
สาระส
าคัญได้ไม่
ใช้ภาษาในการ
ตรงประเด็
น
เขียนไม่เหมาะสม
ใช้ภาษาในการ
เขียนไม่เหมาะสม

799

812
799

800
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ใช้ภาษาในการ
เขียนได้เหมาะสม
เขียนคาถูกต้อง
ลายมือสวย อ่าน
ง่าย มีความคิด
สร้างสรรค์

ใช้ภาษาในการ
เขียนได้เหมาะสม
เขียนคาถูกต้อง

ใช้ภาษาในการ
เขียนถูกบ้าง ผิด
เขียนได้เหมาะสม บ้ผิดางเป็
า ำ
บ้างนบางค
เป็นบางค�
เขียนผิดเป็นบางคา

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม
ตามขั
้นตอน
ขั้นตอน

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้องแต่
แต่
ไม่เไป็ม่นเป็ลนาดัล�บำดับ

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
บางส่วน

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการ
ทางานที่เลือกไม่
ถูกถตู้กอต้งอง
ไม่

3. ทักษะกระบวนการ การแบ่งหน้าที่
ทางานร่วมกัน
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมมือ
ทางาน ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรในการ
ทางานมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และร่วมภูมิใจ
ในผลงาน

การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน ร่วมคิด
ร่วมวางแผน
ร่วมมือทางาน
ช่วยเหลือเอื้ออาทร
ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา รับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมมือ
ทางาน ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรในการ
ทางาน มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา

การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน วางแผน
ร่วมมือทางาน แต่
ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ตรง
ต่อเวลา

นาเสนอ
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม
ขั้นตอน เข้าใจง่าย

นาเสนอ
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน

นาเสนอ
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
แต่ขาดบางประเด็น

นาเสนอ
กระบวนการ
ทางานที่เลือกไม่
ถูกต้อง

2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์

4. ทักษะการนาเสนอ
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

5. การศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นที่กาหนด
เนื้อหาถูกต้องและ
ครบถ้วน มีการ
กาหนดแหล่งอ้างอิง
ได้ชัดเจน

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นที่กาหนด
เนื้อหาถูกต้องและ
ครบถ้วน ไม่มีการ
กาหนดแหล่งอ้างอิง
ที่ชัดเจน

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นตามที่
กาหนดบางส่วน
เนื้อหาถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน ขาด
เนื้อหาบางส่วน ไม่
ระบุ
แหล่
งอ้งาอ้งอิางอิ
งง
ไม่
ระบุ
แหล่

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลไม่ตรงประเด็น
เนื้อหา ไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ไม่
ระบุระบุ
แหล่
งอ้งาอ้งอิางงอิง
ไม่
แหล่

6. การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ
ใช้คาพูดนาเสนอได้
เหมาะสม
บุคลิกภาพดี ตอบ
ข้อคาถามได้ทุก
ประเด็น นาเสนอได้
เหมาะสม ตรงเวลา
ที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ พูด
นาเสนอได้
เหมาะสม ตอบข้อ
คาถามได้ทุก
ประเด็น เสนอได้
เหมาะสม ตรงเวลา
ที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ตอบข้อ
คาถามได้ทุก
ประเด็น ตรงเวลาที่
กาหนด

เนื้อหานาเสนอไม่
ครอบคลุม ตาม
หลักวิชกาการ
ตอบ
ตามหลั
วิชาการ
ข้อคาถามได้
ตอบค�
ำถามได้ไม่ครบ
ทุกคประเด็
ไม่
รบทุกนประเด็น
นาเสนอได้ไม่ตรง
เวลาที่กาหนด

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ มีการทางาน
เป็นทีมที่ดี
รับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็น
บางครั้ง รับผิดชอบ
ร่ร่วมกันเป็นผู้พูดและ
ผูเป็้ฟนังทีผู้พ่ดูดี และผู้ฟังที่
ดี

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิดชอบร่วมกัน
ได้เป็นบางครั้ง
ไม่ค่อยมีคุณธรรม
ในการทางาน

7. ทักษะกระบวนการ รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ทางานเป็นกลุ่ม
ตามบทบาทได้
เหมาะสมทุกคน มี
มีการท
การท�างานเป็
ำงานเป็นนทีทีมมที่
ทีดี่ดรับีรับผิผิดดชอบร่
ชอบร่วมกั
วมกันน
เป็นนผู้ดพูแูดลและผู
และผู้ฟ้ฟังทีังที่ ่
เป็

814
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8. การปฏิบัติงานจริง
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการทำแผ่นพับด้วย
โปรแกรมประมวลคำ

9.วางแผนการ
แก้ปัญหาโดยใช้รหัส
จำลองและผังงาน

10.วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบลำดับ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ดี มีคุณธรรมใน
การทำงาน

ดี มีคุณธรรมในการ ดี มีคุณธรรมในการ
ทำงาน
ทำงาน

การปฏิบัติงานจริง
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการทำแผ่นพับ
ด้วยโปรแกรม
ประมวลคำได้
ผลงานเสร็จตาม
เวลา การจัดรูป
แบบถูกต้อง
เหมาะสม สวยงาม
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีการใส่
เอกสารอ้างอิง
วางแผนการ
แก้ปัญหา
โดยการเขียนรหัส
จำลองและใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้อง
ทั้งหมด
วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลำดับโดยการเขียน
รหัสจำลองและผัง
งานได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

การปฏิบัติงานจริง
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการทำแผ่นพับ
ด้วยโปรแกรม
ประมวลคำได้
ผลงานเสร็จตาม
เวลา การจัดรูป
แบบถูกต้อง
เหมาะสม มีการใส่
เอกสารอ้างอิง

การปฏิบัติงานจริง
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการทำแผ่นพับ
ด้วยโปรแกรม
ประมวลคำได้
ผลงานเสร็จตาม
เวลา การจัดรูป
แบบยังไม่ถูกต้อง
เหมาะสม

การปฏิบัติงานจริง
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการทำแผ่นพับ
ด้วยโปรแกรม
ประมวลคำได้ช้า
ผลงานไม่เสร็จตาม
เวลา การจัดรูป
แบบยังไม่ถูกต้อง
เหมาะสม

วางแผนการ
แก้ปัญหา
โดยการเขียนรหัส
จำลองและใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่
วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลำดับโดยการเขียน
รหัสจำลองและผัง
งานได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่

วางแผนการ
แก้ปัญหา
โดยการเขียนรหัส
จำลองและใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้อง
บางส่วน
วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลำดับโดยการเขียน
รหัสจำลองและผัง
งานได้ได้ถูกต้อง
บางส่วน

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
โดยการเขียนรหัส
จำลองและผังงานได้

ไม่สามารถวางแผน
การแก้ปัญหา
แบบลำดับโดยการ
เขียนรหัสจำลอง
และผังงานได้

816
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11.วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือก

12.วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบทาง
วนซ้ำ

13. การใช้โปรแกรม
14.แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยใช้
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์ เป็น
เครื่องมือช่วย ในการ
ดำเนินการแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือก โดยการ
เขียนรหัสจำลอง
และผังงานได้
ถูกต้องทั้งหมด
วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบวน
ซ้ำ โดยการเขียน
รหัสจำลองและผัง
งานได้ถูกต้อง
ทั้งหมด
ใช้โปรแกรม ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง
ทั้งหมด
ดำเนินการ
แก้ปัญหาด้วย
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์
ได้สำเร็จ ตามที่
วางแผนในการ
แก้ปัญหาไว้

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือก โดยการ
เขียนรหัสจำลอง
และผังงานได้
ถูกต้องส่วนใหญ่
วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบทาง
วนซ้ำ โดยการเขียน
รหัสจำลองและผัง
งานได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่
ใช้โปรแกรม ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ดำเนินการ
แก้ปัญหาด้วย
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์
ได้สำเร็จ โดยมีการ
ปรับปรุงตามที่
วางแผนในการ
แก้ปัญหาไว้
เล็กน้อย

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือก โดยการ
เขียนรหัสจำลอง
และผังงานได้ได้
ถูกต้องบางส่วน
วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบวน
ซ้ำ โดยการเขียน
รหัสจำลองและผัง
งานได้ถไดู้กถตู้กอต้งอง
บางส่วน
ใช้โปรแกรม ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง
บางส่วน
ดำเนินการ
แก้ปัญหาด้วย
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์
ได้สำเร็จ โดยมีการ
ปรับปรุงตามที่
วางแผนในการ
แก้ปัญหาไว้เป็นส่วน
ใหญ่

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
แบบทางเลือก โดย
การเขียนรหัส
จำลองและผังงาน
ได้
ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
แบบวนซ้ำ โดยการ
เขียนรหัสจำลอง
และผังงานได้
ไม่สามารถใช้
โปรแกรม ตามที่
กำหนดได้
ดำเนินการ
แก้ปัญหาด้วย
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์
ได้ไม่สำเร็จ
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

15. ทักษะการเลือกใช้ เลือกใช้วัสดุ
วัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามลาดับ
ขั้นตอน
ถูกต้อง 3 ชนิด
16. การมีส่วนร่วมของ รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
สมาชิกในกลุ่ม
ตามบทบาทได้
เหมาะสมทุกคน มี
การทางานเป็นทีมที่
ดีรับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมในการ
ทางาน

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามลาดับ
ขั้นตอน
ถูกต้อง 2 ชนิด
รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ มีการทางาน
เป็นทีมที่ดี
รับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมในการ
ทางาน

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามลาดับ
ขั้นตอน
ถูกต้อง 1 ชนิด
รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็น
บางครั้ง รับผิดชอบ
ร่วมกัน เป็นผู้พูด
และผู้ฟังที่ดี มี
คุณธรรมในการ
ทางาน

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ไม่ถูกต้อง

17. การนาเสนอ
ผลงาน

มีความพร้อมในการ
นาเสนอผลงานโดย
มีการเตรียมสื่อมา
อย่างดี มีการ
จัดลาดับการ
นาเสนอชัดเจน มุ่ง
นาเสนอเนื้อหาที่
ตรงกับวัตถุประสงค์

มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงานดี
แต่ลาดับการ
นาเสนองานมีการ
ติดขัดบางครั้ง การ
นาเสนอยังมุ่งเน้น
เนื้อหาที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์

มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงาน แต่
ลาดับการนาเสนอ
งานมี ข้อผิดพลาด
บ่อยครั้ง เนื้อหาที่
นาเสนอตรงกับ
วัตถุประสงค์บางข้อ

มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงาน แต่
ขาดลาดับขั้นตอน
ในการนาเสนองาน

18. ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ /
การศึกษาและสืบค้น
ข้อมูล

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นตามที่
กาหนด เนื้อหา
ถูกต้องและ

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นตามที่
กาหนด เนื้อหา
ถูกต้องและ

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นตามที่
กาหนด เนื้อหา
ถูกต้องแต่ไม่

ศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็น ไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน
มีระบุแหล่งอ้างอิง

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิดชอบร่วมกัน
ได้เป็นบางครั้ง
ไม่ค่อยมีคุณธรรม
ในการทางาน
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
ครบถ้วน มีแหล่ง
อ้างอิง 3 แหล่ง

19. ทักษะในการ
สรุปสาระสาคัญได้
แสวงหาความรู้ / สรุป ครบและตรง
ประเด็นมีเหตุผล
สาระสาคัญ
ประกอบอย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษา
ได้เหมาะสม สะกด
คาถูกต้อง

3 (ดี)

2 (พอใช้)

ครบถ้วน มีแหล่ง
อ้างอิง 2 แหล่ง

ครบถ้วน มีแหล่ง
อ้างอิง 1 แหล่ง

สรุปสาระสาคัญได้
และตรงประเด็นมี
เหตุผลประกอบ
าษาได้เหมาะสม
ใช้ใช้ภภาษาได้
สะกดค�
ำถูกสะกดค
ต้อง า
เหมาะสม
ถูกต้อง

สรุปสาระสาคัญได้
ตรงประเด็นมี
เหตุผลประกอบใช้
ภาษาได้ เหมาะสม
สะกดคาถูกเป็น
ส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ
1.เห็นคุณค่าของการ นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
การน�
ำกระบวนการ เทคโนโลยีมาใช้ใน เทคโนโลยีมาใช้ใน เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันำวัอย่น าง
อย่างถูกต้อง ตาม อย่างถูกต้องตาม
บางโอกาส
ในชี
ิตประจ�
ตามหลั
อย่
งสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
หลักการกการ
หลักการกการ
ตามหลั
กระบวนการ
กระบวนการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สามารถเป็น
ตัวอย่างได้
2. เห็นความสาคัญ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
ของแก้ปัญหาหรือ
แก้ปัญหาสร้าง
แก้ปัญหาสร้าง
แก้ปัญหาสร้างชั้น
สนองความต้องการใน ชิ้นงานที่มีความคิด ชิ้นงานที่มีความคิด งานแต่ไม่ได้ใช้
งานที่ผลิตโดยใช้
สร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์แต่ไม่
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่
แปลกใหม่
3. ลดการใช้ทรัพยากร เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ความคุ้มค่า มี
ความคุ้มค่า มี
ความคุ้มค่า ไม่มีผล
ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์ใช้สอย ประโยชน์ใช้สอย
กระบทต่อ
สิ่งแวดล้อม
และสามารถ
ไม่มีผลกระบทต่อ

1 (ปรับปรุง)

สรุปสาระสาคัญได้
ไม่ตรงประเด็น ใช้
ภาษาไม่เหมาะสม
สะกดคาถูกบ้าง ผิด
ผิบ้ดาบ้ง าง

ไม่นากระบวนการ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

นากระบวนการ
แก้ปัญหาสร้างชั้น
งาน แต่ไม่สมบูรณ์
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
เลือกใช้วัสดุ ไม่มี
ผลกระบทต่อ
สิ่งแวดล้อมมาสร้าง
ชิ้นงาน
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

นาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ไม่มีผลกระ
บทต่อสิ่งแวดล้อม
มาสร้างชิ้นงาน
4. เห็นประโยชน์ใน
เห็นประโยชน์ใน
การนาซอฟต์แวร์มาใช้ การนาซอฟต์แวร์
ในการทางาน โดย
มาใช้ในการทางาน
อย่างมีความสุข และ โดยอย่างมีความสุข
ภาคภูมิใจในผลงาน
และแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจใน
ผลงาน
5.เห็นคุณค่าของการ นาหลักการ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
วิธีการของการ
ขั้นตอนไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ในชีวิตประจาวัน
ขั้นตอนไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่าง
ถูกต้องทั้งหมด

3 (ดี)
สิ่งแวดล้อม มา
สร้างชิ้นงาน

เห็นประโยชน์ใน
การนาซอฟต์แวร์มา
ใช้ในการทางาน
ตั้งใจทางานทุกครั้ง
ทางานอย่างมี
ความสุข

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

มาสร้าางง
สิ่งแวดล้อมมาสร้
ชิ้นงาน

เห็นประโยชน์ใน
การนาซอฟต์แวร์มา
ใช้ในการทางาน มี
ความตั้งใจในการ
ทางานในบางเวลา
ทางานอย่างมี
ความสุข ในบางครั้ง
นาหลักการ และ
นาหลักการ และ
วิธีการของการ
วิธีการของการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนไป
ขั้นตอนไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่าง ชีวิตประจาวันอย่าง
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องบางส่วน
ใหญ่
6.ตระหนักถึง
บอกถึงประโยชน์ บอกประโยชน์ของ บอกประโยชน์ของ
ประโยชน์ของ
ของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์ได้
สามารถถ่ายทอด สามารถถ่ายทอดให้
ให้เพื่อนได้ครบถ้วน เพื่อนได้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน
ทุกขั้นตอน
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ไม่เห็นประโยชน์ใน
การนาซอฟต์แวร์
มาใช้ในการทางาน
ไม่มีความตั้งใจใน
การทางาน ทางาน
อย่างไม่มีความสุข
ไม่นาหลักการ และ
วิธีการของการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่าง
ถูกต้อง
ไม่สามารถบอก
ประโยชน์ของ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

7. คุณธรรมจริยธรรม ใช้เครือข่าย
ใช้เครือข่าย
ใช้เครือข่าย
ในการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในการ อินเทอร์เน็ตในการ อินเทอร์เน็ตในการ
วย สืในการสื
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการสื
สื่อสารด้่อวสารด้
ยความ
่อสารด้่อวยความ
สื่อสารด้่อวสารด้
ยความวย
สารด้วย ในการสื
ความสุ
ไม่ลดะเมิด สุความสุ
ไม่ลดะเมิด
ไม่ลดะเมิด ความสุ
สุภาพภไม่าพละเมิ
ภาพ ภไม่าพละเมิ
สุภาพ ภไม่าพละเมิ
ก่อนกวน หรือ
ก่อนกวน หรือ
หรือก่อให้เกิดความ
ก่อให้เกิดความ
ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น
เสียหายแก่ผู้อื่น
เสียหายแก่ผู้อื่น
เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่นได้
เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ
ในการ พูดและเขียน
1.ความสามารถในการ
พูดและเขียน
พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก
สื่อสาร
และทัศนะจากสาร และทัศนะจากสาร และทัศนะจากสาร
ที่ได้รับได้อย่าง
ที่ได้รับได้อย่าง
ที่ได้รับได้อย่าง
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
คล่องแคล่วชัดเจน คล่องแคล่วชัดเจน คล่องแคล่วชัดเจน
ถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลัก
และเลือกรับข้อมูล
ภาษา จนทาให้ผู้อื่น ภาษา และเลือกรับ ข่าวสารโดยใช้
คล้อยตามและเลือก ข้อมูลข่าวสารโดย วิธีการสื่อสารได้
รับข้อมูลข่าวสาร ใช้วิธีการสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง
โดยใช้วิธีการสื่อสาร อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน
เหมาะสมครบถ้วน อย่างมีจิตสานึกต่อ
อย่างมีจิตสานึกต่อ ตนเองและสังคม
ตนเองและสังคม
ทุกครั้ง
2.ความสามารถในการ
2.ความสามารถใน
เขียนแผนภาพ
คิการคิ
ด ด
ความคิด การ
การปฏิบัติ
ปฏิบัต่เิงลืานที
งานที
อกได้่เลือกได้

1 (ปรับปรุง)
ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการ
ในการสื
สื่อสาร ่อไม่สารด้
สุภาพวย
ความสุ
าพ ไม่ละเมิด
ละเมิดภและ
และก่
เกิด
ก่อให้อเกิให้ดความ
ความเสี
ยหาย
เสียหายแก่
ผู้อื่น
แก่ผู้อื่น

พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก
และทัศนะจากสาร
ที่ได้รับได้ไม่
สมเหตุสมผล และ
เลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้
วิธีการสื่อสารได้ไม่
ถูกถตู้กอต้งอไม่ง
ไม่
ไม่
เหมาะสม
เหมาะสม

เขีเขียนแผนภาพ
เขีเขียนแผนภาพ
เขีเขียนแผนภาพ
ความคิด การปฏิ
การ บัติ ความคิ
ความคิด การ
ความคิด การ
ความคิ
การปฏิบัติ ความคิ
การปฏิบัติ
ปฏิบัต่เลืิงานที
งานที
อกได้่เลือกได้ งานทีเ่ ลือกได้
งานทีเ่ ลือก

820
807

808
808
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
มาก)วน
ถูกต้อ4ง(ดีครบถ้
ตามขั
ถูกต้อ้นง ตอนทุ
ครบถ้กวน
ประเด็
ตามขั้นนตอนทุก

ประเด็
แก้ปัญนหาใน
ระหว่
งการ
แก้
ปัญาหาใน
ปฏิบัตาิงงการ
านได้ตาม
แก้ปัญหา
ระหว่
สถานการณ์
ด
ปฏิ
บัติงานได้เกิ
ตาม
ผลดีต่อการ เกิด
สถานการณ์
ปฏิบตัต่อิงการ
าน ได้รับ
ผลดี
การยอมรั
จากรับ
ปฏิ
บัติงานบได้
เพื่อนร่วมงาน
การยอมรั
บจาก
4.ความสามารถในการ เพื
เลือ่อกใช้
ัสดุ
นร่ววมงาน
อุปอกรณ์
ใช้
ทักษะชีวิต ในการ เลื
4.ความสามารถในการ
กใช้วแัสละดุ
บัติงานได้
อุปฏิปกรณ์
และ ตาม
ใช้ทักษะชีวิต
กระบวนการท
ปฏิ
บัติงานได้ตางาน
าม
ในแต่ละประเภท
กระบวนการท
างาน
ของงาน
ในแต่
ละประเภท
ได้อย่างถูกต้ออย่งาง
ของงาน
ของงานได้
เพืกอ่อต้ย่นร่
วเพืมงานให้
กอ่ ต้นร่
องวมงาน
ถูได้
อางงถู
การยอมรั
บ
เพื่อกนร่
วมงานให้
ให้
ารยอมรั
บ
3.ความสามารถในการ
แก้
ปัญหา
3.ความสามารถในการ
ในการ

5.ความสามารถในการ
ในการ
ใช้
เทคโนโลยี
5.ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี

การยอมรั
บ
เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้
ย่างถูเทคโนโลยี
กต้อง
เลืออกใช้
หลากหลายในการ
ได้อย่างถูกต้อง
ลดขั
้นตอนเวลา
หลากหลายในการ
ทรั
ในการ
ลดขัพ้นยากร
ตอนเวลา
ททรัางาน
โดยไม่
มี
พยากร
ในการ
ผลกระทบกั
บผูม้อี ื่น
ทางาน โดยไม่
ผลกระทบกับผู้อื่น

3 (ดี) ระดับคุณภาพ2 (พอใช้)
3 (ดี)
ถูกต้องและ
ครบถ้
น
ถูกต้อวงและ
ครบถ้วน
แก้ปัญหาใน
ระหว่
งการ
แก้
ปัญาหาใน
ปฏิบัตาิงงการ
านได้ตาม
ระหว่
สถานการณ์
ด
ปฏิ
บัติงานได้เกิ
ตาม
ผลดีต่อการ เกิด
สถานการณ์
ปฏิดบผลดี
าน
เกิ
ต่อการ
ผลดี
ตัต่อิงการ

1 (ปรับปรุง)

บปรุ
ปฏิบ2ัติง(พอใช้
านที่เลื)อกได้ ปฏิ1บัต(ปรั
ิงานที
่เลืงอ)ก
งบางประเด็
ิงานที่เลือกได้
ปฏิถถบูกูกต้ัตต้อิงอานที
ถูถูปฏิ
กกต้ต้บออัตงบางประเด็
นน ไม่ไม่
งง ่เลือก
ถูกต้องบางประเด็น ไม่ถูกต้อง
แก้ปัญหาใน
ระหว่
งการ
แก้ปัญาหาใน
ปฏิ
บัตาิงงการ
านได้ตาม
ระหว่
สถานการณ์
ปฏิ
าม
บัติงานได้ตาม

ไม่สามารถ
แก้สปามารถ
ัญหาระหว่าง
ไม่
การปฏิ
บัติงานได้าง
แก้
ปัญหาระหว่
การปฏิบัติงานได้

สถานการณ์

ปฏิบัติงาน
เลือกใช้วัสดุ
อุเลืปอกรณ์
กใช้วแัสละดุ
ปฏิ
บัติงานได้
อุปกรณ์
และ ตาม
กระบวนการท
ปฏิบัติงานได้ตางาน
าม
ในแต่
ละประเภท
กระบวนการท
างาน
ของงาน
ในแต่ละประเภท
ได้
อย่างถูกต้ออย่งาง
ของงาน
ของงานได้

เลือกใช้วัสดุ
อุเลืปอกรณ์
กใช้วแัสละดุ
ปฏิ
บัติงานได้
อุปกรณ์
และ ตาม
กระบวนการท
ปฏิบัติงานได้ตางาน
าม
ในแต่
ละประเภท
กระบวนการท
างาน
ของงานแต่
ยังมี
ในแต่ละประเภท
ผิของงานแต่
ดพลาด ยังมี

ถูได้กอต้ย่อางงถูกต้อง

ผิดพลาด

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้
ย่างถูเทคโนโลยี
กต้อง ใน
เลืออกใช้
การลดขั
ได้อย่างถู้นกตอนเวลา
ต้อง ใน
ทรั
พยากร้นตอนเวลา
ในการ
การลดขั
ททรัางาน
โดยไม่
มี
พยากร
ในการ
ผลกระทบกั
บผูม้อี ื่น
ทางาน โดยไม่

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้
ย่างถูเทคโนโลยี
กต้อง ใน
เลืออกใช้
การลดขั
ได้อย่างถู้นกตอนเวลา
ต้อง ใน
แต่
ใช้ทรัพ้นยากรใน
การลดขั
ตอนเวลา
การท
สิ้นเปลือง
แต่ใช้ทางาน
รัพยากรใน
สิการท
้นเปลืางาน
อง

ผลกระทบกับผู้อื่น

สิ้นเปลือง

ไม่สามารถเลือกใช้
วัสสดุามารถเลื
อุปกรณ์แอละ
ไม่
กใช้
านได้แตละ
าม
วัปฏิ
สดุบอัตุปิงกรณ์
กระบวนการ
ปฏิ
บัติงานได้ตาม
ทางานในแต่ละ
กระบวนการ
ทประเภทของงาน
างานในแต่ละ
ประเภทของงาน

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้
ถูกเต้ทคโนโลยี
อง ไม่
เลือไม่กใช้
สามารถลดขั
ได้ไม่ถูกต้อง ้นไม่ตอน
เวลา
ทรัพยากร
ใน
สามารถลดขั
้นตอน
การท
เวลา างานได้
ทรัพยากร ใน
การทางานได้

821
808
808

809
809
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
3 (ดี)
2 (พอใช้)

4 (ดีมาก)
4 (ดีมาก)
และเป็นแบบอย่าง
และเป็
ที่ดีได้ นแบบอย่าง
ที่ดีได้
เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์
นด้านคุ่อณสัตลัย์กตษณะอั
งประสงค์
มีความซื
่อสัตกย์ารประเมิ
ต่อ ความซื
่อ นพึความซื
่อสัตย์ต่อ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
มีการท
ความซื
่อสัไม่
ตย์ต่อ ความซื
่อสัตย์ไม่ต่อ
ความซื
่อสัตย์ไม่ต่อ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
างานไม่
การทางานไม่
การทางานไม่
การท
างานไม่
การท
างานไม่
การท
างานไม่
คัดลอกผลงานของ
คัดลอกผลงานของ
คัดลอกผลงานของ
คัผู้อดคื่นลอกผลงานของ
คัผู้อดคื่นลอกผลงานของ
คัผู้อดคื่นลอกผลงานของ
ไม่
ดั ลอกผลงานของ
ไม่
ดั ลอกผลงานของ
ไม่
ดั ลอกผลงานของ
และมี
และมี
ผูความคิ
้อื่น และมี
้อื่น และมี
ดสร้างสรรค์ ผูความคิ
ดสร้างสรรค์ ผู้อื่น
ความคิ
ดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
ทาชิ้นงานสวยงาม
ทาชิ้นงานสวยงาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
2. การมีวินัย
ปฏิ
บัติตาม
บัติตาม
บัติตาม
2. การมีวินัย
กฎระเบี
ยบ กติกา ปฏิ
กฎระเบี
ยบ กติกา ปฏิ
กฎระเบี
ยบ กติกา
กฎระเบี
กา กฎระเบี
กา กฎระเบี
กา
ของโรงเรียยบนกติของ
ของโรงเรียยบนกติของ
ของโรงเรียยบนกติของ
ของโรงเรี
น ของ่ม ของโรงเรี
น ของ่ม ของโรงเรี
น ของ่ม
ห้องเรียนยของกลุ
ห้องเรียนยของกลุ
ห้องเรียนยของกลุ
ห้ด้วอยความเต็
งเรียน ของกลุ
่ม ห้ไม่อกงเรี
ยน ของกลุ่ม ห้ได้อเงเรี
ของกลุ่ม
มใจ ไม่
่อกวนความ
ป็นยส่นวนใหญ่
ด้ก่อวยความเต็
ก่อกวนความ
ส่วนใหญ่
กวนความมใจ ไม่ ไม่
ราคาญให้
ครูและ ได้
ไม่เกป็่อนกวนความ
ก่ราคาญให้
อกวนความ
ก่อกวนความ
ครูและ รเพืาคาญให้
ราคาญให้
ครูและ
่อนในห้คอรูงเรีและ
ยน ไม่
รเพืาคาญให้
่อนในห้คอรูงเรีและ
ยน เพื่อนในห้องเรียน รเพืาคาญให้
่อนในห้คอรูงเรีและ
ยน
เพื่อนในห้องเรียน
เพื่อนในห้องเรียน
3. การใฝ่เรียนรู้
มีความ
มีความ
มีความ
3. ใฝ่
การใฝ่
เรีย้ นรู้
มีกระตื
ความกระตื
วามอรือร้น อรือร้น มีมีกระตื
วามอรือร้นอรือร้น มีมีกระตื
วามอรือร้นอรือร้น
เรียนรู
คความกระตื
คความกระตื
กระตือเพีรืเพีอยยร้รพยาพยาม
กระตื
กระตื
อร้บางครั
น ้ง
รน
อดทนอรืรูอ้จร้ักน
อดทนอรืใน
อดทน
ร
อดทน
รู้จัก ้จาก รูอดทน
มุอดทน
่งมั่น รูเพี้จักยแสวงหา
้จักแสวงหา
พยายาม
แสวงหาความรู
บางครั
้งในรู้จัก
พยายาม
บางครั
้งจากรู้จัก ้จาก
ความรู
ง แสวงหาความรู
มุ่งมั่น รู้จ้จากแหล่
ักแสวงหา
แหล่งเรียนรู้อื่น้จๆาก ความรู
แสวงหาความรู
เรี
อยู่ ง แหล่
มุความรู
่งยมันรู
่น ้อรู้จื่น้จากแหล่
ักๆแสวงหา
งเรียนรู้อื่นๆ แสวงหาความรู
อยู่เสมอๆ
แหล่งเรียนรู้อื่น้จๆาก
เสมอๆ
ความรู
อยู่เสมอๆ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
เรียนรู้อ้จื่นากแหล่
ๆ อยู่ ง
เรี
ยนรู้อื่นๆ อยู่
เสมอๆ
ทางานที
ทางานที
ทางานที
4.มุ่งมั่นในการทางาน ท�เสมอๆ
ำงานที
่ได้ร่ไับด้รับ ท�ำงานที
่ได้ร่ไับด้รับ ท�ำงานที
่ได้ร่ไับด้รับ
ทางานที่ได้จรับตาม มอบหมายเสร็
ทางานที่ได้จรับตาม มอบหมายเสร็
ทางานที่ได้จรับตาม
4.มุ่งมั่นในการทางาน มอบหมายเสร็
มอบหมายเสร็
มอบหมายเสร็
มอบหมายเสร็
จตาม ก�มอบหมายเสร็
จตาม ก�มอบหมายเสร็
จตาม
ก�มอบหมายเสร็
ำหนดเวลา
ำหนดเวลา
ำหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา

1 (ปรับปรุง)
1 (ปรับปรุง)

ความซื่อสัตย์ต่อ
ความซื
่อสัตย์ผตลงาน
่อ
การทางานดู
การท
ของผู้อางานดู
ื่นเป็นผลงาน
ของผู
ตัวอย่้อางื่นเป็น
ตัวอย่าง
ไม่ค่อยปฏิบัติตาม
ไม่
ค่อยปฏิ
กฎระเบี
ยบบัตกติิตาม
กา
กฎระเบี
กา
ของโรงเรียยบนกติของ
ของโรงเรี
น ของ่ม
ห้องเรียนยของกลุ
ห้ก่ อกวนความร
งเรียน ของกลุ
่ม
าคาญ
ก่ให้อคกวนความร
าคาญ
รูและเพื่อนใน
ให้
รูแยละเพื
ห้อคงเรี
น ่อนใน
ห้เป็อนงเรี
ยน ้ง
บางครั
เป็นบางครั้ง
ไม่มีความ
ไม่
มีความ
กระตื
อรือร้น ขาด
กระตื
อรือร้น ขาด
ความอดทน
ขาดความอดทน
ความอดทน
ขาดความอดทน
อดทน ไม่รู้จัก
ไม่
รู้จักแสวงหา
อดทน
ไม่รู้จัก ้จาก
แสวงหาความรู
ความรู
ง
แสวงหาความรู
แหล่งเรี้ จากแหล่
ยนรู้อื่น้จๆาก
เรีแหล่
ยนรูงเรี้อยื่นนรู
ๆ ้อื่นๆ
ทางานที
ท�ำงานที
่ได้ร่ไับด้รับ
ทางานที่ได้เสร็
รเสร็
ับจจ
มอบหมายไม่
มอบหมายไม่
มอบหมายไม่
เสร็จ
ตามก�
ำหนดเวลา
ตามก
าหนดเวลา
ตามกาหนดเวลา
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ผลงานมี
ความ ผลงานมี
ผลงานมี
ความ ผลงานมี
ผลงานมี
ความ ผลงานไม่
ผลงานไม่
ีความ
ผลงานมี
ความ
ความ
ความ
มีคมวาม
ง ละเอี
ง แต่
ยบร้ออยย ถูกถูต้กอต้งอแต่
ถูกถูต้กอต้งอละเอี
ยดยด ถูกถูต้กอต้งองเรีเรียบร้
ยังยไม่ังไม่ เรียบร้เรีอยบร้อย
ประณี
เรียบร้เรีอยบร้อย
ประณีตตเรีเรียยบร้บร้ออยย
เกณฑ์คุณภาพ
คะแนน 10 -12
คะแนน 7-9
คะแนน 4-6
คะแนน 0-3
เกณฑ์การตัดสิน

หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ตัง้ แต่ระดับ........ดี................

823
810

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. เขียนโปรแกรมจ�ำลองเพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Scratch, Kodu,

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของการเขียนโปรแกรม
2. หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3. เข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมจาลองเพื่อแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Scratch, Kodu,
Code.org) แบบออนไลน์และออฟไลน์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.1.อธิ
อธิบายความหมายของหลั
ายความหมายของหลักกการออกแบบและเขี
การออกแบบและเขียยนน
โปรแกรม
โปรแกรม
2.2.รูรู้และอธิ
ละอธิบบายขั
ายขั้น้นตอนการออกแบบและการเขี
ตอนการออกแบบและการเขียยนน
โปรแกรมจ�
ลองเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ศาสตร์แและ
ละ
โปรแกรมจำาลองเพื
วิวิททยาศาสตร์
แบบ
ยาศาสตร์ (Scratch, Kodu, Code.org) แบบ
ออนไลน์
ออนไลน์แและออฟไลน์
ละออฟไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เดิมในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้ “นักเรียนคิดว่า
การเขียนโปรแกรมมีความสาคัญอย่างไร ในชีวิตประจาวัน”
โดยให้นักเรียน “ลองจาลองเหตุการณ์ในการแก้ปัญหา”
4. ครูยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การให้
อาหารสัตว์ สร้างจาก Scratch ให้นักเรียนดู
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาเรื่องหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นใน สื่อ PowerPoint เรื่อง หลักการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมที่ครูนาเสนอประมาณ 5-10 นาที แล้วครูและ
นักเรียนร่วมอภิปราย
2. นักเรียนจับคู่ ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง หลักการออกแบบ
และเขียนโปรแกรม

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ 1.1 การใช้โปรแกรมจาลอง “มารู้จัก
โปรแกรม Scratch, Kodu, Code.org กันเถอะ”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1.1 หลักการออกแบบและเขียน
โปรแกรม
2. โปรแกรม Scratch, Kodu, Code.org
3. สื่อ PowerPoint เรื่อง หลักการออกแบบ
และเขียนโปรแกรม
4.4.อิอินนเทอร์
เทอร์เน็เน็ตต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา เทคโนโลยี 1
1.เขียนโปรแกรมจ
าลองเพืแ่อละออฟไลน์
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3. สรุปองค์ความรู้จากใบความรู้ที่ 1.1 ด้วยการตั้งคาถามจากครู
Code.org)
แบบออนไลน์
และวิ
ทยาศาสตร์
(Scratch,
Kodu,
Code.org) แบบ
2.
ออกแบบด้
วยระบบจ�
ำลองหรื
อบทบาทสมมติ
การ และนักเรียนร่วมกันตอบ
และออฟไลน์
4. นักเรียนจับคู่ ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนตามใบงานที่ 1.1
ท�ออนไลน์
ำงานของค�
ำสั่งโปรแกรม
2. ออกแบบด้วยระบบจาลองหรือบทบาทสมมติกการ
าร การใช้โปรแกรมจาลอง “มารู้จักโปรแกรม Scratch, Kodu,
ด้านเจตคติ
ครูดดูแูแลและให้
ลและให้คคาแนะน
�ำ า
ทางานของคาสั่งโปรแกรม
Code.org กันเถอะ” ในการจัดกิจกรรมครู
1. ซื่อสัตย์สุจริต
แนะน�
ผู้เรีเยข้นไม่
ใจขั้นตอนการปฏิ
ในกรณีำในกรณี
ที่ผู้เรียนไม่
าใจขัเข้้นาตอนการปฏิ
บัติงานบัติงาน
ด้านเจตคติ
2. มีวินัย
ขั้นสรุป
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3.
ใฝ่
เ
รี
ย
นรู
้
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องหลักการออกแบบ
2. มีวินัย
4.
มุ
ง
่
มั
น
่
ในการท�
ำ
งาน
และเขียนโปรแกรมเบื้องต้น บันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลง
3. ใฝ่เรียนรู้
ในสมุดเรียน
4. มุ่งมั่นในการทางาน
2. นักเรียนนาเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายกันในรูปแบบ
แผนผังความคิด
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1.1.อธิ
อธิบบายความหมายของ
ายความหมายของ
หลักการออกแบบและเขียน
โปรแกรม
2.2.อธิ
อธิบายขั
ายขั้น้นตอนการออกแบบ
ตอนการออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมจาลอง
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (Scratch,
Kodu, Code.org) แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1.1.สามารถเขี
สามารถเขียยนโปรแกรม
นโปรแกรม
จาลองเพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Scratch, Kodu, Code.org)
แบบออนไลน์และออฟไลน์
2. สามารถร่วมกันออกแบบ
ด้วยระบบจาลองหรือบทบาท
สมมติกการท�
ารทางานของค
ำงานของค�าสัำสั่ง ่ง
โปรแกรม

ด้านคุณลักษณะ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
ประเมินใบงานที่ 1.1
การใช้โปรแกรมจาลอง
“มารู้จักโปรแกรม
Scratch, Kodu,
Code.org กันเถอะ”

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที่ 1.1 การ
ใช้โปรแกรมจาลอง
“มารู้จักโปรแกรม
Scratch, Kodu,
Code.org
กันเถอะ”
2. แบบประเมินผล
ด้านความรู้ เทียบกับ
เกณฑ์

เกณฑ์
นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

1. สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
1.1 ทักษะการคิด
วิเคราะห์
(Analytic Thinking)
1.2. ทักษะการคิด
แก้ปัญหา
(Problem Solving)
1.3 ทักษะการทางาน
ร่วมกัน
2.2.ประเมิ
ประเมินนผลงาน
ผลงาน

1.1.แบบประเมนทั
แบบประเมินทักกษะษะ นักเรียนทุกคน
การคิดวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
2. แบบประเมิน
ร้อยละ 80
ทักษะการคิด
แก้ปัญหา
3. แบบประเมิน
ทักษะการทางาน
ร่วมกัน
4. แบบประเมินผล
งาน

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะของนักเรียน

แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะของ
นักเรียน

นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................ ..........................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 1.1
เรื่อง หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ จาเป็นต้องมีการวางแผน และออกแบบโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
โดยกาหนดขั้นตอนวิธีการทางานให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมเรียกว่า วัฏจักร
การพัฒนาระบบงาน System Development Life Cycle (SDLC) ซึ่งมีกระบวนการทางานเริ่มต้นจากการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาไปจนถึ ง การน าโปรแกรมไปใช้ ง าน และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบให้ ดี ขึ้ น มี ขั้ น ตอนของ
วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification)
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation)
ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง (Program Implement)
ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)
การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาสามารถจาแนกได้ดังนี้
1. กาหนดขอบเขตของปัญหา เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทางานต่างๆ ดังนี้
• กาหนดจุดประสงค์การทางาน เพื่อให้ทราบว่าเขียนโปรแกรมเพื่อต้องการแก้ปัญหาอะไร
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการคานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม เป็นต้น
• กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ เช่น โปรแกรมคานวณพื้นที่ของ
สามเหลี่ยม ต้องการคานวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้หลายขนาดและแสดงผลเป็นตัวเลข
• ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อออกแบบขั้นตอนการทางานได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้สูตร
คานวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ
• กาหนดข้อจากัดและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ เช่น
โปรแกรมคานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม ต้องการคานวณพื้นที่ได้เฉพาะรูปสามเหลี่ยม
2. กาหนดข้อมูลนาเข้า ซึ่งประกอบหัวข้อพิจารณาดังนี้
• กาหนดลักษณะการรับข้อมูล เช่น รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ หรือ อ่านข้อมูลจากไฟล์
• รูปแบบข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นอย่างไร เช่น ข้อมูลชื่อนิสิตเก็บเป็นตัวอักษรหรือสตริง ข้ข้ออมูมูลล
เงินเดือนพนักงานเก็บเป็นจานวนทศนิยม เป็นต้น
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• ขอบเขตของข้อมูลมีช่วงค่าของข้อมูลได้เท่าไหร่ เช่น รับข้อมูลเงินเดือนมีค่าอยู่ระหว่าง
0.00 ถึง 100,000.00 บาท เก็บข้อมูลเป็นจานวนทศนิยม เป็นต้น
• ข้อจากัดในการรับข้อมูลอย่างไรบ้าง เช่น รับข้อมูลได้เฉพาะค่าตัวเลขที่มากกว่า 0 เป็นต้น
3. วิธีการประมวลผล เป็นขั้นตอนที่สาคัญในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยข้อกาหนดดังนี้
• กาหนดวิธีการ หรือเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ จะมีวิธีการปัญหาแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา และผู้แก้ปัญหา และปัญหาหนึ่งๆ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยหลายๆ วิธีการ
ดังนั้นให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ
• กาหนดขั้นตอนทางานให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาตามลาดับการทางานของวิธีการที่ได้เลือกใช้
และประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
4. กาหนดผลลัพธ์
• กาหนดรูปแบบการแสดงผล เช่น แสดงผลลัพธ์เป็นภาพกราฟฟิ
กส์ทางจอภาพ
กราฟิกทางจอภาพ
หรือหรืพิอมพิพ์มพ์
ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น
• ตรวจสอบข้อผิดพลาดและความถูกต้องของผลลัพธ์ เช่น ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการ
คานวณ ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าถูกต้องตรงตามที่ต้องการหรือไม่
5. กาหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ ประกอบด้วย
• ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นโปรแกรม ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความถนั ด ประเภทของงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
• วิธีการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ตัวแปร เช่นการประกาศตัวแปรอาเรย์ให้สามารถเก็บข้อมูลได้
หลายตัว หรือเก็บข้อมูลเป็นคลาส หรือตามโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น
การออกแบบโปรแกรม (Program Design) ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ คือ
1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริทึม (Algorithm) เป็นการอธิบายถึงลาดับขั้นตอนการทางาน
ของการแก้ปัญหาโดยใช้ประโยคข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถบอกลาดับ การทางานได้ ซึ่งมีประโยชน์
ดังนี้
• ทาให้เห็นลาดับของการทางานและวิธีการทางานแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด
• ทาให้เห็นภาพรวมของการทางานของขั้นตอนทั้งหมด
• เป็นการวางแผนการทางานไว้ล่วงหน้า ทาให้สามารถนาไปเขียนเป็นโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจาลอง (Pseudo Code) เป็นการออกแบบขั้นตอนการทางาน
ของโปรแกรมโดยการใช้ข้อความภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีห ลักการทางานและ
ประโยชน์เหมือนกับการใช้อัลกอริทึม แต่มีข้อดี ดังนี้คือ
• สามารถนารหั สจาลองไปใช้เขีย นโปรแกรมได้ง่ายกว่ าการใช้อัลกอริทึม เพราะมีความ
ใกล้เคียงกับคาสั่งคอมพิวเตอร์
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• ผู้ออกแบบโปรแกรมต้องมีความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์บ้าง เพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้และเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอื่นๆได้หลายภาษา
3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผั ง งาน (Flowchart) คือ การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพ หรื อกล่ อ ง
ข้อความบรรยายรายละเอียดการทางาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางลาดับ ของการทางาน ซึ่งมีข้อดีดังนี้ คือ
• สามารถอ่านและเข้าใจการทางานได้ง่าย เพราะมองเห็ น ภาพรวมขั้น ตอนการทางาน
ทั้งหมดได้ชัดเจน
• สามารถออกแบบโครงสร้างการทางานได้หลากหลายโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการทางาน
ทาให้แก้ปัญหาที่มีหลายเลือกและซับซ้อนได้
• คาสั่ งหรือคาบรรยายรายละเอีย ดในกล่ องข้ อความสามารถน าไปเขี ย นเป็ น ค าสั่ งของ
โปรแกรมได้
ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุค คือ
1. ภาษาเครื่อง (Machine language)
2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language)
3. ภาษาชั้นสูง (High-level language)หรือ ภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language)
4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL)
5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษารุ่นที่ 5 (5GL)
1. ภาษาเครื่อง (Machine language)
เป็นภาษาพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ แต่ละคาสั่งประกอบขึ้นจากกลุ่มตัวเลข 0 และ 1 ซึ่ง
เป็นเลขฐานสอง
2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language)
เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ข้อความ แทนกลุ่มของตัวเลขฐานสอง เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและการจดจา
มากขึ้น การทางานของโปรแกรมจะต้องทาการแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง โดยใช้ตัวแปลที่
เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
3. ภาษาชั้นสูง (High-level language)หรือ ภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language)
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น โดยมีลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษทั่วไป ผู้เขียนไม่
แวร์แต่แอต่ย่อาย่งใด
างใดภาษานี
ภาษานี
้จ�ำเป็
องมี
ัวแปลภาษาเครื
่องเช่
วแปลนี
จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฮาร์แดวร์
้จาเป็
นต้นอต้งมี
ตัวตแปลภาษาเครื
่องเช่
นกันนกัเรีน ยเรีกตัยกตั
วแปลนี
้ ้
ว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรือ อิอินนเทอร์
เตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างของภาษาชั้นสูง
เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษโคบอล ภาษเบสิก ภาษาฟอร์แทรน
4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL)
เป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายภาษาพูดตามปกติของมนุษย์ ภาษานี้จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเร็วมาก
ขึ้นกว่าภาษาในรุ่นที่ 3 เนื่องจากมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์มหน้าจอ เพื่อจัดการกับข้อมูลรวมไปถึง
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การออกรายงาน เมนูต่างๆ ตัวอย่างของภาษาชั้น สูงมากได้แก่ informix-4GL, MAGIC , Delphi , Power
Builder ฯลฯ
5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษารุ่นที่ 5 (5GL)
เป็นภาษาที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของภาษามนุษย์ได้เลย คาสั่ งอยู่ในรูปแบบที่ไม่
แน่นอนตายตัว แต่คอมพิวเตอร์จะทาการแปลให้ออกมาในรูปที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษานี้ถูกสร้างขึ้นมา
จากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชี่ ยวชาญ (Expert system) ตัวอย่างภาษาในรุ่นที่ 5 ได้แก่ ภาษา PROLOG
เป็นต้น

รู้จักโปรแกรม Scratch

โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย
เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จ
แล้วสามารถนาชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกั บผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์
ํ
มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทางานร่
วมกัน
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1. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม
หน้าต่างการทางานของโปรแกรม Scratch มีส่วนประกอบหลักดังนี้
1. แถบเมนู
2. ข้อมูลของเวที หรือตัวละคร
ที่ถูกเลือก
3. กลุ่มบล็อก
4. บล็อกในกลุ่มที่เลือก
5. พื้นที่ทํ างาน
6. รายการตัวละคร และเวทีที่
โปรเจกต์จปจุัจบจุันบัน
ใช้ในโปรเจคปั
7. เวที

รายละเอียดของเวที
1. แท็บ Scripts
2. แท็บ Backgrounds
3. แท็บ Sounds
4. สร้างพื้นหลังใหม่ (New Background)
ํ บที่ 1 และ 2
5. พื้นหลังลาดั
การบอกตาแหน่งใดๆ บนเวทีจะบอกโดยใช้ค่า (x, y) โดยค่า x และ y ที่ตาแหน่ง (0, 0) จะอยู่ตรงกลางเวที
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2. ตัวละคร
ตัวละครแต่ละตัวจะมีข้อมูลแตกต่างกัน โดยสามารถคลิกที่ภาพตัวละครในพื้นที่แสดงรายการตัวละคร
โปรเจกต์Aquarium
Aquariumมีขมี้อขมู้อลมูดัลงดัตาราง
งตาราง
เพื่อดูข้อมูลของตัวละครนั้น เช่น ตัวละครปลาทองในโปรเจค
1. ชื่อตัวละคร Creature 6
2. ตาแหน่งบนเวที x: -166 y: 125
3 ทิศทางการเคลื่อนที่ (direction) 104 องศา
4. รูปแบบการหมุน มี 3 ลักษณะ
- หมุนได้รอบทิศทาง
- หันได้เฉพาะซ้ายหรือขวา
- ห้ามหมุน
5. การลากตัวละครในโหมดนาเสนอหรือบน
เว็บไซต์
- แม่กุญแจปิด ลากตัวละครไม่ได้
- แม่กุญแจเปิด
2.1 ชื่อตัวละคร
โปรแกรมจะตั้งให้เป็น Sprite 1, 2, 3… ตามลาดับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละคร
ให้พิมพ์ชื่อใหม่บนแถบชื่อหมายเลข 1.
2.2 ชุดตัวละคร
ชุดตัวละคร (Costumes) เป็นลักษณะของตัวละคร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภาพเดิม หรือเพิ่ม หรือ
เพิ่มภาพใหม่ และอาจเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ
รายละเอียดชุดตัวละคร
1. แท็บ Costumes
2. สร้างชุดตัวละครใหม่
3. ชุดตัวละคร ในตัวอย่างเป็น
ชุดของตัวละครชื่อ Creature 1
ชื่อชุด Jellyfish1 มีลักษณะสีขาว
และ Jellyfish2 มีลักษณะโปร่งใส
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2.32.3สคริสคริ
ปต์ปต์
สคริสคริ
ปต์ปคต์ือคชุือดชุคดาสัคาสั
่งส่งาหรั
บตับวตัละครหรื
อเวที
อเวที
ทางานตามวั
ตถุตปถุระสงค์
ที่ ที่
สาหรั
วละครหรื
อเวทีเพื่อเพืสั่อ่งสัให้่งตให้ัวตละครหรื
ัวละครหรื
อเวที
ทางานตามวั
ประสงค์
ต้อต้งการ
อกสคริ
ปต์ปจต์ากกลุ
่มบล็
อกอซึก่งซึแบ่่งแบ่
งเป็งนเป็8น กลุ
่ม ดั่มงดันีง้ นี้
องการโดยการเลื
โดยการเลื
อกสคริ
จากกลุ
่มบล็
8 กลุ

3. 3.การสั
่งให้่งให้
โปรเจคเริ
่มท่มางานและหยุ
ดทดางาน
การสั
โปรเจคเริ
ทางานและหยุ
ทางาน
ปรเจคเริ
่มเริท่ม่มางาน
โดยคลิ
ก ก        ซึ
ซึ่งซึอยู่ง่งอยู
่มอยูุม่มขวาของเวที
โดยทุ
กสคริ
ปกต์ปสคริ
ขต์องทุ
การสั
่งให้่งโปรเจกต์
โให้ปนเจกต์
ท�ทำางาน
งานทาได้
ท�ทำาได้
ได้
โดยคลิ
่มุมุมขวาของเวที
ขวาบนของเวที
โดยทุ
ปกต์ตัขกวองทุ
กตัวละคร
การสั
โปรเจคเริ
โดยทุ
กสคริ
ของทุ
ตัละคร
วละคร
และเวที
ปต์ปดต์้วดยบล็
อกอก
และเวทีที่เริที่ม่เริต้่มนต้สคริ
นสคริ
้วยบล็
ทั้งทัโปรเจค
โปรเจกต์
้งโปรเจคให้ให้คให้คลิลิคกกลิก

จะเริ
่มท่มางานพร้
อมกั
น และถ้
าต้าอต้งการหยุ
ดการท
างาน
จะเริ
ทางานพร้
อมกั
น และถ้
องการหยุ
ดการท
างาน

4. 4.การบั
นทึนกทึโปรเจค
การบั
กโปรเจค
4.14.1คลิคลิ
กเมนู
อ Save
ตอบ
กเมนูFile->
File->Save
Saveหรืหรื
อ SaveAsAsจะปรากฏกรอบโต้
จะปรากฏกรอบโต้
ตอบSave
SaveProject
Project
4.24.2พิมพิพ์มชพ์ื่อชผูื่อ้ทผูาโปรเจค
้ทโปรเจกต์
าโปรเจค
โปรเจกต์
4.34.3พิมพิพ์มรพ์ายละเอี
ยดเกี
่ยวกั่ยวกั
บโปรเจค
รายละเอี
ยดเกี
บโปรเจค
4.44.4พิมพิพ์มชพ์ื่อชโปรเจกต์
โปรเจค
ไฟล์
ข้อขขมู้อ้อลมูมูทีลล่มทีทีีส่ม่ม่วีสีสนขยายแป็
น น.sb.sbในโฟล์
เดอร์
ที่ใทช้บี่ใช้ช้ันบบทึันันกทึทึงาน
เช่นเช่เช่นน
จะได้
ไไฟล์
่ว่วนขยายแป็
ในโฟล์
งาน
ื่อโปรเจคจะได้
จะได้
ฟล์
นขยายแป็
เดอร์
กกงาน
MyFirstProject.sb
MyFirstProject.sb
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4.5 คลิกปุ่ม OK
จะถูกกบับันนทึทึกไว้
กไว้ที่ทC:\Documents
ี่ C:\Documentsand
andSettings\Administrator\My
Settings\Administrator\My
4.6 โปรเจกต์
โปรเจคจะถู
Documents\Scratch Projects (โฟลเดอร์ My Projects)

รู้จักโปรแกรม Kodu Game Lab

Kodu Game Lab คือโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรมมิ่งที่ช่วยให้คุณสร้างเกมสามมิติ (3D) ได้เองแม้จะ
ไม่มีพื้น ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยก็ตาม Kodu มีไอคอนที่คอยควบคุมคาแรคเตอร์ (Character)
และอ็อปเจค
แสดงพฤติ
กรรมออกมาในรู
ปแบบที
่จับต้่จับองได้
บเจกต์(Object)
(Object)ต่ต่างๆ
างๆด้ด้วยการสั
วยการสั่งให้
่งให้คาแรคเตอร์
คาแรคเตอร์
แสดงพฤติ
กรรมออกมาในรู
ปแบบที
ต้องได้
Kodu Game Lab นั้นเป็นลั กษณะของการใช้เครื่ องมือที่ มีอยู่ แล้ ว ในการกาหนดฉาก ตัว ละคร
รูปแบบวิธีการเล่น ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายและมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็น
เครื่องมือง่ายๆ ในการพัฒนาเกมแต่ก็สามารถที่จะทาการสร้างเกมในแบบมีผู้เล่นหลายคนสามารถกาหนดให้ใช้
เมาส์ คีย์บอร์ด หรือจอยแพดแบบ Xbox ได้อีกด้วย
Kodu Game Lab ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาให้ มีกราฟิกสวยงามเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรีย นรู้ และฝึ ก
ทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านการสร้างเกมโดยเฉพาะ
Kodu Game Lab ใช้การคลิกไอคอนในการโต้ตอบกับโปรแกรม เช่น การสร้างพื้นที่ ในการเล่นเกม
การออกแบบสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ การสร้างตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม การสร้างกฎของเกมหรือการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกม
ที่อยู่เว็บไซต์ KODU Game Lab >> http://www.kodugamelab.com/
หน้าต่างโปรแกรม Kodu Game Lab

แท็บเครื่องมือ Task bar
เป็นชุดแท็บเครื่องมือเพื่อใช้ในการควบคุมและออกแบบเกมมีคุณสมบัติและเมนูการใช้งานที่แตกต่าง
กันในแต่ละเครื่องมือ
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หมายเลข 1 กลับสู่หน้าเมนูหลัก
หมายเลข 2 เริ่มเล่นเกมส์
หมายเลข 3 การเปลี่ยนมุมมองในการมอง
หมายเลข 4 เพิ่มวัตถุรูปแบบต่างๆ ลงในเกมส์
หมายเลข 5 การเพิ่มหรือแก้ไขเส้นทางในเกมส์
หมายเลข 6 การระบายสี เพิ่มและลบพื้นที่การทางาน
หมายเลข 7 ใช้ในการยกและกดลงของพื้นที่ผิว
หมายเลข 8 ใช้ทาพื้นที่ผิวให้เรียบและดึงผิวให้ขึ้นเป็นเนิน
หมายเลข 9 ใช้ทาพื้นที่ผิวให้เป็นแนวราบและขรุขระ
หมายเลข 10 ใช้ในการเพิ่ม,ยกขึ้นและดึงให้จมลงของน้า
หมายเลข 11 ลบวัตถุต่างๆ
หมายเลข 12 เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ
เริ่มต้นการสร้างโปรแกรม
1. คลิกที่ปุ่มคาสั่ง LOAD WORD
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2. เข้าสู่หน้าต่าง LOCAL

3. เลือกรูปแบบที่ชอบ เมื่อเลือกได้แล้วคลิกขวาตรงรูปแบบ แล้วให้เลือกคาสั่ง Play

4. จะได้หน้าจอดังภาพ ซึ่งเป็นหน้าจออธิบายถึงการทางานว่าปุ่มใด ทางานอะไรบ้าง

- หากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ESC
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5. เมื่อกดปุ่ม ESC แล้วจะได้หน้าจอดังภาพ จะเข้าสู่หน้าจอ สาหรับการแก้ไข

6. หากต้องการเพิ่มวัตถุต่างๆ ลงในโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม

7. ถ้าคลิกที่ Kodu ก็จะได้ Kodu เพิ่มขึ้นมา 1 ตัว

8. หลังจากที่เพิ่มตัว Kodu ขึ้นมาแล้ว โปรแกรมสามารถจะปรับเปลี่ยน Kodu ได้ โดยคลิกที่ตัว
Kodu และคลิกเมาส์ขวา จะมีคาสั่งต่างๆ ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งาน
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9. คาสั่ง Program เอาไว้ตั้งค่าในการเล่นเกมส์ เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะได้หน้าต่าง ดังรูป

10. ถ้าคลิกที่เครื่องหมาย + ใต้คาว่า WHEN จะได้ตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาอีก

11. หลังกจากที่เลือกอุปกรณ์ในการบังคับแล้ว ยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้ Kodu ทาอะไรบ้างในเกมส์

12. วิธีใช้งาน ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ที่ใต้คาว่า DO เมื่อคลิกแล้ว จะได้หน้าต่าง ดังรูปภาพ
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รู้จักโปรแกรม Code.org

code.org เป็นเว็บไซต์ไม่แสวงผลกาไรสัญชาติอเมริกัน เป็นองค์กรระดับโลกที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาด้าน Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เป็นการให้โอกาสนักเรียนทุกคนทั่ว
โลกได้เรียน โดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสในหลายๆ โรงเรียน และโครงการขององค์กรที่หลายๆ คนนั้นน่าจะคุ้น
ชื่อมากที่สุดก็คือ “Hour of Code” (หนึ่งชั่วโมงกับการเขียนโปรแกรม) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยฝึกให้ทุกคน
ได้ฝึกเรียนเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
เนื่องจากผู้ก่อตั้ง code.org เชื่อว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งกับเด็กๆ และ
ควรจะให้เด็กได้ศึกษาเช่นเดียวกับวิชาพื้นฐานอย่างคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จึงได้พยายามหาวิธีที่จะทา
ให้เด็กๆ หรือผู้ใหญ่) มาสนใจการเขียนโปรแกรมผ่านทาง code.org
ทางองค์กรนั้นได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น Microsoft, Facebook, Google, Apple,
Amazon, Disney เป็นต้น ซึ่งเหล่า CEO หลายๆ คน เช่น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ก็ลงมาสอนเขียนโปรแกรมเองด้วย

5 Missions หลักของ code.org
1. สร้างเครื่องมือในการเรียนเขียนโปรแกรม
2. มีหลักสูตรฟรีที่คุณครูสามารถนาไปปรับใช้สอนได้เลย
3. จัดโครงการอบรมคุณครูที่ไร้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
4. ภารกิจขับเคลื่อนผลักดันนโยบายทางด้านการศึกษา
5. ภารกิจเปลี่ยนค่านิยมผิดๆ เกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรม
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สื่อเรียนรู้ใน code.org มีให้เลือกใช้หลากหลายตามระดับชั้น และอายุของผู้เรียน มีทั้งแบบใช้และไม่
ใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับสื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็น
การฝึกทักษะ ซึ่งมีภารกิจต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมตามสถานการณ์ที่กาหนด โดยเริ่มจากภารกิจ
ง่ายๆ ไปจนถึงภารกิจที่มีความซับซ้อน ในแต่ละภารกิจจะกาหนดคาสั่งให้เลือกใช้ตามระดับความยากของ
สถานการณ์ และมีการกาหนดจานวนคาสั่งที่ใช้ได้สูงสุดในแต่ละภารกิจ นักเรียนสามารถเลือกทาภารกิจใด
ก่อนก็ได้ โดยถ้าผ่านภารกิจใดที่แถบด้านบนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีเขียว ถ้าไม่ผ่านจะมีสัญลักษณ์เป็น
วงกลมสีเหลือง ถ้ายังไม่ได้ทาจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีขาวดังรูป

การเขียนโปรแกรมในแต่ละภารกิจ นักเรียนจะต้องเลือกวางคาสั่งให้ได้ผลลัพธ์ตามสถานการณ์ที่
กาหนด หลังจากนั้นสั่งให้โปรแกรมทางานโดยคลิกปุ่ม
หากเขียนโปรแกรมถูกต้องจะมีข้อความ
แสดงว่าผ่าน และแสดงจานวนคาสั่งที่ใช้ หากเขียนไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเหตุผล เช่น ใช้คาสั่งไม่ถูกต้อง
จานวนคาสั่งเกินกว่าที่กาหนด
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การเรียนรู้ที่ดีควรเริ่มจากภารกิจที่ง่ายไปจนถึงภารกิจที่มีความซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิด
รวบยอดในแต่ละเรื่อง แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานตามจินตนาการ หรืองานตามที่สถานการณ์
กาหนด ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสได้ทาในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรม เมื่อผ่านกิจกรรมแล้วนักเรียนจะได้รับ
เกียรติบัตรและสามารถแสดงความภาคภูมิใจนี้ผ่านสื่อ เช่น Facebook และ Twitter ได้ หรือจะเก็บไว้กับ
ตัวเองโดยการดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
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ใบงานที่ 1.1
เรื่อง การใช้โปรแกรมจาลอง “มารู้จักโปรแกรม Scratch, Kodu, Code.org กันเถอะ”
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม
2. เลือกโปรแกรมที่นักเรียนสนใจ และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
3. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่นักเรียนเลือกมาใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรม
พร้อมเหตุผลที่นักเรียนเลือก และอธิบายการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว
โปรแกรมที่เลือกใช้ คือ.............................................................................................................. .............
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
เหตุผลที่เลือก เพราะ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การใช้งานโปรแกรม................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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4. ให้นักเรียนแสดงบทบาทบาทสมมติ โดยใช้กระดาษ , องค์ประกอบของร่างกาย หรือท่าทางการเคลื่อนที่
เพื่อแสดงการทางานของโปรแกรม ตามรูปภาพที่กาหนดให้ โดยกาหนดให้นักเรียนนั้นหาวิธีการเคลื่อนที่ไป
เก็บขยะ แล้วนาไปทิ้งขยะ จากนั้นให้กลับมาจุดเริ่มต้น อุปสรรคคื
กสรรคคืออก้ก้ออนหิ
นหินนและก�
และกำาแพง
มเดินนผ่ผ่าานน
แพง ห้ห้าามเดิ
เป็นอันขาด
กาหนดสัญลักษณ์ในการเคลื่อนที่ คือ

จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายความหมาย
อธิบายขั้นตอนการออกแบบ
ของหลักการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมมจ�าลอง
ำลอง
และเขียนโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์
และออฟไลน์

1
2
3
4
5
การแปลผลคะแนน(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับลักษณะการประเมิน)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 1
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/
จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบาย
บอกความหมาย อธิบาย
อธิบายความหมายของ
ความหมายของ ของหลักการ
ความหมายของ
หลักการออกแบบและ
หลักการออกแบบ ออกแบบ
หลักการ
เขียนโปรแกรม
โปรแกรมและ
โปรแกรมและ
ออกแบบ
เขียนโปรแกรมได้ เขียนโปรแกรมได้ โปรแกรมได้
อธิบายขั้นตอนการ
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
ออกแบบและการเขียน
การออกแบบและ การออกแบบและ การออกแบบ
โปรแกรมจาลองเพื่อ
การเขียน
การเขียน
และการเขียน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมจาลอง โปรแกรมจาลอง โปรแกรมจาลอง
และวิทยาศาสตร์
แบบออนไลน์และ แบบออนไลน์ได้ แบบออฟไลน์ได้
(Scratch, Kodu,
ออฟไลน์
Code.org) แบบออนไลน์
และออฟไลน์

1
บอกความหมาย
ของหลักการ
ออกแบบโปรแกรม
ได้
บอกขั้นตอนการ
ออกแบบและการ
เขียนโปรแกรม
จาลองแบบ
ออนไลน์และ
ออฟไลน์ได้

846
833

834
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ทักษะการ
คิด
วิเคราะห์

รายการประเมิน
ทักษะการคิด ทักษะการทางาน
แก้ปัญหา
ร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

847
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835
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

848
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
การมี
การ
ส่วนร่วม
การแสดง
การ
ทางาน
ความมี
ในการ
ความ ยอมรับฟัง ตามที่
รวม
น้าใจ
ปรับปรุง
ลาดับ
ชื่อ–สกุล
คิดเห็น
คนอื่น
ได้รับ
15
ผลงาน
ที่
ของนักเรียน
มอบหมาย
คะแนน
กลุ่ม
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............./.................../...............
ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14–15
ดีมาก
11–13
ดี
8–10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ใน
ชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้แนะนา Micro:bit
ด้านความรู้
3. ครูยกตัวอย่างโปรแกรมที่สร้างมาจาก Micro:bit ให้นักเรียนดู
1. อธิบายหลักการทางานของ Micro:bit
2. เขียนโปรแกรมการทางาน Micro:bit เพื่อ ขั้นสอน
1.ครูยกตัวอย่างโปรแกรมที่สร้างมาจาก Micro:bit ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นักเรียนดูละร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) 2. นักเรียนศึกษาเรื่อง Microbit ในใบความรู้ที่ 2.1 ประมาณ
2. ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) 5-10 นาที
3. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนจับคู่ ปฏิบัติกิจกรรม ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Micro:bit
1. ซื่อสัตย์สุจริต
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Micro:bit
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

ขอบเขตเนื้อหา
1. การใช้งาน Micro:bit
2. การใช้งาน makecode.microbit.org

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง Micro:bit
2. โปรแกรม makecode.microbit.org
3. สื่อ PowerPoint เรื่อง Micro:bit
4. อินเทอร์เน็ต
5. Padlet.com
ภาระงาน/ชิ้นงาน
(ชั่วโมงที่ 1-2)
1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้โปรแกรม
Micro:bit
2. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียน
โปรแกรม Micro:bit

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
2.นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุดเรียน
3. นักเรียนนาเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย ใน Padlet.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

838
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายความหมาย
ของอัลกอริทึมและ
การเขียนอัลกอริทึมได้
2. เขียนอัลกอริทึมใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้

วิธีการ
1.1. ประเมินใบงานที่ 2.1
ง
เรืเรื่องการใช้
โปรแกรม
การใช้โปรแกรม
Microbit
2.Micro:bit
ประเมินใบงานที่ 2.2
่ 2.2
เรื2.่อประเมิ
งการเขีนยใบงานที
นโปรแกรม
เรื่อง
Microbit
การเขียนโปรแกรม
Micro:bit
ด้านทักษะ/กระบวนการ 1. สังเกตพฤติกรรมการ
(P)
เรียนรู้ของนักเรียน
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 1.1 ทักษะการคิด
(Analytic Thinking)
วิเคราะห์
2. ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Analytic Thinking)
(Problem Solving)
1.2. ทักษะการคิด
แก้ปัญหา
(Problem Solving)
2.ประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ (A)
สังเกตพฤติกรรมด้าน
1. ซื่อสัตย์สุจริต
คุณลักษณะของนักเรียน
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้
1.ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้
โปรแกรม Micro:bit
2. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง
การเขียนโปรแกรม
Micro:bit

เกณฑ์
นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ิ กษะการคิด นักเรียนทุกคน
1.แบบประเมนทั
วิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
2. แบบประเมินทักษะการคิด ร้อยละ 70
แก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินสังเกต
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ ที่ 2.1
เรื่อง รู้จัก Micro:bit

Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาที่เริ่มโครงการโดยสถานีโทรทัศน์ BBC (จาก
อังกฤษ) ผลิตโดย element14 โดยในโครงการได้จัดทาบอร์ด micro:bit ขึ้นมาแจกให้กับนักเรียนในประเทศ
อังกฤษจานวน 1 ล้านบอร์ด ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ BBC เขาได้จัดทาคอมพิวเตอร์ท่ีช่ือว่า Micro ที่ผลิต
โดย Acore แล้วแจกให้กับเด็ก ๆ ในปี 1980 แล้วผลการดาเนินโครงการทาให้เด็ก ๆ เหล่านั้นโตขึ้นมา แล้วทา
ธุรกิจด้าน IT ที่ขบั เคลื่อนเศรษกิ
เศรษฐกิจจของประเทศอั
ของประเทศอังกฤษในขณะนี
งกฤษในขณะนี้ ในครั
้ ในครั้ง้งนีนี้ท้ทางสถานี
างสถานีโโทรทั
ทรทัศศน์น์ BBC
BBC เขาจึงหวังว่า
บอร์ด Micro:bit จะให้ผลแบบเดียวกัน
Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่ายโดยใช้ภาษาบล็อก
แล้วแปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python ตัวบอร์ดมาพร้อมกับชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีบลูทูธ
ในตัว มีเซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer) และเซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก หรือเข็มทิศ (Magnetometer)
มีหลอด LED 25 ดวง แสดงผลแบบ Dot matrix และสวิตช์ซ์กดติดปล่อยดับ 3 ตัว ใช้การอัอัปพโหลด
โหลดโปรแกรม
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิ
แอพพลิเคชั่นบนแอนดรอย
บนแอนดรอยด์และ
และiOSiOS
บอร์ด Micro:bit นั้น มีส่ วนประกอบด้ว ยกันหลาย ๆ อย่ าง โครงการได้ผู้ส นับ สนุ นมากมาย โดย
รายละเอียดผู้สนับสนุนดังนี้
ซอฟต์แวร์เขีเยขีนโปรแกรม
ยนโปรแกรมโดยเป็
โดยผูน้จผูัด้จท�ัดำทออนไลน์
- Microsoft สนับสนุนด้านซอฟแวร์
าออนไลน์IDE
IDEขึขึ้น้นมาให้
มาให้
- Lancaster University ออกแบบ และพัฒนาบอร์ด
- Farnell element14 ผลิตบอร์ด
- Nordic Semiconductor สนั บ สนุ น ชิ ป ไมโครคอนโทรลเลอร์ Nordic nRF51822 32-bit ARM
Cortex-M0
- NXP Semiconductors สนับสนุนชิปเซ็นเซอร์ และชิปอัปพโหลด
โหลดโปรแกรมผ่าน USB
- Samsung จัดทาแอพพลิ
แอปพลิเคชั่นบนแอนดรอย
บนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชั่ นบน IOS
iOS
- ScienceScope จัดทาแอพพลิ
- Kitronik จัดส่งสินค้าให้กับครูสอนพิเศษทั่วประเทศ
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Micro:bit นั้นมีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมสั่งงานที่ง่าย สามารถเลือกใช้ได้ทั้งภาษา JavaScript
และภาษา Python โดยในภาษา JavaScript จะเหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมมาก เนื่องจากการใช้
งานจะใช้การลากบล็อก (Block) มาวางเพื่อเขียนโปรแกรม แล้ วสามารถสลับหน้าไปดูโปรแกรมในภาษา
JavaScript ได้ ซึ่งจะทาให้เขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจเทียบกันได้ หากสามารถเขียนโปรแกรมในรูปบล็อกได้
ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมในรูปของภาษา JavaScript ได้ด้วย
คุณสมบัติทางเทคนิค
• ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex 32 บิต
• หน่วยความจาแรม 16 กิโลไบต์
• รองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธ 4.0 ใช้พลังงานต่า
• มี LED บนบอร์ด 25 ดวง (5×5)
• มีสวิตช์แบบปุ่มกดบนบอร์ด 2 ตัว
• มีโมดูลเข็มทิศ
• มีโมดูลตรวจจับความเอียง
อนาลอก
• มีพอร์ตอะนาลอกและดิ
จิตอล 3 พอร์ต
เนคกเตอร์สาหรับต่อกะบะถ่าน 3 โวลต์
• มีจุดต่อจ่ายไฟบนบอร์ดและคอนเน็
• ใช้แหล่งจ่ายไฟตรง 3 โวลต์

ส่วนประกอบของ Micro:bit มีดังนี้
ด้านหน้า
หมายเลข 1 ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อมบลูทูธ 4.0 ใช้ชิป Nordic nRF51822 32-bit ARM
Cortex-M0 ความถี่ 16MHz พื้นที่ภายใน 265KB แรม 16KB
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หมายเลข 2 ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้อัพโหลดโปรแกรมให้ชิปหลักผ่าน USB ใช้ชิป
NXP/Freescale KL26Z สถาปัตยกรรม ARM Cortex-M0+ รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
หมายเลข 3 ชิปเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก หรือเข็มทิศดิจิตอล (Magnetometer) ใช้ชิปNXP/Freescale
MAG3110 จาก NXP/Freescale สามารถวัดค่าได้ 3 แกน เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านบัส I²C
หมายเลข 4 ชิ ป เซ็ น เซอร์ วั ด ความเอี ย ง / ความเร่ ง (Accelerometer) ใช้ ชิ ป NXP/Freescale
MMA8652 จาก NXP/Freescaleสามารถวัดค่าได้ 3 แกน เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านบัส I²C
โหลดโปรแกรม
หมายเลข 5 ช่อง MicroUSB สาหรับจ่ายไฟ หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออัพปโหลดโปรแกรม
หมายเลข 6 ปุ่ม Reset
หมายเลข 7 ช่องเสียบแบตเตอรี่ รองรับไฟ 2.8 - 5V สามารถใช้ถ่าน AA AAA จานวน 2 ก้อนได้
หมายเลข 8 ช่อง GPIO
ด้านหลัง
เป็นส่วนแสดงผล มีส่วนประกอบดังนี้
หมายเลข 1 หลอด LED สีแดง จานวน 25 ดวง เรียงแบบ 5x5 แสดงผลแบบเมตริก สาหรับเป็น
หน้าจอแสดงผล
หมายเลข 2 สวิตช์ซ์กดติดปล่อยดับ เชื่อมต่อกับ GPIO ทดลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
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การใช้งาน Micro:bit
1. ก่อนอื่นให้เข้าไปที่หน้าหลักของโครงการ ที่ https://makecode.microbit.org จากนั้นกดปุ่ม Let's Code

2. ในส่วน JavaScript Blocks Editor (PXT) ให้กด Let's Code
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3. ในหน้านี้ จะเป็นหน้าที่เราใช้เขียนโปรแกรม ซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

โปรเจกต์เมืเมื่อ่อกดปุ
กดปุ่ม่มแล้แล้ววจะมี
จะมีหหน้น้าต่าต่างการจั
างการจัดการโปรเจคเด้
ดการโปรเจกต์งเขึด้้นงมา
ขึ้นมา
หมายเลข 1 เป็นส่วนที่ใช้จัดการโปรเจค
หมายเลข 2 ปุ่มแชร์ หากต้องการแชร์โค้ดให้กับเพื่อน หรือนาไปฝังในหน้าเว็บ สามารถกดเพื่อนาลิ้ง หรือโค้ด
ไปใช้ได้
หมายเลข 3 แท็
แท๊ปบสาหรับเลือกการแสดงผลโค้ดในรูปแบบบล็อก หรือ JavaScript
ลชั่น่น ส่วนนี้จะแสดงผลการรันโค้ดโปรแกรมแบบจาลอง สามารถกดปุ่ม A B ได้ และ LED
หมายเลข 4 ซีซิมมูลูเเลชั
จะแสดงเสมือนจริง
หมายเลข 5 ส่วนเลือกบล็อกออกมาวาง
หมายเลข 6 พื้นที่ทางาน โดยท่านสามารถนาบล็อกมาวาง เคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่นี้
หมายเลข 7 ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ hex เมื่อต้องการอัอัพปโหลด
โหลดโปรแกรมลงบอร์ด ให้กดปุ่มนี้แล้วจะมีไฟล์ hex
ขึ้นมาให้ดาวน์โหลด
เจกต์
หมายเลข 8 ส่วนตั้งชื่อโปรเจค
หมายเลข 9 ปุ่มย้อนกลับ และไปข้างหน้า
หมายเลข 10 ปุ่มขยาย และปุ่มย่อ
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ใบงานที่ 2.1
เรื่อง การใช้โปรแกรม Micro:bit
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
2. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Micro:bit โดยการเข้าเว็บไซต์ที่ https://makecode.microbit.org จะปรากฏ
หน้าต่างโปรแกรม ดังรูป ให้ใส่หมายเลข 1 ถึง 10 ในช่องว่างของแต่ละข้อที่มีรายละเอียดสัมพันธ์กัน

หมายเลข 1............................................................................................................................ ..............................
หมายเลข 2..........................................................................................................................................................
หมายเลข 3..........................................................................................................................................................
หมายเลข 4................................................................................................................................................ ..........
หมายเลข 5..........................................................................................................................................................
หมายเลข 6..........................................................................................................................................................
หมายเลข 7..........................................................................................................................................................
หมายเลข 8..........................................................................................................................................................
หมายเลข 9..........................................................................................................................................................
หมายเลข 10........................................................................................................................................................
ที่ htts://padlet.com/.........................................................................
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ใบงานที่ 2.2
เรื่อง การเขียนโปรแกรม Micro:bit
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
2. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Micro:bit โดยการเข้าเว็บไซต์ที่ https://makecode.microbit.org แล้วตอบคาถาม
2.1
ผลลัพธ์ที่ได้
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
2.2

2.3

ผลลัพธ์ที่ได้
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

3. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมจากไมโครบิตให้แสดงผลารคานวณ การหาเวลาที่อัตราเร็วลม 200 เมตรต่อวินาที
ในระยะทาง 200 เมตร ตามสมการ เวลา = ระยะทาง/อัตราเร็ว
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายความหมาย
เขียนอัลกอริทึมในรูปแบบ
ของอัลกอริทึมและ
ต่าง ๆ ได้
การเขียนอัลกอริทึมได้

1
2
3
4
5
การแปลผลคะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับลักษณะการประเมิน)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 2
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/
จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย บอกความหมาย
อธิบายความหมาย
ของอัลกอริทึมและ ของอัลกอริทึม
ของอัลกอริทึมและ
ของอัลกอริทึมและ
การเขียนอัลกอริทึม
การเขียน
การเขียนอัลกอริทึมได้ ได้
อัลกอริทึมได้
อัลกอริทึมได้
อธิบายเขียนอัลกอริทึม อธิบายรูปแบบ
อธิบายรูปแบบ
อธิบายรูปแบบ
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
เขียนอัลกอริทึมได้4 เขียนอัลกอริทึมได้ เขียนอัลกอริทึมได้
แบบขึ้นไป
2-3 แบบ

1
บอกความหมาย
ของอัลกอริทึม
ได้
บอกรูปแบบ
เขียนอัลกอริทึม
ได้
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
. ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

850

864
851
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบประเมินผลงาน
วิชา..........................................................หน่วยที่.....................เรื่อง......................................................
กลุ่มที.่ .....................................................................................ชั้น........................................................
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
...................................................................................................................................เลขที่......................
....................................................................................................................................เลขที่......................
รายการประเมิน

ดี (3)

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง
(1)

1. การคิดวิเคราะห์
2. การเขียนสื่อความ
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. ประโยชน์ขงการนาข้อมูลไปใช้
รวม (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
1. การคิดวิเคราะห์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

มีการจับประเด็นสาคัญ

มีการจับประเด็นสาคัญ

มีการจับประเด็นสาคัญ

ขยายความ ยกตัวอย่าง

ได้ แต่ขยายความหรือ

ได้น้อย

เปรียบเทียบและสรุป

ยกตัวอย่างไม่ได้

ความคิดรวบยอดได้ดี
2. การเขียนสื่อความ

เขียนสื่อความได้ถูกต้อง

เขียนสื่อความไม่ถูกต้อง เขียนสื่อความได้น้อย

ตามอักขรวิธี ตรงประเด็น ตามอักขรวิธี 2 – 3 แห่ง ไม่ตรงประเด็น
และเข้าใจง่าย

ตรงประเด็น
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รายการประเมิน
3. มีความคิด
สร้างสรรค์

ดี (3)
ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

ผลงานมีความสัมพันธ์

ผลงานมีความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ กับหัวข้อที่กาหนด แต่ไม่ กับหัวข้อที่กาหนดให้
กาหนด ระบายสีได้

ดึงดูดความสนใจ

น้อยมาก

สวยงาม
4. ประโยชน์ขงการนา สามารถนาไปประยุกต์กับ สามรถนาไปประยุกต์กับ สามารถนาไปใช้
ข้อมูลไปใช้
สถานการณ์ใน
สถานการณ์ในชีวิตระจา ประโยชน์ได้น้อยมาก
ชีวิตประจาวันได้อย่าง

วันได้บ้าง

เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินผล คะแนน 12 – 9 = ดี (3) คะแนน 8 – 5 = พอใช้ (2) คะแนน 4 – 0 = ควรปรับปรุง(1)
ลงชื่อผู้ประเมิน..................................................................

ตนเอง

เพื่อน

ครู

ผู้ปกครอง
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ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเขียนโปรแกรมรูปแบบบล็อก
ขัน้ นา
2. การใช้งาน Micro:bit แบบออนไลน์และออฟไลน์ 1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง Micro :bit ในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ PowerPoint เรื่อง การเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
โปรแกรมในรูปแบบบล็อก
ด้านความรู้
ขั้นสอน
1. การเขียนโปรแกรมรูปแบบบล็อก
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรม Micro:bit แบบ
โปรแกรม Micro:bit
ออนไลน์และออฟไลน์
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุปองค์ความรู้จากใบความรู้
ที่ 3.1 ด้วยการตั้งคาถามจากครูและนักเรียนร่วมกันตอบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ 3. นักเรียนจับคู่ ปฏิบัติกิจกรรมทา ใบงานที่ 3.1 เรื่อง
การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Micro:bit และใบงานที่ 3.2
Micro:bit แบบออนไลน์และออฟไลน์
เรื่อง การนาเสนอด้วย ผังงาน (Flowchart)
4. ในการจัดกิจกรรมครูคอยดูแลและให้คาแนะนา
ด้านคุณลักษณะ
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ซื่อสัตย์
ขั้นสรุป
2.มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรม Micro:bit
- โปรแกรม makecode.microbit.org
- สื่อ PowerPoint เรื่อง Micro:bit
- อินเทอร์เน็ต
- Padlet.com
ภาระงาน/ชิ้นงาน
(ชั่วโมงที่ 1-2)
- ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การแก้
การแก้ปปัญัญหาด้
หาด้ววยย
โปรแกรม Micro:bit
- ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การน
การน�าเสนอด้
ำเสนอด้ววยย ผัผังงงาน
งาน
(Flowchart)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

854

867
854

3.ใฝ่
นรู
้ ำางาน
4.มุ่ง่งเมัมัรี่นยในการท�
ในการท
4.มุ
งาน
4.มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 4้ วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ
3.ใฝ่่มเสาระการเรี
รียนรู้ ยนรู้ วิทยาศาสตร์
และนัอกกเรีและการใช้
ยนร่วมกันงสรุานปเนื
้อหาเรื่องการเขี
ยนโปรแกรม
รู1.ปครู
แบบบล็
Micro:bit
แบบออนไลน์
และ
รูปแบบบล็อก และการใช้งาน Micro:bit แบบออนไลน์และ
ออฟไลน์
ออฟไลน์ าเสนอ ผังงาน (Flowchart)
และการน
และการน
าเสนอ
ผังงาน
2. นักเรียนสรุ
ปและบั
นทึก(Flowchart)
เนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด
2.
เรียนันกเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด
เรียนกเรียนนาเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย ใน Padlet.com
3.นั
3.นักเรียนนาเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย ใน Padlet.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit
แผนการจัดการเรียนรู
3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้
Micro:bit
เรื่อ้ทงี่ โปรแกรมเมอร์
น้อย
เรืรายวิ
่อง โปรแกรมเมอร์
ชา เทคโนโลยีน้อย1
รายวิ
1 ยนโปรแกรม
นสรุชปาเนื้อเทคโนโลยี
หาเรื่องการเขี
ขั1.้นครู
สรุแปละนักเรียนร่วมกั
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1. การเขียนโปรแกรม
รูปแบบบล็อก
2. ออกแบบและเขียน
โปรแกรม Micro:bit แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

วิธีการ
1. ประเมินใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง การแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรม Micro:bit
2. ประเมินใบงานที่ 3.2
เรื่องง  การน�ำเสนอด้วย
ผังงานาเสนอด้
(Flowchart)
การน
วย ผังงาน
(Flowchart)

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง
การแก้ปัญหาด้วย
โปรแกรม Micro:bit
2. ใบงานที่ 3.2 เรื่อง
การนาเสนอด้วย ผังงาน
(Flowchart)
3. แบบประเมินผลด้าน
ความรู้ เทียบกับเกณฑ์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. สังเกตพฤติกรรมการ
1.แบบประเมินทักษะ
(P)
เรียนรู้ของนักเรียน
การคิดวิเคราะห์
สามารถออกแบบและเขียน 1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. แบบประเมินทักษะ
โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
(Analytic Thinking)
การคิดแก้ปัญหา
Micro:bit แบบออนไลน์
1.2. ทักษะการคิดแก้ปัญหา 3. แบบประเมินผลงาน
และออฟไลน์
(Problem Solving)
1.3 ทักษะการทางาน
ร่วมกัน
2. ประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ (A)
สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินด้าน
1.
านคุ
ลักษณะ
1.ซืซื่อ่อสัสัตตย์ย์
ของนักเรียน
คุด้ณ
ลักณษณะ
2.
2.มีมีววินินัยัย
3.
3.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
4.
ในการท�างาน
ำงาน
4.มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(...................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Micro:bit
การจัดการโปรเจค
1. เมื่อกดปุ่ม Projects จะมีหน้าต่าง Popup ขึ้นมา

องการสร้
างโปรเจคใหม่
ุ่มนี่ป้ ุ่มนี้
หมายเลข 1 สร้างโปรเจคใหม่
งโปรเจกต์ใหม่หากต้
หากต้
องการสร้
างโปรเจกต์ใให้
หม่กดที
ให้ก่ปดที
มีไมฟล์ีไฟล์HexHexอยูอยู
่ สามารถกดปุ
่มนี่ม้เพืนี่อ้เพืเลื่ออเลืกโปรเจคเข้
ามาใหม่
ได้ ได้
หมายเลข 2 เปิดโปรเจคเก่
โปรเจกต์เาก่จากไฟล์
าจากไฟล์กรณี
กรณี
่ สามารถกดปุ
อกโปรเจกต์
เข้ามาใหม่
่เคยสร้
างไว้
หมายเลข 3 รายชื่อโปรเจคทั
โปรเจกต์้งทหมดที
ั้งหมดที
่เคยสร้
างไว้
2. เมื่อกดที่แทบ Make
Make ด้ด้าานบน
นบน จะมี
จะมีตตัวัวอย่
อย่าางโปรเจคทั
งโปรเจกต์้งทหมดขึ
ั้งหมดขึ
้นมาให้
้นมาให้
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3. เมื่อกดเลือกแล้ว จะแสดงขั้นตอนการทาขึ้นมาทางด้านซ้าย

4. เมื่อกดที่แทบ
ทบ Code
Code จะแสดงรายการโปรเจคตั
จะแสดงรายการโปรเจคตัววอย่อย่างที
างที่ส่สามารถน
ามารถน�าไปอั
ำไปอัพโหลดลงบอร์
ปโหลดลงบอร์
ดแล้
งานได้
ดแล้
วใช้วใช้
งานได้
เลยเลย
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การแสดงผลในรูปแบบโค้ด
เมื่อคลิกที่แทบ JavaScript จะแสดงผลในรูปแบบโค้ดขึ้นมาให้ หากมีการแก้ไขโค้ดในหน้านี้ ในหน้า
บล็อกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความเป็ นจริงด้วย หรือหากแก้ไขโค้ดในรู ปบล็อก หน้ านี้จะให้โค้ด
ออกมาในรูปของความเป็นจริงด้วย

Simulator
ในส่วนนี้จะมีปุ่มย่อยๆ สาหรับควบคุม ดังนี้

หมายเลข 1 หยุด Simulator กรณีที่ต้องการปิด Simulator สามารถใช้ปุ่มนี้กดหยุดได้
หมายเลข 2 เริ่มต้นใหม่ หลังจากกดปุ่มนี้ จะเริ่มการ Simulator ใหม่ทั้งหมด
หมายเลข 3 เปิด / ปิดเสียง
หมายเลข 4 ขยาย Simulator ให้เต็มจอ

860
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ทดสอบโปรแกรมแกรม Hello
ก่อนอื่น ให้ตั้งชื่อโปรเจคในช่องด้านล่าง

เริ่มต้น ในพื้นที่ทางาน จะมีบล็อก start และ forever ขึ้นมาให้ โดยข้อกาหนดในการนาบล็อกไปวาง มีดังนี้
บล็อก start - ทันทีที่บอร์ดถูกจ่ายไฟ หรือเริ่มบูทใหม่ จะเริ่มเข้ามาทาโปรแกรมที่อยู่ในบล็อกนี้ก่อน
ในบล็อกนี้ มักจะนาโปรแกรมเริ่มต้น ก่อนที่จะเป็นโปรแกรมจริงมาใส่ไว้ เช่น ให้แสดงรูปหัวใจก่อนจะเริ่มทา
โปรแกรม
บล็อก forever - เมื่อโค้ดในบล็อก start ถูกทาจนครบแล้ว โค้ดในบล็อก forever จะเริ่มทาต่อจนจบ
จากนั้นจึงเริ่มทาใหม่ไม่มีสิ้นสุด เป็นส่วนหลักที่จะต้องนาบล็อกคาสั่งมาวาง

กดไปที่เมนู Basic เลือก show string แล้วลากไปวางในหน้าต่างงาน โดยนาไปต่อในบล็อก start หากต้องการ
ให้มีการแสดงผลคาว่า Hello! แค่ครั้งเดียว และหากต้องการให้แสดงผลตลอด ให้นาไปวางในบล็อก forever
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หลังจากที่นาไปวางแล้ว ผลที่ได้จะเป็นดังรูปด้านล่างนี้

ในส่วนของ Simulator จะแสดงตัวอย่างการทางานขึ้นมาให้
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ใบงานที่ 3.1
เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Micro:bit
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จัก Micro:bit
2. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Micro:bit โดยการเข้าเว็บไซต์ที่ https://makecode.microbit.org แล้วตอบ
คาถาม
2.1
ภาพผลลัพธ์ที่ได้
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
2.2
โปรแกรมที่ได้

2.3

โปรแกรมที่ได้ (ข้อกาหนดคือให้กดปุ่ม B แล้วให้เกิด
ภาพตามโจทย์)

3. ให้นักเรียนนาเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย ใน Padlet.com
ที่ htts://padlet.com/.........................................................................
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ใบงานที่ 3.2
เรื่อง การนาเสนอด้วย ผังงาน (Flowchart)
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ให้นักเรียนนาเสนอผลงานการนาเสนอด้วย ผังงาน (Flowchart) จากโปรแกรม
1.
ผลลัพธ์ที่ได้

2.

ผลลัพธ์ที่ได้

2. ให้นักเรียนนาเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย ใน Padlet.com
ทีเ่ ว็บไซต์ htts://padlet.com/.........................................................................
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
การเขียนโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรม
รูปแบบบล็อก
Micro:bit แบบออนไลน์และ
ออฟไลน์

1
2
3
4
5
การแปลผลคะแนน(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับลักษณะการประเมิน)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………….)
ครูผู้สอน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 3
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/
จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบายวิธีการเขียน อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
อธิบายการเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ เขียนและการ
เขียนโปรแกรม
แบบบล็อก
โปรแกรมแบบ
ประยุกต์ใช้
แบบบล็อกได้
บล็อกได้อย่าง
โปรแกรมแบบ
เหมาะสม
บล็อกได้
อธิบายออกแบบและเขียน อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
บอกวิธีการ
โปรแกรม Micro:bit แบบ ออกแบบและเขียน ออกแบบและ
ออกแบบและ
ออนไลน์และออฟไลน์
โปรแกรม
เขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรม
Micro:bit แบบ
Micro:bit แบบ Micro:bit แบบ
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
ออฟไลน์

1
บอกวิธีการเขียน
โปรแกรมแบบ
บล็อกได้

บอกวิธีการ
ออกแบบ
โปรแกรม
Micro:bit แบบ
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………….)
ครูผู้สอน

867

881
868
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ขอบเขตเนื้อหา
1. ภาษาซีพื้นฐานสาหรับ arduino
2. ตัวแปรและตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ใน
Arduino IDE
3. การใช้งาน Tinkercad
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.อธิบายหลักการทางานของ Arduino และการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นใน Tinkercad
2. อธิบาย ความหมายของตัวแปร หลักการ,
ประเภทของตัวแปร, รูปแบบการประกาศ
ตัวแปรใน Arduino
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ Simulator Tinkercad โดยใช้โครงสร้าง
ภาษาซี Arduino IDE

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้
Micro :bit ในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการดูวีดีโอสั้นที่เกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรม เมื่อนักเรียนดูวีดีโอจบ ครูใช้คาถามเพื่อเชื่อมโยงสู่
บทเรียนดังต่อไปนี้
 นักเรียนคิดว่าการการเขียนโปรแกรมรูปแบบ
Blocks สามารถประยุกต์ใช้งานในด้านใดบ้าง
 นักเรียนคิดว่ารูปแบบการเขียนโปรแกรมมีกี่
ประเภทพร้อมยกตัวอย่าง
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง รู้จัก Arduino และ Tinkercad
ในสื่อที่ครูนาเสนอประมาณ 15 - 20 นาที
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. www.thinkercad.com
2. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่องรู้จัก Arduino และ
Tinkercad
3. สื่อ PowerPoint เรื่อง รู้จัก Arduino และ
Tinkercad
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การคิดและการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาซีเบื้องต้น
2. ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การนาเสนอ ผังงาน
(Flowchart) และโปรแกรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้จัก Arduino และ Thinkercad
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการทางาน
เป็นทีม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3. นักเรียนจับคู่ ทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง การคิดและ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาซีเบื้องต้น
4. นักเรียนนาเสนอ ใบงานที่ 4.2 เรื่องการนาเสนอผังงาน
(Flowchart) และโปรแกรม (อาจนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญ
ลงในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้จัก Arduino และ Thinkercad
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายหลักการทางาน
ของ Arduino และการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
ใน Tinkercad
2. อธิบาย ความหมาย
ของตัวแปร, หลักการ,
ประเภทของตัวแปร,
แบบ
รูปแบบการประกาศตั
วแปร
ใน
Arduino วแปร
การประกาศตั
ใน Arduino
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถออกแบบและเขี
ยน
(P)
โปรแกรมอย่
างง่ายโดยใช้ยน
สามารถออกแบบและเขี
Simulator
โปรแกรมอย่Tinkercad
างง่ายโดยใช้
โดยใช้
โครงสร้Tinkercad
างภาษาซี
Simulator
Arduino
IDE างภาษาซี
โดยใช้โครงสร้
Arduino IDE

ด้านคุณลักษณะ (A)
1. มีเจตคติที่ดีต่อการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรม
2. มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการ
ใน
การท�
ทางานำงานเป็นทีม
เป็นทีม

วิธีการ
1. ตรวจใบงานที่ 4.1
2. ตรวจใบงานที่ 4.2

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
1. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การ นักเรียนทุกคน
การคิ
ดและการแก้
ปัญหาทาง ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
คิดและการแก้
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาซี ร้อยละ 70
เบื้องต้น
2. ใบงานที่ 4.2 เรื่อง
การนาเสนอผังงาน
(Flowchart) และโปรแกรม
3. แบบประเมินผลด้าน
ความรู้ เทียบกับเกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
1.1 ทักษะการคิด
วิเคราะห์
(Analytic Thinking)
1.2. ทักษะการคิด
แก้ปัญหา
(Problem Solving)
2.ประเมินผลงาน
สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

1.1.แบบประเมนทั
แบบประเมินทักกษะการ
ษะ
คิดวิเดคราะห์
การคิ
วิเคราะห์
แบบประเมินทักษะ
ษะการ
2.2. แบบประเมิ
คิดแก้ดปแก้ัญปหาัญหา
การคิ
3. แบบประเมินผลงาน

นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะ
เทียบกับเกณฑ์

นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................... ........
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 4.1
เรื่อง รู้จัก Arduino และ Tinkercad
1. ตัวแปรภาษา C และ C++ ใน arduino IDE
1.1 ชนิดและขนาดของข้อมูล
ชนิดข้อมูล
การเก็บข้อมูล
ขนาด
boolean
จริง (True) หรือ เท็จ
1 บิต
(False)
char
ตัวเลข หรือตัวอักษร
1 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ -128 ถึง 127
unsigned char
ตัวเลข หรือตัวอักษร
1 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255
byte
ไบต์
1 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255
int
ตัวเลขจานวนเต็ม
2 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767
unsigned int
ตัวเลขจานวนเต็ม
2 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 (2^16) - 1)
long
ตัวเลขจานวนเต็มที่มีความ 4 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง
ยาว
2,147,483,647
unsigned long
ตัวเลขจานวนเต็มที่มีความ 4 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295 (2^32
ยาว
- 1)
float
ตัวเลขทศนิยมใช้ในการ
4 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 3.4028235E+38 ถึง คานวน
3.4028235E+38 มีทศนิยมได้ 6 ถึง 7 ตาแหน่ง
double (เฉพาะบอร์ด ตัวเลขทศนิยมที่มีความยาว 8 ไบต์ ใช้ในการคานวนที่ต้องการประสิทธิ์ภาพสูง
Arduino Due)
และต้องการความแม่นยา
String
ข้อความ
ไม่ระบุ
( อ้างอิงจาก : https://www.ioxhop.com/article/7/arduino%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-6%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3
%E0%B8%A2%E0%B9%8C )
1.2 คาสั่งที่ใช้พื้นฐานใน Arduino IDE
รูปแบบคาสั่งใน Arduino IDE
pinMode( ขาที่จะใช้ ,INPUT)
pinMode( ขาที่จะใช้ ,OUTPUT )

ความหมาย
ตั้งค่าขาที่จะใช้เป็น INPUT
ตั้งค่าขาที่จะใช้เป็น OUTPUT
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รูปแบบคาสั่งใน Arduino IDE
digitalWrite( ขาที่จะใช้,สถานะที่จะแสดง )
digitalRead( ขาที่จะใช้ )
analogWrite( ขาที่จะใช้ )
analogRead( ขาที่จะใช้ )
delay( เวลาหน่วยเป็นมิลลิวนิ าที )
delayMicroseconds(เวลาหน่วยเป็นไมโครวินาที)
Serial.begin(9600)

ความหมาย
ใช้สั่งขานั้นเป็นเอาท์พุทดิจิตอล
ใช้สั่งขานั้นรับอินพุทดิจิตอล เช่น สวิตช์ซ์กด เป็นต้น
อนาลอก
ใช้สั่งขานั้นเป็นเอาท์พุทอะนาลอก
อนาลอก
ใช้สั่งขานั้นรับอินพุทแบบอะนาลอก
ใช้หน่วงเวลาทางานก่อนทางานคาสั่งต่อไป
ใช้หน่วงเวลาทางานก่อนทางานคาสั่งต่อไป
ตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
อัตราเร็ว9600บิตต่อวินาที
Serial.print(“ข้อความ”)
ใช้พิมพ์ข้อความเพื่อให้แสดงผลบนจอคอมแบบไม่
เว้นบรรทัด
Serial.println(“ข้อความ”)
ใช้พิมพ์ข้อความเพื่อให้แสดงผลบนจอคอมแบบเว้น
บรรทัด
Serial.available()
ใช้ตรวจสอบว่ามีการกดคีย์บอร์ดหรือไม่
Serial.Read()
ใช้อ่านค่าปุ่มคีย์บอร์ด
(ดัดแปลงจาก : https://sites.google.com/site/calibrationinfusionpumpgod1/kha-sang-tangniarduino)
1.3 ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ใน Arduino IDE
รูปแบบคาสั่ง
ความหมาย
/
หาร
%
หารเอาเศษ เช่น 6%3 =0 , 6%4 =2
*
คูณ
+
บวก
_
ลบ
=
เท่ากับ
==
เท่ากันกับ
!=
ไม่เท่ากับ
pi
3.14
pow(x,y)
ยกกาลัง ตัวอย่าง pow(4,2) จะมีค่าเป็น 42
sqrt(x)
รากที่สอง
>
มากกว่า
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รูปแบบคาสั่ง
ความหมาย
<
น้อยกว่า
>=
มากกว่าหรือเท่ากับ
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
(ดัดแปลงจาก : https://sites.google.com/site/calibrationinfusionpumpgod1/kha-sang-tang-niarduino)
1.4 ตัวดาเนินการทางตรรกยะ ใน Arduino IDE
รูปแบบคาสั่ง
ความหมาย
||
หรือ
&&
และ
!
กลับค่า
2. ขั้นตอนการจาลอง arduino IDE ใน Tinkercad
Tinkercad เป็ น เว็ บ ไซต์ Simulator จ าลองการใช้ ง านการออกภาพสามมิ ติ จ าลองแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและยังสามารถจาลองการใช้งานบอร์ดสมองกลฝังตัว Arduino UNO ต่อร่วมกับตัว
ตรวจรู้และโมดูลต่างๆได้
ขัน้ ตอนการใช้งาน Tinkercad
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.tinkercad.com หากยังไม่เคยสมัครการใช้งานมาก่อนให้คลิกที่
ปุ่ม SING UP และทาการลงทะเบียน หากเคยสมัครการใช้งานมาแล้วให้กดเข้าใช้ที่ปุ่ม SING IN ได้เลย

ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ www.tinkercad.com
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2. คลิกที่เมนู Circuits เพื่อเข้าสู่โหมดการทางานออกแบบวงจร

ภาพที่ 2 แสดงการเข้าหน้าการออกแบบวงจร
3. ทาการเลือกที่ Components และเลือกเมนูย่อยเป็น Arduino

ภาพที่ 3 แสดงการเลือกเมนูการใช้งานบอร์ด Arduino UNO
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4. ทาการลากบอร์ด Arduino Uno R3 มาไว้บนที่ว่างตามภาพที่ 3

ภาพที่ 4 แสดงการวางบอร์ด Arduino Uno ไว้ที่พื้นที่การสร้างชิ้นงาน
5. เลือกรูปแบบการเขียน Code ในแบบ Text Mode ดังภาพที่ 5

2

1

3

ภาพที่ 5 แสดงการเลือกใช้การเขียนโปรแกรม Arduino IDE ใน Tinkercad
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2. การใช้งานตัวแปรร่วมกับ Arduino IDE ใน Tinkercad
2.1 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปร int
เมื่อทาการเขียน Code ลงใน Text ของเว็บไซต์ www.tinkercad.com สามารถกดเพื่อดูการทางาน
ที่หน้าจอ Serial Monitor ที่ปุ่ม Start Simulation และกดที่แถบ Serial Monitor เพื่อทาการดูค่าตัวแปร
ที่รับค่ามา ดังภาพที่ 6

int x=0; //กาหนดตัวแปรเป็นจานวนเต็ม
void setup()
{
Serial.begin(9600); //เซตการอ่าน Serial monitor ที่ baud rate 9600
}
void loop()
{
Serial.println(x); // นาค่า x ไปแสดงทีละบรรทัดใน Serial monitor
x++; // นาค่า x บวกทีละ 1 ต่อรอบ
delay(100);// ใช้เวลาต่อครั้ง 100 มิลลิวินาทีหรือ 0.1 วินาที
}
ภาพที่ 6 แสดง Code ตัวอย่างการใช้ตัวแปร int ใน Tinkercad
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2.2 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปร float
เมื่อทาการเขียน Code ที่ใช้ตัวแปรชนิด float ลงใน Text ของเว็บไซต์ www.tinkercad.com
สามารถกดเพื่อดูการทางานที่หน้าจอ Serial Monitor ที่ปุ่ม Start Simulation และกดที่แถบ Serial
Monitor เพื่อทาการดูค่าตัวแปรที่รับค่ามา ดังภาพที่ 7

float x=0; //กาหนดตัวแปรเป็นจานวนทศนิยม
void setup()
{
Serial.begin(9600); //เซตการอ่าน Serial monitor ที่ baud rate 9600
}
void loop()
{
Serial.println(x); // นาค่า x ไปแสดงทีละบรรทัดใน Serial monitor
x++; // นาค่า x บวกทีละ 1 ต่อรอบ
delay(100);// ใช้เวลาต่อครั้ง 100 มิลลิวินาทีหรือ 0.1 วินาที
}
ภาพที่ 7 แสดง Code ตัวอย่างการใช้ตัวแปร float ใน Tinkercad
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2.3 ตัวอย่างการใช้งานตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์
เมื่อทาการเขียน Code ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ลงใน Text ของเว็บไซต์
www.tinkercad.com สามารถกดเพื่อดูการทางานที่หน้าจอ Serial Monitor ที่ปุ่ม Start Simulation และ
กดที่แถบ Serial Monitor เพื่อทาการดูค่าตัวแปรที่รับค่ามา ดังภาพที่ 7

int x=5; //กาหนดตัวแปรเป็นจานวนเต็ม x=5
int y=7; //กาหนดตัวแปรเป็นจานวนเต็ม y=7
int z; //กาหนดตัวแปรเป็นจานวนเต็ม
void setup()
{
Serial.begin(9600); //เซตการอ่าน Serial monitor ที่ baud rate 9600
}
void loop()
{
z=x+y; //คานวณค่า Z = x + Y ในที่นี้คือ 5+7=12
Serial.println(z); // นาค่า Z ไปแสดงทีละบรรทัดใน Serial monitor
delay(100);// ใช้เวลาต่อครั้ง 100 มิลลิวินาทีหรือ 0.1 วินาที
}
ภาพที่ 8 แสดง Code ตัวอย่างการบวกค่า x และ y ใน Tinkercad
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ใบงานที่ 4.1
เรื่อง การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาซีเบื้องต้น
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง รู้จัก Arduino และ Tinkercad
2. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Tinkercad โดยการเข้าเว็บไซต์ที่ https://www.tinkercad.comorg จะปรากฏ
หน้าต่างโปรแกรม ดังรูป ให้ใส่หมายเลข 1 ถึง 7 ในช่องว่างของแต่ละข้อที่มีรายละเอียดสัมพันธ์กัน
2

3

4
7
5

6

1

หมายเลข 1............................................................................................................................ ..............................
หมายเลข 2..........................................................................................................................................................
หมายเลข 3..........................................................................................................................................................
หมายเลข 4................................................................................................................................................ ..........
หมายเลข 5..........................................................................................................................................................
หมายเลข 6..........................................................................................................................................................
หมายเลข 7..........................................................................................................................................................
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3. จากภาพและ Code ภาษาซีใน tinkercad ให้นักเรียน

3.1 แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอนการทางาน ผังงาน (Flowchart) การทางาน

882
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3.2 อธิบายการทางานของโปรแกรมทีละบรรทัด

บรรทัดที่
1
2
4
5
8
10
11
12

คาอธิบาย
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ใบงานที่ 4.2
เรื่อง การนาเสนอผังงาน (Flow chart) และโปรแกรม
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
ให้นักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี พร้อมทั้งนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
1. คานวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก
Flow chart

ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมภาษาซี

Input

Void set up()
{

Process

Output

}
Void set loop()
{

}
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2. คานวณหาพื้นที่วงกลม
Flow chart

ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมภาษาซี

Input

Void set up()
{

Process

Output

}
Void set loop()
{

}

885
898

899
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้จัก Auduino และ Thinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายหลักการทางาน
อธิบาย ความหมายของ
ของ Arduino และการ ตัวแปร หลักการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร
ใน Tinkercad
รูปแบบการประกาศตัว
แปรใน Arduino

1
2
3
4
5
การแปลผลคะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับลักษณะการประเมิน)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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887
เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 3
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบายหลักการ
อธิบายหลักการ
อธิบายหลักการ
อธิบายหลักการทางานของ Arduino
ทางานของ
ทางานของ
ทางานของ
และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นใน
Arduino และการ Arduino และการ Arduino
Tinkercad
เขียนโปรแกรม
เขียนโปรแกรม
เบื้องต้นใน
เบื้องต้นใน
Tinkercad ได้
Tinkercad ได้
อย่างเหมาะสม
อธิบาย ความหมายของตัวแปร หลักการ อธิบาย
อธิบาย
บอกความหมาย
ประเภทของตัวแปร รูปแบบการประกาศ ความหมายของตัว ความหมายของตัว ของตัวแปร
ตัแปร
วแปร
กการ ตัแปร
วแปร
กการ หลักการ
ตัวแปรใน Arduino
หลัหลั
กการ
หลัหลั
กการ
ประเภทของตัว
ประเภทของตัว
ประเภทของตัว
รูปแบบการ
รูปแบบการ
รูปแบบ
ตัแปร
วแปร
รูปแบบการ ตัแปร
วแปร
รูปแบบการ ตัแปร
วแปร
รูปแบบ
ประกาศตัวแปรใน ประกาศตัวแปรใน การประกาศตัว
Arduino ได้อย่าง Arduino ได้
แปรใน
เหมาะสม
Arduino

1
บอกหลักการ
ทางานของ
Arduino

บอกความหมาย
ของตัวแปร
หลักการ ประเภท
ของตัวแปร

887
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888
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้จัก Auduino และ Thinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

888

902
889
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้จัก Auduino และ Thinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ขอบเขตเนื้อหา
1. การเขียนโปรแกรมการใช้ทางเลือกและคาสั่ง
แบบวนซา ด้วยคาสั่ง do while , while และ for
การประยุกกต์ต์ใช้ใช้โปรแกรมเพื
โปรแกรมเพื่อ่อใช้ใช้แแก้ก้ปปัญัญหา
หา
-2.การประยุ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.2. อธิบายความหมายรูปแบบเขียนโปรแกรมวนซา
พร้อมทังเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดง
การทางานของโปรแกรมที่ออกแบบ
2. ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาที่มีการทางาน
วนซา ด้วยคาสั่ง do while , while และ for
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้คาสั่ง Arduino IDE แก้ปัญหาการทางาน
ของตัวแปร และคาสั่งวนซาในภาษาซีได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การเขียนโปรแกรม ในชั่วโมงที่
แล้ว
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่างการทางาน
ในชีวิตประจาวันที่มีการทางานแบบวนซา และการแก้ไข
การทางานแบบวนซาและเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนในวันนี
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง คาสั่งวนรอบในสื่อที่ครูนาเสนอ
ประมาณ 15 - 20 นาที
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนือหาที่นักเรียนศึกษา
3. นักเรียนจับคู่ปฏิบัติ ใบงานที่ 5.1 การใช้คาสั่งวนซา
เบืองต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งวนรอบ
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สื่อวีดิทัศน์จาก youtube
https://www.youtube.com/watch?v=S9DkN
Qbd5AA
- www.thinkercad.com
- ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง คาสั่งวนซา
- สื่อ PowerPoint เรื่อง คาสั่งวนซา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การใช้คาสั่งวนซาเบืองต้น
- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง การนาเสนอผังงาน
(Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนือหาการเรียนรู้ที่สาคัญ
ลงในสมุดเรียน

ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนนาเสนอ ใบงานที่ 5.2 เรื่อง การนาเสนอผังงาน
1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม
(Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก (อาจนาเสนอ
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ใบความรู้ที่ 5.1
เรื่อง การใช้คาสั่งวนซ้าเบื้องต้น
ในชีวิตประจาวันของเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจจาเป็นจะต้องมีทางเลือกที่
หลากหลายประกอบกับเงื่อนไขในการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น ในห้างสรรพสินค้าที่ใช้เครื่องปรับอากาศบางที่
ต้องใช้พนักงานเปิดประตู แล้วบางที่ต้องใช้ระบบกลไกในการเปิดปิดอัตโนมัติ ทังนีมันก็ขึนอยู่กับเงื่อนไขและ
ทางเลือกที่ดีที่สุดที่ห้างสรรพสินค้านันๆที่สามารถกระทาได้ ซึ่งในการเขี
ในการเขียยนโปรแกรมก็
นโปรแกรมก็เช่เช่นนกักันนต้ต้อองมี
งมีกการใช้
ารใช้
งานในการรู้จักทางเลือก การวนรอบ โดยอาศัยเงื่อนไข เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการทางานของโปรแกรม
เช่นกัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี
1.คค�าสั
1.
ำสั่ง่งวนรอบ
วนรอบdo
dowhile
while
คาสั่งนีจะทางานที่เงื่อนไข do ก่อน แล้วค่อยมาเช็คที่ คาสั่ง while หากไม่เป็นจริงจะออกจากคาสั่ง
วนรอบ รูปแบบการเขียนเป็นดังนี
รูปแบบคาสั่ง
do{
//เขียนโปรแกรมที่นี่
} while (เงื่อนไข)

ผังงาน
เริ่มต้น

คาสั่ง do
เงื่อนไขคาสั่ง
while
เท็จ
จบ

จริง
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ตัวอย่าง 1 เขียนโปรแกรมให้แสดงคาว่า OBEC จานวน 5 ครัง จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com
1. เข้าที่เว็บไซต์ www.tinkercad.com ลงชื่อใช้งานที่ระบบ ดึงบอร์ด Arduino UNO R3 ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการการนาบอร์ด Arduino UNO R3 ออกมาใช้งาน
2. นา Code ตัวอย่างไปวางไว้ใน Tinkercad ดังรูปที่ 2
Code ตัวอย่าง
void setup() {
int x = 0;
// กาหนดตัวแปร x เป็นจานวนเต็มมีค่าเท่ากับ 0
Serial.begin(9600);
// แสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่ช่อง 9600
do {
// ทางานที่นี่
Serial.println("OBEC"); // แสดงผลตัวอักษร OBEC ทีละบรรทัด
x++;
// เพิ่มค่า x รอบละ 1
} while (x < 5);
// ทางานวนรอบไม่มากกว่า 5 รอบ
}
void loop() {
}
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ภาพที่ 2 แสดงการการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์ระบบได้ดังนี
Input
จำนวนครั้งที่นับ
เพิ่มขึ้นทีละ 1 ต่อรอบ

Output
ตัวอักษรที่แสดงคำว่ำ
OBEC ไม่เกินจำนวน 5 บรรทัด

Process
ทำตำมเงื่อนไขถ้ำนับ
น้อยกว่ำ 5 ครั้ง

2.2.คค�าสั
ำสั่ง่งวนรอบ
วนรอบ while
คาสั่งนีจะทางานวนรอบเรื่อยๆ จนเงื่อนไข while เป็นเท็จถึงหยุดการวนรอบ รูปแบบการเขียนเป็น
ดังนี
รูปแบบคาสั่ง
while(เงื่อนไข)
{
// คาสั่ง
}

ผังงาน
เริ่มต้น

เงื่อนไขคาสั่ง while

จริง

เท็จ
จบ

คาสั่ง
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ตัวอย่างที่ 2 เขียนโปรแกรมให้แสดงคาว่า OBEC จานวน 5 ครัง จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com
1. เข้าที่เว็บไซต์ www.tinkercad.com ลงชื่อใช้งานที่ระบบ ดึงบอร์ด Arduino UNO R3 ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการการนาบอร์ด Arduino UNO R3 ออกมาใช้งาน
2. นา Code ตัวอย่างไปวางไว้ใน Tinkercad ดังรูปที่ 4
Code ตัวอย่าง
void setup() {
int x = 0; // สร้างตัวแปร x เริ่มต้นเป็นจานวนเต็มมีค่าเท่ากับ 0
Serial.begin(9600); // เปิดใช้งานจอมอนิเตอร์ที่ช่อง 9600
while (x < 5) { // วนรอบเมื่อเงื่อนไข x น้อยกว่า 5 เมื่อค่า x ไม่เป็นตามเงื่อนไขจะออกจากการ
วนรอบ
Serial.println("OBEC"); // ทาการแสดงผลออกหน้าจอทีละบรรทัดด้วยคาว่า OBEC
x++; // นับค่า x บวกทีละ 1 เรื่อยๆ
}
}
void loop() {
}
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ภาพที่ 4 แสดงการการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์ระบบได้ดังนี
Input
จำนวนครั้งที่นับ
เพิ่มขึ้นทีละ 1 ต่อรอบ

Process
ทำตำมเงื่อนไขถ้ำนับ
น้อยกว่ำ 5 ครั้ง

Output
ตัวอักษรที่แสดงคำว่ำ
OBEC ไม่เกินจำนวน 5 บรรทัด

3. คาสั่ง for loop
คาสั่งนีจะทางานวนรอบเรื่อยๆ โดยจะเริ่มนับรอบจากเงื่อนไขเริ่มต้น จนถึงเงื่อนไขสุดท้าย ถึงจะ
สามารถออกจากเงื่อนไขวนรอบได้ โดยคาสั่งเหล่านีจะต้องมีความสัมพันธ์กันโดยตรงด้วย
รูปแบบคาสั่ง
ผังงาน
for(เงื่อนไขเริม่ ต้น; เงื่อนไขสุดท้าย; การทางานของเงื่อนไข)
{
//คาสั่ง
}

เริ่มต้น
เงื่อนไขเริ่มต้น
คาสั่งและนับจานวนการทางานของเงื่อนไขทีละ
รอบ

เท็จ

เงื่อนไขคาสั่ง for นับถึงเงื่อนไข
สุดท้าย

จริ ง

จริง
จบ
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ตัวอย่างที่ 3 เขียนโปรแกรมให้แสดงคาว่า OBEC จานวน 5 ครัง จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com
1. เข้าที่เว็บไซต์ www.tinkercad.com ลงชื่อใช้งานที่ระบบ ดึงบอร์ด Arduino UNO R3 ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการการนาบอร์ด Arduino UNO R3 ออกมาใช้งาน
2. นา Code ตัวอย่างไปวางไว้ใน Tinkercad ดังรูปที่ 6
Code ตัวอย่าง
int x ;
// กาหนดตัวแปร x เป็นจานวนเต็ม
void setup() {
Serial.begin(9600); // เปิดการใช้งานจอคอมพิวเตอร์ที่ช่อง 9600
for(x=0; x<5; x++) // ทางานที่เงื่อนไข x เริ่มต้นเท่ากับ 0 นับรอบไปเรื่อยๆทีละรอบ จนกว่านอกเหนือเงื่อนไข
{
Serial.println("OBEC"); // แสดงตัวอักษร OBEC ทีละบรรทัด
}
}
void loop() {
}
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ภาพที่ 6 แสดงการการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์ระบบได้ดังนี
Input
จำนวนครั้งที่นับ
เพิ่มขึ้นทีละ 1 ต่อรอบ

Process
ทำตำมเงื่อนไขถ้ำนับ
น้อยกว่ำ 5 ครั้ง

Output
ตัวอักษรที่แสดงคำว่ำ
OBEC ไม่เกินจำนวน 5 บรรทัด

4. การรับตัวอักษรจากคีย์บอร์ด
ในการทางานของโปรแกรมภาษาซี ใน Tinkercad สามารถรับค่าจากปุ่มคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ประเภท input สามารถเขียนเงื่อนไขได้ดังตัวอย่าง Code ด้านล่าง
Code ตัวอย่าง
char name[10]; //จอพืนที่ไว้สาหรับเก็บชื่อ ให้ชื่อไดร์ฟว่า name จองไว้ 10 Byte แต่จะใช้ได้แค่ 9 Byte
int i=0;
//จองที่เก็บตัวเลขไว้นับตัวอักษร
void setup()
{
Serial.begin(9600);
//เปิดการใช้งานจอแสดงผลที่ช่อง 9600
Serial.println("What your's name?"); //แสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์เป็นตัวอักษรคาว่า What your's name?
}
void loop()
{
if(Serial.available()>0)
//ถ้าเกิดการพิมพ์ข้อความและส่งข้อมูลเข้ามา จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี
{
i++;
//นับจานวนตัวอักษร
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Code ตัวอย่าง
name[i]=Serial.read();
Serial.print(name[i]);
}
delay(100);

//อ่านตัวอักษรเก็บค่าไว้ในตัวแปร name
//แสดงผลตัวอักษรที่ตัวแปร name รับค่ามาได้
//หน่วงเวลา 100 มิลลิวินาที

}
นา code ไปวางไว้ในช่อง Text แล้วกดการทางานของโปรแกรม หลังจากนันลองพิมพ์ข้อความ ใน
ที่นีจะพิมพ์ข้อความว่า jaturong แล้วกดที่ปุ่ม Enter จะได้ผลแสดงออกมาดังรูป 7
ตัวอย่างที่ 4 เขียนโปรแกรมรับค่าตัวอักษร จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com

ภาพที่ 7 แสดงการการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์ระบบได้ดังนี
Input
รับค่ำตัวอักษรที่
ป้อนเข้ำไป

Process
ตรวจสอบเงื่อนไขกำร
รับค่ำตัวอักษรเข้ำมำ

Output
แสดงค่ำตัวอักษรที่รับเข้ำมำ
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5. การนาเอาท์พุทจากคีย์บอร์ดไปใช้
เราสามารถรับค่าจากปุ่มคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์และแสดงผลเป็นข้อความตอบรับ ซึ่งสามารถเขียน
เงื่อนไขได้ดังตัวอย่าง Code ด้านล่าง
Code ตัวอย่าง
char a;
//สร้างตัวแปร a เก็บอักษรขนาด 1 Byte
void setup()
{
Serial.begin(9600); //เปิดการใช้งานจอแสดงผลช่อง 9600
}
void loop()
{
if(Serial.available()>0) //ถ้ามีการกดตัวอักษร จะทาตามเงื่อนไขต่อไปนี
{
a=Serial.read();
//ตัวแปร a อ่านค่าจากคีย์บอร์ด
if(a=='A')
//เมื่อมีการรับค่า A และกดปุ่ม Enter
{
Serial.println("AA"); // แสดงค่า AA ทีละบรรทัด
}else if(a=='B')
//เมื่อมีการรับค่า B และกดปุ่ม Enter
{
Serial.println("BB"); // แสดงค่า BB ทีละบรรทัด
}else
//นอกเหนือจากนัน
{
Serial.println("CC"); // แสดงค่า CC ทีละบรรทัด
}
}
delay(100);
}
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ตัวอย่างที่ 5 เขียนโปรแกรมนาเอาท์พุทจากคีย์บอร์ดไปใช้ จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com
นน�าำ code ข้างบนไปวางไว้ในช่อง Text แล้
แล้ววกดการท�
กดการทำางานของโปรแกรม
หลังงจากนั
จากนัน้ นลองพิ
งานของโปรแกรม หลั
ลองพิมมพ์พ์ขอ้ ความ  
ในที
่นี้จะพิในที
มพ์ข่น้อีจะพิ
ความว่
แล้วกดที่ปแลุ้่ม วEnter
ผลแสดงออกมาดั
งรูป 8 งรูป 8
ข้อความ
มพ์าข้อjaturong
ความว่า jaturong
กดที่ปุ่มจะได้
Enter
จะได้ผลแสดงออกมาดั

ภาพที่ 8 แสดงการการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์ระบบได้ดังนี
Input
รับค่ำตัวอักษรที่
ป้อนเข้ำไป

Process
ตรวจสอบเงื่อนไขกำร
รับค่ำตัวอักษรเข้ำมำ

Output
แสดงค่ำตัวอักษรที่รับเข้ำมำ

ตัวอย่างที่ 6 การเขียนโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com
กาหนดสถานการ : จงคานวณหาแรงในการดึงวัตถุในแนวราบ เมื่อวัตถุมีมวล 10 กิโลกรัม ด้วยความเร่ง 2
เมตรต่อวินาทีกาลังสอง จากสูตร แรง(นิวตัน) = มวล(กิโลกรัม) x ความเร่ง(เมตรต่อวินาทีกาลังสอง) โดย
การเขียนโปรแกรม
Code ตัวอย่าง
int m = 10 ; // กรอกค่ามวล
int a = 2; // กรอกค่าความเร่ง
int F = m * a; // สร้างสมการคานวณ m คูณกับ a
void setup()
{
Serial.begin(9600); // เปิดการใช้งานการแสดงผลที่ช่อง 9600
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Code ตัวอย่าง
Serial.print("mass = "); // แสดงข้อความ mass =
Serial.print(m);
// แสดงค่า m (ค่ามวล)
Serial.println(" m"); // แสดงข้อความ m
Serial.print("acceleration = ");// แสดงข้อความ acceleration =
Serial.print(a);
// แสดงค่า a (ค่าความเร่ง)
Serial.println(" m/s^2"); // แสดงข้อความ m/s^2
Serial.print("Forc = "); // แสดงข้อความ Forc =
Serial.print(F);
// แสดงค่า F (แรง)
Serial.println(" N"); // แสดงข้อความ N
}
void loop()
{
}

ภาพที่ 9 แสดงผลการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
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ตัวอย่างที่ 7 การเขียนโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีทางเลือก จากเว็บไซต์
www.tinkercad.com
กาหนดสถานการ : เมื่อมีแรงมากกว่า 1,000 นิวตัน จะแจ้งตัวอักษรคาว่า Very strong
หากแรงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นิวตัน จะแจ้งด้วยตัวอักษรคาว่า Past ซึ่งแรงหาได้จากสูตร
แรง(นิวตัน) = มวล(กิโลกรัม) x ความเร่ง(เมตรต่อวินาทีกาลังสอง) โดยการเขียนโปรแกรม
Code ตัวอย่าง
int m = 1000 ; // กรอกค่ามวล
int a = 200; // กรอกค่าความเร่ง
int F = m * a; // สร้างสมการคานวณ m คูณกับ a
void setup()
{
Serial.begin(9600); // เปิดการใช้งานการแสดงผลทีช่ ่อง 9600
Serial.print("mass = "); // แสดงข้อความ mass =
Serial.print(m);
// แสดงค่า m (ค่ามวล)
Serial.println(" m"); // แสดงข้อความ m
Serial.print("acceleration = ");// แสดงข้อความ acceleration =
Serial.print(a);
// แสดงค่า a (ค่าความเร่ง)
Serial.println(" m/s^2"); // แสดงข้อความ m/s^2
Serial.print("Forc = "); // แสดงข้อความ Forc =
Serial.print(F);
// แสดงค่า F (แรง)
Serial.println(" N"); // แสดงข้อความ N
Serial.println("------------------"); // -------------------while(true){
if(F>1000){Serial.println("Very strong"); // เมื่อ F>1000 แสดงข้อความ Very strong
Serial.println("------------------"); // -------------------break;}
if(F<=1000){Serial.println("Past"); // เมื่อ F<=1000 แสดงข้อความ Past
Serial.println("------------------"); // -------------------break;}
}
}
void loop()
{
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}

ภาพที่ 9 แสดงผลการนา Code ตัวอย่างมากรอกใน Tinkercad
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ใบงานที่ 5.1
เรื่อง การใช้คาสั่งวนซ้าเบื้องต้น
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
2. ให้นักเรียนเขียนภาษาซีตามผังงาน (Flowchart) ที่กาหนดตามเงื่อนไขต่อไปนี พร้อมทัง Run โปรแกรม
ผ่าน Tinkercad ที่แสดงผลผ่าน Serial monitor
ผังงาน (Flowchart)
โปรแกรมคานวณหาระยะทางจากสมการ
ระยะทาง S (เมตร) = อัตราเร็วคงที่ V (เมตรต่อวินาที) x เวลาt (วินาที)
กาหนดให้ : อัตราเร็ว V= 10 เมตรต่อวินาที และเวลา t = 5 วินาที
เริ่มต้น
V = อัตราเร็ว,t = เวลา

คานวณตามสมการ
s=vt

Code ภาษาซี

Void set up()
{

}
Void set loop()
{

แสดงค่า s
สินสุด

}
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ใบงานที่ 5.2
เรื่อง การนาเสนอผังงาน (Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
คาชีแจง : ให้นักเรียนออกแบบ ผังงาน (Flowchart) ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อมทังนาเสนอหน้าชันเรียน
สถานการณ์โปรแกรม : รับค่าอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นเคลวิน (ค่าเดียว) พร้อมทังแสดงค่าอุณหภูมิเป็นหน่วย
องศาเซลเซียส พร้อมทังเขียนเงื่อนไขการแจ้งเตือนหากเกิน 100 องศาเซลเซียส ให้แสดงข้อความใน Serial
monitor ว่า “Hot temperature” จากสูตร อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) = 273 + อุณหภูมิ (เคลวิล)
ผังงาน (Flowchart)

ระบบเทคโนโลยี
Input

Process

โปรแกรมภาษาซี

Void set up()
{

}
Void set loop()
{

Output

}
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งวนรอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายความหมาย
ออกแบบอัลกอริทึม
รูปแบบเขียนโปรแกรมวน เพื่อแก้ปัญหาที่มีการทางาน
ซ้าพร้อมทั้งเขียน ผังงาน วนซ้าด้วยคาสั่ง while do,
(Flowchart) เพื่อแสดง while และ for
การทางานของโปรแกรม
ที่ออกแบบ

1
2
3
4
5
การแปลผลคะแนน(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับลักษณะการประเมิน)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………….)
ครูผู้สอน
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923
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 5
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/
จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบายความหมายรูปแบบ ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
เขียนโปรแกรมวนซาพร้อม รูปแบบเขียน
รูปแบบเขียน
รูปแบบเขียน
ทังเขียน ผังงาน(Flowchart) โปรแกรมวนซา
โปรแกรมวนซา
โปรแกรมวนซา
เพื
่อแสดงการท�เพืำ่องานของ
(Flowchart)
แสดงการ พร้อมทังเขียน ผัง พร้อมทังเขียน ผัง ได้
โปรแกรมที
่ออกแบบ
ทางานของโปรแกรม
งาน (Flowchart) งาน (Flowchart)
ที่ออกแบบ
เพื่อแสดงการ
เพื่อแสดงการ
ทางานของ
ทางานของ
โปรแกรม
โปรแกรม
ที่ออกแบบได้
ที่ออกแบบ ได้
อย่างเหมาะสม
อธิบายการออกแบบ
อธิบายการ
อธิบายการ
บอกวิธีการ
อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาที่มี ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
การทางานวนซาด้วยคาสั่ง อัลกอริทึมเพื่อ
อัลกอริทึมเพื่อ
อัลกอริทึมเพื่อ
while do, while และ for แก้ปัญหาที่มีการ แก้ปัญหาที่มีการ แก้ปัญหาที่มีการ
ทางานวนซาด้วย ทางานวนซาด้วย ทางานวนซาด้วย
คาสั่ง while do, คาสั่ง while do, คาสั่ง while do,
while และ for while และ for
while และ for
ได้อย่างเหมาะสม ได้

1
บอกความหมาย
รูปแบบเขียน
โปรแกรมวนซาได้

บอกวิธีการ
ออกแบบ
อัลกอริทึมเพื่อ
แก้ปัญหาที่มีการ
ทางานวนซาด้วย
คาสั่ง while do

910

924
911
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งวนรอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….……………………………….)
ครูผู้สอน
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925
912
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งวนรอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ขอบเขตเนื้อหา
1. การเขียนโปรแกรมการใช้ทางเลือกและคาสั่ง
การแบบวนซา ด้วยคาสั่ง if , if-else
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อใช้แก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความหมายรูปแบบเขียนโปรแกรมการใช้
ทางเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้คาสั่ง Arduino IDE การทางานของ
ตัวแปร การใช้ทางเลือก และคาสั่งวนซาในภาษาซีใน
การแก้ปัญหาได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง คาสั่งวนรอบ ในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูสอบถามนักเรียนเมื่อใดบ้างที่นักเรียนต้องตัดสินใจ
เมื่อมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง และเมื่อนักเรียนต้องตัดสินใจ
นักเรียนจะเลือกทางนันเพราะอะไร นักเรียนช่วยกันตอบ และ
ครูก็สรุปร่วมกันกับนักเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้ทางเลือกในภาษาซี ในสื่อที่ครู
นาเสนอประมาณ 15 - 20 นาที
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนือหาที่นักเรียน
กษา และยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ต้องตัดสินใจ
เลือกตามเหตุและผล จากนันเชื่อโยงไปยังการสร้างประโยค
เงื่อนไข
3. นักเรียนจับคู่ปฏิบัติ ตามใบงานที่ 6.1 เรื่อง
การใช้ทางเลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รู้จักทางเลือก
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. www.thinkercad.com
2. ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
3. สื่อ Power Point เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การใช้ทางเลือกเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2. ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การนาเสนอผังงาน
(Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

913

926
913

2..มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการทางาน
เป็นทีม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
หน่วคยการเรี
้ที่ 4ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการทางาน
2..มี
วามรับยผินรู
ดชอบ
กลุ
ยนรู้ วิทยาศาสตร์
เป็น่มทีสาระการเรี
ม
4. นักเรีทยางเลื
นนาเสนอ
ในการใช้
อำเสนอ
ก ใบงานที
   4.
นน�
ใบงานที่ ่ 6.2
6.2 เรืเรื่อ่องง การน�ำเสนอผังงาน
การน
งและโปรแกรมในการใช้
งาน
(Flowchart)
(Flowchart)
(อาจน�
(อาจนาเสนอผั
าเสนอหน้
าชันเรี
ยน เพื่อให้นและโปรแกรม
ักเรีทยางเลื
นแต่อลกะกลุ
่ม ำเสนอ
หน้
าชั้นเรี่ยทยนเรี
น ยเพืนรู
ในการใช้
างเลื
อ่อกให้
แลกเปลี
้กันน) ักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน)
ขั(อาจน
้นสรุปาเสนอหน้าชันเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
แลกเปลี
1. ครู่ยแนเรี
ละนัยนรู
กเรี้กยันนร่) วมกันสรุปเนือหาร่วมกัน
ขั้นสรุ
2. ปนักเรียนสรุปและบันทึกเนือหาการเรียนรู้ที่สาคัญ
1. ครูดแเรีละนั
ลงในสมุ
ยนกเรียนร่วมกันสรุปเนือหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนือหาการเรียนรู้ที่สาคัญ
ลงในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รู้จักทางเลือก
เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
แผนการจัดรายวิ
การเรีชายนรูเทคโนโลยี
้ที่ 6 เรื่อง1รู้จักทางเลือก
เรื่อใบงานที
ง โปรแกรมเมอร์
4. นักเรียนนาเสนอ
่ 6.2 เรื่องน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี
1
การนาเสนอผังงาน (Flowchart)
และโปรแกรม
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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914
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915
915
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีดและประเมิ
่ต้องการวัดน/ประเมิ
การวั
ผล น
ด้สิานความรู
้ (K)ด/ประเมิน
่งที่ต้องการวั
บอกความหมายรู
ด้านความรู้ (K) ปแบบ
เขี
ยนโปรแกรมการใช้
บอกความหมายรู
ปแบบ
ทางเลื
อกเพื่อใช้แก้ปัญหา
เขียนโปรแกรมการใช้
ทางคณิ
ศาสตร์
ทางเลือตกเพื
่อใช้แแก้ละปัญหา
วิทางคณิ
ทยาศาสตร์
ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถใช้
คาสั่ง
(P)
Arduino
สามารถใช้IDE
คาสัการท
่ง างาน
ของตั
วแปรIDEการใช้
างเลือก
Arduino
การททางาน
และค
่งวนซ
าในภาษาซี
ของตัวาสัแปร
การใช้
ทางเลือก
ได้
และคาสั่งวนซาในภาษาซี
ด้านคุณลักษณะ (A)
ได้
1.
มีเจตคติ
ี่ดีต่อการ
ด้านคุ
ณลักทษณะ
(A)
ออกแบบและเขี
1. มีเจตคติที่ดีตย่อนโปรแกรม
การ
2.
มีความรับผิดยชอบ
ออกแบบและเขี
นโปรแกรม
ซื2.่อมีสัคตวามรั
ย์และมุ
่นในการ
บผิ่งดมัชอบ
ทซื่อางานเป็
นทีม่งมั่นในการ
สัตย์และมุ
ทางานเป็นทีม

วิธีการ
1. ตรวจใบงานที
วิธีการ ่ 6.1
2.
1. ตรวจใบงานที่ 6.2
6.1
2. ตรวจใบงานที่ 6.2

สังเกตพฤติกรรมการ
เรี
นรู้ของนักกรรมการ
เรียน
สังยเกตพฤติ
เรียนรูย้ขนรู
องนั้ของนั
กเรียกนเรียน
การเรี

สังเกตพฤติกรรม
ของนั
กเรียนกรรม
สังเกตพฤติ
ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที
เครื่ 6.1
่องมืเรือ่อทีง่ใช้การใช้
ทางเลื
อกเพื่ ่อ6.1
ใช้ใเรืนการ
1. ใบงานที
่อง การใช้
แก้
ปัญอหาทางคณิ
ตศาสตร์และ
ทางเลื
กเพื่อใช้ในการ
วิแก้ทปยาศาสตร์
ัญหาทางคณิตศาสตร์และ
วิ2.ทใบงานที
ยาศาสตร์่ 6.2 เรื่อง การ
น2.าเสนอผั
ใบงานทีงงาน
่ 6.2 (Flowchart)
เรื่อง การ
และโปรแกรมในการใช้
ทางเลือก
นาเสนอผังงาน (Flowchart)
3.
แบบประเมินผลด้านความรู
และโปรแกรมในการใช้
ทางเลือ้ ก
เที
บกับเกณฑ์นผลด้านความรู้
3. ยแบบประเมิ
-เทีแบบประเมิ
ยบกับเกณฑ์นผล
ด้- าแบบประเมิ
นกระบวนการเรี
นผล ยนรู้
เที
บกับเกณฑ์ ยนรู้
ด้ายนกระบวนการเรี
เทียบกับเกณฑ์

เกณฑ์
นักเรียนทุ
กคน
เกณฑ์
ผ่นัากนเกณฑ์
ม่ต่ากว่า
เรียนทุกไคน
ร้ผ่อานเกณฑ์
ยละ 80ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

นักเรียนทุกคน
ผ่นัากนเกณฑ์
ม่ต่ากว่า
เรียนทุกไคน
ร้ผ่อานเกณฑ์
ยละ 80ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

แบบประเมินผล
นักเรียนทุกคน
ด้แบบประเมิ
านคุณลักษณะเที
ม่ต่ากว่า
นผล ยบกับเกณฑ์ ผ่นัากนเกณฑ์
เรียนทุกไคน
ยละ 80ไม่ต่ากว่า
ด้านคุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์ ร้ผ่อานเกณฑ์
ร้อยละ 80

928
915
915

929
916
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(....................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
ในการสั่งงานแบบมีเงื่อนไขแบบมีทางเลือกที่ซับซ้อนของโปรแกรม เพื่อให้เกิดตามเงื่อนไขที่ต้องการ
ส่วนหนึ่งนิยมใช้คาสั่ง if ,if … else if ….else เช่น
1. คาสั่ง if
if(เงื่อนไข)
{
//คาสั่ง 1
}
แปลว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่นันเงื่อนไขถูกต้องหรือเป็นจริงก็ให้เริ่มทาคาสั่ง
ตัวอย่างที่ 1 คาสั่งเงื่อนไขแบบ if….else
void setup()
{
pinMode(4,INPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(4)== HIGH) //ถ้ามีการกดสวิตช์ซ์ที่ขา4
{
digitalWrite(3,HIGH); //LED ที่ขา 3 จะติด
delay(10);
}
if (digitalRead(4)== LOW) //ถ้ามีการปล่อยสวิตช์ซ์ที่ขา 4
{
digitalWrite(3,LOW); //LED ที่ขา 3 จะดับ
delay(10);
}
delay(10); //ในการตรวจสอบว่ามีการกดสวิตช์ซ์หรือไม่ ในแต่ละครังชิปจะรอดูอยู่0.01วินาที
}
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การใช้งาน tinkercad.com
ประกอบตัวอย่างที่ 1
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์ที่
ชื่ออุปกรณ์
ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ
Pushbutton
ขา 4/INPUT

LED

LED1 ใช้ขา 3/ OUTPUT

Resistor

-

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภาพแสดงการต่อวงจรประกอบตัวอย่างที่ 1 ใน tinkercad.com
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3. นาตัวอย่าง code ตัวอย่างที่ 1 ไปวางใน Code ---> Text ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 1 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อกดสวิตซ์หลอด LED ไฟจะติด เมื่อปล่อยสวิตซ์หลอด LED จะดับ
ดังรูปที่ 3
หลอด LED ดับ เมื่อไม่กด

หลอด LED ติด เมื่อไม่กดปุ่ม

ปุ่ม

รูปที่ 3 ภาพแสดงการทางานของTinkercad.com ในตัวอย่างที่ 1
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2. คาสั่ง if...else if...else
คาสั่งนีสามารถต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจ
if(เงื่อนไข 1)
{
//คาสั่ง 1
}else if(เงื่อนไข 2)
{
//คาสั่ง 2
}else
{
//คาสั่ง 3
}
ไปเรื่อยๆๆ
แปลว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่นันเงื่อนไข 11ถูกต้องหรือเป็นจริงก็ให้เริ่มทาคาสั่งที่ 1 ได้ แต่ถ้ายังไม่เป็นจริงก็ไปตรวจสอบ
ที่เงื่อนไขที่ 2 ถ้าเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริงก็ทาคาสั่งที่ 2 แต่ถ้าไม่เป็นจริงทังสองคาสั่งก็จะทาคาสั่งที่ 3 รอไปก่อน
ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างคาสั่งเงื่อนไขแบบ if...else if...else
void setup()
{
pinMode(4,INPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(4)== HIGH) //ถ้ามีการกดสวิตช์ซ์ที่ขา4
{
digitalWrite(3,HIGH); //LED ที่ขา 3 จะแดง 5 วินาทีแล้วจึงดับและ LEDที่ขา 5 จะดับ 5 วินาที
digitalWrite(5,LOW);
delay(10);
}else
//ถ้ายังไม่มีการกดสวิตช์ซ์LEDที่ขา 5 จะแดงแต่ที่ขา 3 จะดับ
{
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
}
delay(100); //ในการตรวจสอบว่ามีการกดสวิตช์ซ์หรือไม่ ในแต่ละครังชิปจะรอดูอยู่0.1วินาที
//ถ้าไม่มีการกดชิปก็จะตรวจสอบใหม่อีกรอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบว่ามีการกด
}
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การใช้งาน tinkercad.com
ประกอบตัวอย่างที่ 2
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์ที่
ชื่ออุปกรณ์
ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ
Pushbutton
ขา 4/INPUT

LED

LED1 ใช้ขา 3/ OUTPUT
LED1 ใช้ขา 5/ OUTPUT

Resistor

-

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ภาพแสดงการต่อวงจรประกอบตัวอย่างที่ 2 ใน tinkercad.com

921

935
922
3. นาตัวอย่าง code ตัวอย่างที่ 1 ไปวางใน Code ---> Text ดังรูปที่ 2

รูปที่ 5 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 2 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อกดสวิ
สวิตซ์ช์หลอด LED1 ไฟจะติด LED2 จะดับ เมื่อปล่อยสวิ
สวิตซ์ช์หลอด LED
2 จะติด LED 1 จะดับ ดังรูปที่ 6
การทางานเมือ่ ไม่กดปุ่ม

การทางานเมือ่ กดปุ่ม

รูปที่ 6 ภาพแสดงการทางานของTinkercad.com ในตัวอย่างที่ 2
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ใบงานที่ 6.1
เรื่อง การใช้ทางเลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
2. ให้นักเรียนเขียนภาษาซีตามผังงาน (Flowchart) ที่กาหนดตามเงื่อนไขต่อไปนี พร้อมทัง Run โปรแกรม
ผ่าน Tinkercad ที่แสดงผลผ่าน Serial monitor
ผังงาน (Flowchart)
Code ภาษาซี
2.1 โปรแกรม เมื่อกดปุ่มสวิตซ์ หลอดไฟ LED ดับ
Void set up()
{

เริ่มต้น
หลอดไฟดับ

}
Void set loop()
{

กดปุ่ม
หลอดไฟดับ
สินสุด

}
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ผังงาน (Flowchart)

Code ภาษาซี

2.2 โปรแกรม
- กดปุ่มสวิตซ์ช์ที่ 1 หลอดไฟ LED 1 ติด
- กดปุ่มสวิตซ์ช์ที่ 2 หลอดไฟ LED 2 ติด
- นอกเหนือจากนันให้ดับ

Void set up()
{

เริ่มต้น
}
Void set loop()
{

หลอด LED ดับ

ไม่ใช่

กดปุ่มสวิตซ์
1,2

หลอด LED 1 ,
หลอด LED 2 ดับ

ใช่
หลอด LED 1 ,
หลอด LED 2 ติด
สว่าง

สินสุด
}
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ใบงานที่ 6.2
เรื่อง การนาเสนอผังงาน (Flowchart) และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
คาชีแจง : ให้นักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อมทังนาเสนอหน้าชันเรียน
สถานการณ์โปรแกรม : ให้นักเรียนต่อวงจรและเขียนโปรแกรมใน Tinkercad โดยใช้เงื่อนไขต่อไปนี
กดสวิตช์ซ์ที่ 1 หลอด LED 1 ติด,กดสวิตช์ซ์ที่ 2 หลอด LED 2 ติด และกดสวิตซ์ช์ที่ 3 หลอด LED 3 ติด
นอกเหนือจากนันให้หลอด LED ดับ
ผังงาน (Flowchart)

ระบบเทคโนโลยี
Input

Process

โปรแกรมภาษาซี

Void set up()
{

}
Void set loop()
{

Output

}
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รู้จักทางเลือก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

อธิบายความหมายรูปแบบเขียนโปรแกรมการใช้
ทางเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

1
2
3
4
5

การแปลผลคะแนน
(เลืออกใช้
กใช้ออย่ย่างใดอย่
างใดอย่างหนึ
างหนึ่งตามความเหมาะสมกั
่งตามความเหมาะสมกั
กษณะการประเมิ
การแปลผลคะแนน(เลื
บลับกลัษณะการประเมิ
น) น)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 6
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
อธิบายความหมายรูปแบบ
รูปแบบเขียน
รูปแบบเขียน
รูปแบบเขียน
เขียนโปรแกรมการใช้ทางเลือก โปรแกรมการใช้ โปรแกรมการใช้ โปรแกรมการใช้
เพื่อใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทางเลือกเพื่อใช้
ทางเลือกเพื่อใช้
ทางเลือกเพื่อใช้
และวิ
ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาทาง
แก้ปัญหาทาง
แก้ปัญหาทาง
ทางคณิ
ตศาสตร์
ตศาสตร์
ตศาสตร์
คณิตศาสตร์
และและ ทางคณิ
คณิตศาสตร์
และและ ทางคณิ
คณิตศาสตร์
และและ
วิทยาศาสตร์ ได้ วิทยาศาสตร์ ได้ วิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม
บ้าง

1
บอก
ความหมาย
รูปแบบเขียน
โปรแกรมการ
ใช้ทางเลือกเพื่อ
ใช้แก้ปัญหา
ทางคณิ
ทาง ตศาสตร์
และวิ
ยาศาสตร์
คณิตทศาสตร์
ได้และ
วิทยาศาสตร์
ได้
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รู้จักทางเลือก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รู้จักทางเลือก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถประยุกต์ใช้คาสั่ง Arduino IDE จาลองใน
Tinkercad เพื่อใช้งานแก้โจทย์ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม
2..มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการทางาน
เป็นทีม

ขอบเขตเนื้อหา
1. การเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันภาษา C ใน
Tinkercad
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมที่มีฟังก์ชัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกความหมายรูปแบบเขียนโปรแกรมการใช้ฟังก์ชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง Tinkercad ในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูสอบถามนักเรียนเมื่อใดบ้างที่นักเรียนต้องตัดสินใจ
เมื่อมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง และเมื่อนักเรียนต้องตัดสินใจ
นักเรียนจะเลือกทางนั้นเพราะอะไร นักเรียนช่วยกันตอบ และ
ครูก็สรุปร่วมกันกับนักเรียน
ขัน้ สอน
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้ทางเลือกในภาษาซี
ในสื่อที่ครูนาเสนอประมาณ 15 - 20 นาที
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียน
ศึกษา และยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ซับซ้อนในการเขียน
โปรแกรมภาษาซี และให้เสนอหาวิธีในการเรียบเรียงคาสั่งแบบ
ฟังก์ชันเพื่อให้การทางานระบบดูง่ายขึ้น
3. นักเรียนจับคู่ปฏิบัติ กิจกรรมใบงาน7 การเขียนโปรแกรม
ที่มีฟังก์ชันภาษา C ใน Tinkercad

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
รายวิชา เทคโนโลยี 1

ภาษา C ใน Tinkercad

3.สื่อ Power Point เรื่อง ทางเลือกในภาษาซี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ 7 การเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชัน

ภาษา C ใน Tinkercad

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.www.thinkercad.com
2.ใบความรู้ที่ 7 การเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชัน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 4้ วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ให้นักเรีาเสนอหน้
ย่ยนแต่
ะกลุ
้กัน) ละกลุ่ม
(อาจน
าชั้ก้นั ่มเรี)แลกเปลี
ยน เพื่อ่ยให้นเรี
นักยเรีนรูยนแต่
แลกเปลี
นเรียลนรู
ขัแลกเปลี
้นสรุป ่ยนเรียนรู้กัน)
ครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนสรุสรุปปเนืเนื้อ้อหาร่
หาร่ววมกัมกันน
ขั้นสรุ
1. ปครู
1. นัครูกแเรีละนั
กเรีปปยและบั
นร่วมกั
้อหาร่วยมกั
น้ท้ที่สี่สาคั�ำคัญญลงใน
    2.
นสรุ
และบั
กเนืเนืป้อ้อเนื
หาการเรี
ยนรูนรู
2.
ยนสรุ
นนทึทึนกสรุ
หาการเรี
ลงในสมุ
น ปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญ
สมุด2.เรีนัยกดนเรียนสรุ
ลงในสมุดเรียน

ำเสนอ
จกิกรรมใบงานที
าเสนอ
จกรรมใบงานที
การเขียนโปรแกรมที
ยนโปรแกรม่มี
ที4.่ม4.นัีฟกนัังเรีก์กยเรีชนน�
ันยนน
ภาษา
Cกิใน
Tinkercad่ 7่ 7การเขี
ฟัง่มก์ีฟชังันาเสนอหน้
C าในชั้นCTinkercad
เสนอหน้
ที(อาจน
ก์ภาษา
ชันภาษา
เรีใน
ยน Tinkercad
เพื่อให้(อาจน�
นักเรียำนแต่
ละกลุา่มชั้นเรียน เพื่อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
แผนการจัดการเรี
่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
เรื่องยฟันรูงก์้ทชี่ ัน7ใน เรืTinkercad
เรื่อรายวิ
ง ฟังชก์าชันเทคโนโลยี
ใน Tinkercad
1
ชา เทคโนโลยี
1 ยนโปรแกรม
4. นักเรียนนาเสนอรายวิ
กิจกรรมใบงานที
่ 7 การเขี
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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931 931

945
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
บอกความหมายรูปแบบ
เขียนโปรแกรมการใช้
ฟังก์ชันเพื่อใช้แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถประยุ
กต์ใช้กต์ใช้
(P)
สามารถประยุ
คาสั่ง Arduino IDE จาลอง
ใน Tinkercad เพื่อใช้งาน
แก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้
ด้านคุณลักษณะ (A)
1. มีเจตคติที่ดีต่อการ
ออกแบบและเขียน
โปรแกรม
2..มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการ
ทางานเป็นทีม

วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 7

เครื่องมือที่ใช้
1.ใบงานที่ 7 การเขียน

โปรแกรมที่มีฟังก์ชันภาษา C
ใน Tinkercad

เกณฑ์
นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

2. แบบประเมินผลด้านความรู้
เทียบกับเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของ
นักเรียน

แบบประเมินผล
ด้านกระบวนการเรียนรู้
เทียบกับเกณฑ์

นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์

นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
การใช้งานในโปรแกรมที่ซับซ้อน ที่มีการทางานหลายๆลาดับขั้นในโปรแกรมเดียว อาจช่วยได้ในการ
เขียนโปรแกรมย่อยเป็นฟังก์ชันทิ้งไว้ แล้วเรียกใช้งานเป็นลาดับส่วน ซึ่งตัวฟังก์ชันเองจะมีรูปแบบการทางาน
ของตัวเองโดยเฉพาะตามเป้าหมายที่เขียนไว้ในแต่ละฟังก์ชัน ดังนี้
1. การใช้งานโปรแกรมแบบไม่มีฟังก์ชันและแบบใช้ฟังก์ชัน แบบ 1 ฟังก์ชัน
โปรแกรมแบบไม่มีฟังก์ชัน
void setup()
{
pinMode(13,OUTPUT); // ประกาศขา 13
Output
digitalWrite(13,HIGH); // ขา 13 ไฟติด
delay(2000); // หน่วงเวลา 2 วินาที
digitalWrite(13,LOW); // ขา 13 ไฟดับ
}
void loop()
{
}

โปรแกรมแบบใช้ฟังก์ชัน
void LED () // ฟังก์ชัน LED
{
digitalWrite(13,HIGH); // ขา 13 ไฟติด
delay(2000); // หน่วงเวลา 2 วินาที
digitalWrite(13,LOW); // ขา 13 ไฟดับ
}
void setup()
{pinMode(13,OUTPUT); // ประกาศขา 13
Output
LED (); // เรียกใช้ฟังก์ชัน LED
}
void loop()
{
}
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ซึ่งการทางานของโปรแกรมในตารางข้างต้นจะทางานเหมือนกัน คือ หลอด LED จะติดเป็นเวลา 2 วินาทีแล้ว
ดับ

โปรแกรมแบบไม่มี
ฟังก์ชัน
ใน Tinkercad

โปรแกรมแบบใช้
ฟังก์ชัน
ใน Tinkercad

2. การใช้งานโปรแกรมแบบไม่มีฟังก์ชันและแบบใช้ฟังก์ชัน แบบมากกว่า 1 ฟังก์ชัน
โปรแกรมแบบไม่มีฟังก์ชัน
void setup()
{
pinMode(12,OUTPUT); // ประกาศขา 12
Output
pinMode(13,OUTPUT); // ประกาศขา 13
Output
digitalWrite(12,HIGH); // ขา 12 ไฟติด
delay(2000); // หน่วงเวลา 2 วินาที
digitalWrite(12,LOW); // ขา 12 ไฟดับ
digitalWrite(13,HIGH); // ขา 13 ไฟติด
delay(2000); // หน่วงเวลา 2 วินาที
digitalWrite(13,LOW); // ขา 13 ไฟดับ

โปรแกรมแบบใช้ฟังก์ชัน
void LED1 () // ฟังก์ชัน LED1
{
digitalWrite(12,HIGH); // ขา 12 ไฟติด
delay(2000);
// หน่วงเวลา 2 วินาที
digitalWrite(12,LOW); // ขา 12 ไฟดับ
}
void LED2 () // ฟังก์ชัน LED2
{
digitalWrite(13,HIGH); // ขา 13 ไฟติด
digitalWrite(13,HIGH); // ขา 13 ไฟติด
delay(2000);
// หน่วงเวลา 2 วินาที
digitalWrite(13,LOW); // ขา 13 ไฟดับ
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โปรแกรมแบบไม่มีฟังก์ชัน
}
void loop()
{
}

โปรแกรมแบบใช้ฟังก์ชัน
}
void setup()
{pinMode(13,OUTPUT); // ประกาศขา 13
Output
LED1 (); // เรียกใช้ฟังก์ชัน LED1
LED2 (); // เรียกใช้ฟังก์ชัน LED2
}
void loop()
{
}

ซึ่งการทางานของโปรแกรมในตารางข้างต้นจะทางานเหมือนกัน คือ หลอด LED ดวงที่ 1 จะติดเป็นเวลา 2
วินาทีแล้วดับ หลังจากนั้นหลอด LED ดวงที่ 2 จะติดเป็นเวลา 2 วินาทีแล้วดับ

โปรแกรมแบบไม่มี
ฟังก์ชัน
ใน Tinkercad

โปรแกรมแบบใช้
ฟังก์ชัน
ใน Tinkercad
แบบ 2 ฟังก์ชัน
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ตัวอย่างที่ 1 การรับค่าจากตัวอักษรที่คีย์บอร์ดแล้วทาให้หลอด LED ติด ดับ แบบไม่มีฟังก์ชัน อุปกรณ์ที่ใช้ใน
Tinkerkad มีดังนี้
รูปอุปกรณ์

Input
รับค่าตัวอักษรจาก
คีย์บอร์ด o หรือ c

ชื่ออุปกรณ์

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ

Arduino Uno R3

13

Resistor

ตามภาพ

Process
ตรวจสอบการกด
ตัวอักษร o หรือ c

Output
หลอด LED ติด
หรือ ดับ

2. ต่อวงจรตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับบอร์ด Arduino Uno R3 ใน Tinkercad
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3. โปรแกรมจะทางานตามผังงานต่อไปนี้
เริ่มต้น
LED ดับ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กดตัวอักษร o
ใช่

LED ดับ

รับค่าตัวอักษร c
ใช่

LED ติด
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Code ตัวอย่างแบบไม่มีฟังก์ชัน
//สร้างตัวแปร a เก็บอักษรขนาด 1 Byte

char a;
void setup()
{
Serial.begin(9600); //เปิดการใช้งานจอแสดงผลช่อง 9600
pinMode(13,OUTPUT); // ขา 13 ทาหน้าที่ output
}
void loop()
{
if(Serial.available()>0) //ถ้ามีการกดตัวอักษร จะทาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
{
a=Serial.read();
// ตัวแปร a อ่านค่าจากคีย์บอร์ด
if(a=='o')
// หลอดไฟ LED ติด
{
digitalWrite(13,HIGH);
Serial.println("open"); // แสดงค่า AA ทีละบรรทัด
}
if(a=='c')
//เมื่อมีการรับค่า A และกดปุ่ม Enter
{
digitalWrite(13,LOW); // หลอดไฟ LED ดับ
Serial.println("close"); // แสดงค่า AA ทีละบรรทัด
}
}
delay(100); // หน่วงเวลา 0.1 วินาที
}
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4. นา code ตัวอย่าง มาใช้ใน tinkercad ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการนา code แบบไม่มีฟังก์ชันมาใช้งานใน Tinkercad
ตัวอย่างที่ 2 การรับค่าจากตัวอักษรที่คีย์บอร์ดแล้วทาให้หลอด LED ติด ดับ แบบมีฟังก์ชัน อุปกรณ์ที่ใช้ใน
Tinkerkad มีดังนี้
รูปอุปกรณ์

Input
รับค่าตัวอักษรจาก
คีย์บอร์ด o หรือ c

ชื่ออุปกรณ์

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ

Arduino Uno R3

13

Resistor

ตามภาพ

Process
ตรวจสอบการกด
ตัวอักษร o หรือ c

Output
หลอด LED ติด
หรือ ดับ
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2. ต่อวงจรตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับบอร์ด Arduino Uno R3 ใน Tinkercad
3. โปรแกรมจะทางานตามผังงานต่อไปนี้
เริ่มต้น
LED ดับ

ไม่ใช่

รับค่าตัวอักษร c

กดตัวอักษร o

ใช่

ใช่

LED ดับ

LED ติด

ไม่ใช่
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Code ตัวอย่างแบบมีฟังก์ชัน
//สร้างตัวแปร a เก็บอักษรขนาด 1 Byte
//ประกาศฟังก์ชัน key เพื่อรับค่าตัวอักษรจากคีย์บอร์ด

char a;
void key()
{
if(Serial.available()>0) //ถ้ามีการกดตัวอักษร จะทาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
{
a=Serial.read();
// ตัวแปร a อ่านค่าจากคีย์บอร์ด
if(a=='o')
// หลอดไฟ LED ติด
{
digitalWrite(13,HIGH);
Serial.println("open"); // แสดงค่า AA ทีละบรรทัด
}
if(a=='c')
//เมื่อมีการรับค่า A และกดปุ่ม Enter
{
digitalWrite(13,LOW); // หลอดไฟ LED ดับ
Serial.println("close"); // แสดงค่า AA ทีละบรรทัด
}
}
delay(100); // หน่วงเวลา 0.1 วินาที
}
void setup()
{
Serial.begin(9600); //เปิดการใช้งานจอแสดงผลช่อง 9600
pinMode(13,OUTPUT); // ขา 13 ทาหน้าที่ output
}
void loop()
{key(); // นาฟังก์ชัน key(); มาใช้แบบวนรอบ
}
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4. นา code ตัวอย่าง มาใช้ใน tinkercad ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการนา code แบบมีฟังก์ชันมาใช้งานใน Tinkercad
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ใบงานที่ 7.1
เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันภาษา C ใน Tinkercad
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 4.7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันภาษา C ใน Tinkercad
2. ให้นักเรียนเขียนภาษาซีและผังงาน (Flowchart) ที่กาหนดตามเงื่อนไขต่อไปนี้ พร้อมทั้ง Run โปรแกรม
ผ่าน Tinkercad โดยต่อวงจรดังภาพ สถานการณ์ ดังตาราง
รับค่าตัวอักษร
สถานะ LED
o1
LED หลอดที่ 1 ติด
c1
LED หลอดที่ 1 ดับ
o2
LED หลอดที่ 2 ติด
c2
LED หลอดที่ 2 ดับ
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ครูผู้สอน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยที่ 4 เรื่องโปรแกรมเมอร์น้อย 6
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด/จุดประสงค์
4
3
2
1. ด้านความรู้ (K)
อธิบายบอก
อธิบาย
อธิบายบอก
บอกความหมายรูปแบบเขียน ความหมาย
ความหมายบอก ความหมาย
โปรแกรมการใช้ฟังก์ชันเพื่อใช้ รูปแบบเขียน
ความหมาย
รูปแบบเขียน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โปรแกรมการใช้ รูปแบบเขียน
โปรแกรมการใช้
และวิทยาศาสตร์
ฟังก์ชันเพื่อใช้
โปรแกรมการใช้ ฟังก์ชันเพื่อใช้
แก้ปัญหาทาง
ฟังก์ชันเพื่อใช้
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และ แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้ คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ได้
อย่างเหมาะสม วิทยาศาสตร์ ได้ บ้าง

1
บอกบอก
ความหมาย
รูปแบบเขียน
โปรแกรมการใช้
ฟังก์ชันเพื่อใช้
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
. ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ฟังก์ชันใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี
2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิศวกรน้อย
รหัสวิชา ว21103
รายวิชา เทคโนโลยี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 10 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒ นางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลื อกใช้เทคโนโลยี อย่ า ง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ตัว ชี้วัด ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ย วกับ วัส ดุ อุป กรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
ตัว ชี้ วั ด ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมิ น ผล น าเสนอข้ อ มูล และ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วัส ดุในแต่ละประเภทมีส มบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน มีการสร้างชิ้นงานโดยใช้กลไกไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างงานอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล
จะทาให้ได้สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้งาน การใช้ซซอฟต์
อฟแวร์
แวร์หหรืรืออบริบริกการบนอิ
ารบนอินนเทอร์
เทอร์เน็เน็ตตทีที่ห่หลากหลายใน
ลากหลายใน
การรวบรวม ประมวลผลสร้างทางเลือก ประเมินผลนาเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยา
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. นาเครื่องมือช่างไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน
2. สร้างชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกลไกล้อและเพลา
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3. เข้า ใจหลั ก การทางานกลไก ไฟฟ้า และอิเ ล็ กทรอนิ กส์ และน าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ส ร้ า ง
แบบจาลองพลังงานไฟฟ้าได้
4. การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ในโปรแกรมจาลอง
5. แนวคิดแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการโดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
เจตคติ
1. มีวินัย
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
4.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง รถจาลองพลังงานยาง
ล็กทรอนิกกส์ส์เเบืบื้อ้องต้
งต้นน
- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
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- ใบงานที่ 5.3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- แบบรถจาลองพลังงานไฟฟ้า
- ใบงานที่ 5.4 เขียนโปรแกรมจาลองอย่างง่าย
- ใบงานที่ 5.5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
- ใบงานที่ 5.6 เรื่อง ออกแบบยานยนต์แห่งโลกอนาคต (สร้างแนวทางพัฒนายานยนต์แห่งโลกอนาคต
โดยใช้กระบวนออกเชิงวิศวกรรม)
- ใบงานที่ 5.7 เรื่อง ออกแบบการนาเสนอผลงาน (นาเสนอแนวคิดในการพัฒนายานยนต์แห่งโลก
อนาคต)
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
เนื้อหา

รูปแบบ

ระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เห็นภาพรวมกว้างๆ
ของหัวข้อใหญ่
- เนื้อหากระชับสั้นได้
ใจความ
- มีความสัมพันธ์ของ
เนื้อหา
- จับประเด็นได้
ชัดเจน
- เข้าใจง่าย
- แยกความคิดหลัก
ความคิดรอง
ความคิดย่อย ได้
ชัดเจน
- เชื่อมโยงความคิด
รวบยอดหลัก
ความคิดรอง
ความคิดย่อย
- รวบรวมข้อมูล

3 (ดี)
- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เห็นภาพรวม
ของ วข้อ
กว้างๆของหั
หัใหญ่
วข้อใหญ่
- เนื้อหากระชับ
สั้นได้ใจความ
- มีความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

2 (พอใช้)
- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้
- เนื้อหาไม่กระชับ
สั้นไม่ได้ใจความ
- ขาดความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

1 (ปรับปรุง)
- ไม่จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เนื้อหาไม่กระชับ
ไม่ได้ใจความ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหา

- แยกความคิด
หลัก ความคิด
รอง ความคิด
ย่อย ได้ชัดเจน
- เชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด
หลัก ความคิด
รอง ความคิดย่อย
- รวบรวมข้อมูล

- แยกความคิดหลัก
ความคิดรอง
ความคิดย่อย ได้
ชัดเจน
- เชื่อมโยงความคิด
รวบยอดหลัก
ความคิดรอง
ความคิดย่อย
- รวบรวมข้อมูล

-ไม่แยกความคิด
หลัก ความคิดรอง
ความคิดย่อย ให้
ชัดเจน
- ไม่เชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด
หลัก ความคิดรอง
ความคิดย่อย
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ประเด็นการประเมิน

ความรับผิดชอบ

ระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
จานวนมากอยู่ใน
กระดาษแผ่นเดียวกัน
- การนาเสนอง่ายต่อ
การจดจา
- ใช้สัญญาลั
กษณ์
ลักษณ์
หรือรูปภาพประกอบ
- สร้างความ
เพลิดเพลินในการ
อ่าน
- เว้นที่ว่างเพื่อให้
สามารถขยายได้
- มีสีสันทั้งแผ่น
- ชิ้นงานสาเร็จ
สมบรูู ณ์ถูกต้อง
- ส่งงานตรงเวลา
- ผลงานมีความ
เรียบร้อย
- ผลงานแปลกใหม่
แสดงให้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์
- มีความตั้งใจในการ
ทางาน

3 (ดี)
2 (พอใช้)
จานวนมากอยู่ใน จานวนมากไม่อยู่ใน
กระดาษแผ่น
กระดาษแผ่น
เดียวกัน
เดียวกัน
- การนาเสนอง่าย
ต่อการจดจา
กษณ์
- ใช้สัญลัญาลั
กษณ์
หรือรูปภาพ
ประกอบ

- ชิ้นงานสาเร็จ
สมบรูู ณ์ถูกต้อง
- ส่งงานตรงเวลา
- ผลงานมีความ
เรียบร้อย
- ผลงานแปลก
ใหม่แสดงให้เห็น
ถึงความคิด
สร้างสรรค์

เกณฑ์คุณภาพ
คะแนน 10 - 12 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
คะแนน 4 - 6 หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนน 0 - 3 หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน ตั้งแต่ระดับ ดี

- ชิ้นงานสาเร็จ
สมบรูู ณ์ถูกต้อง
- ส่งงานตรงเวลา
- ผลงานมีความ
เรียบร้อย
- ผลงานไม่แสดงให้
เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์

1 (ปรับปรุง)

- ชิ้นงานไม่สาเร็จ
และไม่สมบรูู ณ์
- ส่งงานไม่ตรง
เวลา
- ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ออกแบบรถจาลองรถพลังงานยาง
2. ทดลอง อธิบาย กลไกการทางานชองล้
ของ อและ
เพล
เพลา
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. เข้าใจหลักการทางานของล้อและเพลา

ขอบเขตเนื้อหา
1. กลไก ล้อและเพลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1.1.นันักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์ เรืเรื่อ่องง สืสื่อ่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเเปลี
ปลี่ย่ยนโลก
นโลก
   2.2.ครู
ครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนร่นร่ววมกัมกันนสนทนาเกี
สนทนาเกี่ยวกั
่ยวกับประเด็
บประเด็นทีน่ชทีมใน
่ชมใน
วีดิทัศน์
ขั้นสอน
1.3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้
2.4. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน ศึกษาเรื่อง ล้อและเพลา ใน
ใบความรู้ที่ 5.1 และสื่อที่ครูนาเสนอประมาณ 10-15 นาที
3.5. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของ ล้อ
และเพลา
แนวคาตอบ
ล้อและเพลาเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงประกอบด้วยวัตถุ
ทรงกระบอก 2 อันติดกัน อันใหญ่เรียกว่าล้อ อันเล็กเรียกว่า
เพลา ใช้เชือก 2 เส้น พันรอบล้อเส้นหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งพันรอบ
เพลาโดยพันไปคนละทาง ปลายข้างหนึ่งของเชือกที่พันรอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา เทคโนโลยี 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สื่อวีดิทัศน์ Wheels And Axles
https://www.youtube.com/watch?v=P
7xu9O0miEc
- สื่อวีดิทัศน์ Wheel and Axle - Simple
Machines | Science for Kids | Educational
Videos by Mocomi
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=102&v=ndT35aqDfAQ
- สิ่งของที่ครูกาหนด (อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม)
- ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง กลไกล้อและเพลา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง รถจาลองพลังงานยาง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เพลาผูกติดกับวัตถุ ปลายข้างหนึ่งของเชือกที่พันรอบล้อใช้
สาหรับออกแรงดึง
4.6. ครูถามนักเรียนต่อว่าสิ่งของใดบ้างที่ใช้กลไกของล้อและ
เพลาในการทางาน
แนวคาตอบ
สว่านไฟฟ้า รถของเล่นบังคับวิทยุกระป๋อง
5.7. ครูแจกอุปกรณ์ (ไม้เสียบลูกชิ้น หรือตะเกียบ หลอดดูด
หนังยาง กระดาษแข็ง เทปใส ดินน้ามัน ลวด หรือเส้นด้าย
กรรไก) กลุ
กรรไกร)
กลุ่ม่มละ
ละ 11ชุชุดดเพืเพื่อ่อให้ให้แแต่ต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มออกแบบใบงาน
ออกแบบใบงาน5.15.1
แล้วสร้างรถจาลองตามแบบที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในใบงาน
ที่ 5.1
6.8. ครูให้นักเรียนนารถจาลองของนักเรียนมาทดสอบการวิ่ง
ของรถตามเงื่อนไขที่กาหนดและบันทึกผลการทดสอบ
9. ในกรณี
ที่รทถจี่รถจ�
าลองยั
งไม่งสไม่ามารถท
าตามภารกิ
จได้จให้
รูกคับรู
   7.
ในกรณี
ำลองยั
สามารถท�
ำตามภารกิ
ได้คให้
กันับกนัเรีกยเรีนร่ยวนร่มกัวนมกัวิเนคราะห์
วิเคราะห์
สาเหตุ
และแนวทางปรั
ปรุงาลอง
รถ
สาเหตุ
และแนวทางปรั
บปรุบงรถจ
จ�ขัำ้นลอง
สรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มวสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มวสาระการเรี
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เรื่อง ดกลไก
กส์
แผนการจั
การเรีไฟฟ้
ยนรู้ทาและอิ
ี่ 1 เเรืล็่อกงทรอนิ
ล้อและเพลา
เรื่อง รายวิ
กลไกชาไฟฟ้เทคโนโลยี
าและอิเล็ก1ทรอนิกส์
รายวิ
1 อการ
10. ครูและนักเรียนร่
วมกัชนาสรุเทคโนโลยี
ปปัจจัยที่ส่งผลต่
เคลื10.
่อนทีครู่ขแองรถจ
น นความสมดุ
วรถอสภาพล้
ละนักาลอง
เรียนร่เช่วมกั
สรุปปัจจัลยของตั
ที่ส่งผลต่
การ อรถ
ขนาดล้
เป็นต้าลอง
น เช่น ความสมดุลของตัวรถ สภาพล้อรถ
เคลื่อนทีอ่ขรถองรถจ
ขนาดล้อรถแผนการจั
เป็นต้น ดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
แผนการจั
การเรีไฟฟ้
ยนรู้ทาและอิ
ี่ 1 เเรืล็่อกงทรอนิ
ล้อและเพลา
เรื่อง ดกลไก
กส์
เรื่อง รายวิ
กลไกชาไฟฟ้เทคโนโลยี
าและอิเล็ก1ทรอนิกส์
รายวิชา เทคโนโลยี 1
ขั้น10.
สรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
10.
ละนักาลอง
เรียนร่เช่วมกั
สรุปปัจจัลยของตั
ที่ส่งผลต่
การ อรถ
เคลื1.
่อนทีครู่ขแองรถจ
น นความสมดุ
วรถอสภาพล้
เคลื
่อนทีอ่ขรถองรถจ
ขนาดล้
เป็นต้าลอง
น เช่น ความสมดุลของตัวรถ สภาพล้อรถ
ขนาดล้อรถ เป็นต้น
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั่วทโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการ
1. ด้านความรู้ (K)
- ใบกิจกรรมที่ 5.1
1. ออกแบบรถจาลองรถ
พลังงานยาง
2. ทดลอง อธิบาย กลไกการ
ทางานชองล้
ข อและเพลา

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในการทางาน
ร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของ
นักเรียน

- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม
- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบกับ
เกณฑ์

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ร้ละ
อยละ
80 80

- แบบประเมินผล ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(...................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(..................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง กลไก (Mechanism) หน่วยที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
า เทคโนโลยี11รหัรหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
2 ชั่ 2้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1 ที่ 1
กลไก หมายถึง ส่วนของอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ ทาให้มีการเปลี่ยนตาแหน่งจากต้นทางไป
ยังปลายทางของการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เปลี่ยนทิศทาง ความเร็ว ลักษณะการเคลื่อนที่ และยังช่วย
ผ่อนแรงทาให้ทางานได้ง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
การทางานของกลไกนั้ น ต้ องอาศั ย อุ ปกรณ์ห รือชิ้ นส่ ว นเป็น ตัว ท าให้ เกิ ดการท างานในลั กษณะต่ างๆ
ซึ่งอุปกรณ์แต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่ในการทางานที่แตกต่างกันไป และจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมการทางาน
ของกลไกเหล่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งานในที่นี้จะยกตัวอย่างล้อและเพลา
ซึ่งเป็นกลไกอย่างง่ายที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ล้อ
ล้อและเพลา เป็นกลไกอย่างง่ายที่ช่วยผ่อนแรงในการทางานประกอบด้วย
วัตถุที่เป็นวงกลมหรือทรงกระบอก 2 อันที่มีขนาดแตกต่างกันและอยู่ติดกัน โดยวัตถุ
ที่มีขนาดใหญ่กว่าเรียกว่าล้อ และวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าเรียกว่า เพลา เมื่อล้อหรือ
เพลาหมุน จะทาให้อีกส่วนหมุนตามเรานาหลักการล้อและเพลามาประยุกต์ใช้ใน
เพลา
2 ลักษณะ คือ
ล้อและเพลา
1. ผ่อนแรงโดยการหมุนล้อ จะทาให้เพลาหมุน เช่น ไขควง ลูกบิดประตู กว้านตักน้า ที่เปิดกระป๋อง
พวงมาลัยรถยนต์
เพลา
ไขควง เมื่อออกแรงหมุนด้ามจับ (ล้อ) ทาให้ส่วน
หมุนนตาม
ตาม
ที่ติดกับก้านไขควง (เพลา)หมุ

ลูกบิดประตู กลไกการล็อคประตูอยู่ภายในลูกบิด ซึ่งเป็น
การยากในการหมุนเพลาเพื่อเปิดประตู ดังนั้นการเพิ่มส่วน
ของด้ามลูกบิด (ล้อ)ช่วยทาให้ง่ายในการจับและเปิดประตู

ล้อ
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ที่เปิดกระป๋อง เมื่อออกแรงหมุนด้ามจับของที่
เปิดกระป๋อง (ล้อ) ซึ่งมีชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกับ
ใบมีด (เพลา) ทาให้ใบมีดเปิดกระป๋องหมุน
ตาม

เพล ล้อ

2. เมื่อออกแรงหมุนเพลา จะทาให้ล้อหมุน เช่น พัดลม ล้อรถยนต์
พัดลมกดสวิตช์เปิดพัดลม ไฟฟ้าทาให้แกนมอเตอร์(เพลา)
(เพลา)
หมุน ส่งผลให้ใบพัด (ล้อ) ที่ติดอยู่กับแกนมอเตอร์หมุนตาม

เพลา
เพล

เพลา

ล้อ

ล้อ
ล้อรถยนต์ เครื่องยนต์ทาให้เพลาล้อหมุน ส่งผลทา
ให้ล้อรถยนต์หมุนตาม รถยนต์จึงเคลื่อนที่ได้

สว่าน คือเครื่องมือชนิดหนึ่ง ใช้สาหรับเจาะรูบนวัสดุหลาย
ประเภท เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยในงานไม้และงาน
โลหะ ประกอบด้วยส่วนสาคัญคือดอกสว่านที่หมุนได้
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง รถพลังงานยาง หน่วยที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
รายวิ
า เทคโนโลยี1 1รหัรหั
ยนที
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
สวิสชาว21103
ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ ท1ี่ 1
ชื่อกลุ่ม…………………………………….
สมาชิกในกลุ่ม
1…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..

2…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..

1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของรอบตัวที่ใช้หลักการของล้อและเพลา พร้อมทั้งอธิบายหลักการทางาน
ของสิ่งของนั้น
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนออกแบบรถจาลองโดยใช้สิ่งของที่กาหนดให้ ดังนี้
1) ไม้เสียบลูกชิ้น หรือตะเกียบ
2.5 เทปใส
2) หลอดดูด
2.6 ดินน้ามัน
3) หนังยาง
2.7 ลวด หรือเส้นด้าย
4) กระดาษแข็ง (จากกล่องกระดาษเหลือทิ้ง หรือกระดาษรีไซเคิล)
2.8 กรรไกร
แบบรถจาลองรถพลังงานยาง
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963
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ออกแบบรถจาลอง
รถพลังงานยาง

ทดลอง อธิบาย
กลไกการทางาน
ชองล้อและเพลา

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

963
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะในการ ทักษะการ ทักษะการ ทักษะการคิด
ทางาน
คิดวิเคราะห์ สื่อสาร
อย่างมี
ร่วมกัน
วิจารณญาณ

ทักษะ
ความคิด
สร้างสรรค์

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

964
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965
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ล้อและเพลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

965

ด้านทักษะและกระบวนการ
ก
1. มีทักษะการต่อวงจรอิเล็
เลคทรอนิ
กส์จาลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของไฟฟ้าได้
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางานของตัว
ต้านทาน หลอด LED แบตเตอรี่ มอเตอร์ สวิตซ์ช์
และเพียโซอิเล็กทริค

1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมบัติ
ของตัวต้านทาน หลอด LED แบตเตอรี่ มอเตอร์
สวิตซ์ช์ และเพียโซอิเล็กทริค

ขอบเขตเนื้อหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
- ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็
เลคทรอนิ
กส์
ก
1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกัน
เบื้องต้น
ตอบคาถามต่อไปนี้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นักเรียนรู้จักไฟฟ้าหรือไม่
- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็
เลคทรอนิ
กส์
ก
- ถ้ากรณีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่น พื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้า หรือ
ไฟดับ นักเรียนคิดว่าไฟฟ้าสาคัญกับการดารงชีวิตหรือไม่
แนวคาตอบ (หากไม่มีไฟฟ้าจะทาให้เกิดความยากลาบากใน
การดารงชีวิต เพราะเครื่องอานวยความสะดวกต้องใช้ไฟฟ้าเป็น
ส่วนใหญ่)
- นักเรียนรู้จักอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
อย่างไร
แนวคาตอบ (การนาสัญญาณไฟฟ้าไปใช้งาน การควบคุม
และออกแบบสัญญาณไฟฟ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
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ด้านคุ1.ณลัมีกคษณะ
วามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่น
1. างาน
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่น
ในการท
ในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ วิทยาศาสตร์
กลุ
่มสาระการเรี
ด้กลุานคุ
ณลักษณะยนรู้ วิทยาศาสตร์
ทออกแบบไว้
าหน้าที่ควบคุ
) มการทางานสัญญาณไฟฟ้าให้ เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้
ขั้นสอน )
ขั้น1.สอน
นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
อิเล็กทรอนิ
เรียนนศึและสื
กษาใบความรู
ี่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าางง่และอิ
ทรอ กส์
นิก1.ส์เบืนั้อกงต้
บค้นข้อมูล้ทวงจรไฟฉายอย่
ายจาก
ส์งต้
เบืน้อเงต้
มูลวงจรไฟฉายอย่
งง่ายจากนเทอร์เน็ต
เบื
บค้นบข้ค้อนมูข้ลอวงจรไฟฉายอย่
างง่ ายจากอิ
อินินก้อเตอร์
น็และสื
ตน และสื
อิน2.เตอร์
ต กเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาจาก
ครูเแน็ละนั
2. ครูแ้และนั
กเรียนร่วมกั
ใบความรู
ละจากการสื
บค้นนอภิปรายเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาจาก
ใบความรู
น เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็
3. นักเรี้แยละจากการสื
นทาใบงานทีบ่ ค้5.2
เลคทรอนิ
กส์
ก
เบื้อ3.งต้นันกเรียนทาใบงานที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
เบื้อ4.งต้ครูนชี้ประเด็นว่าไฟฉายเป็นตัวอย่างของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ว่าไฟฉายเป็
วอย่
างของวงจรอิ
เล็กทรอนิ
อย่4.างง่ครูายชี้ปทีระเด็
่เปลี่ยนนพลั
งงานไฟฟ้นตัาเป็
นพลั
งงานแสง และเป็
นทีก่ ส์
งง่ากยันทีอย่่เปลี
่ยนพลัหลาย
งงานไฟฟ้
าเป็ฒนนาให้
พลังงานแสง
นที่
นิอย่ยามใช้
างแพร่
มีการพั
ประหยัดและเป็
พลังงานมาก
กันอย่างแพร่
มีการพัฒ้นนาให้
ประหยัด่ยพลั
งงานมาก
ขึนิ้นยมใช้
สามารถใช้
งานได้หลาย
ทนทานมากขึ
โดยการเปลี
นหลอดไฟ
ขึ้น สามารถใช้
งานได้
้น โดยการเปลี
นหลอดไฟ
แบบไส้
เป็นหลอด
LEDทนทานมากขึ
ซึ่งการใช้งานหลอด
LED จ่ยาเป็
นต้องมี
เป็นหลอดมปริ
LED
ซึ่งการใช้งานหลอด
LEDาจนหลอด
าเป็นต้อLED
งมี
ตัแบบไส้
วต้านมาควบคุ
มาณกระแสไฟฟ้
าไม่ให้ไหลผ่
ตัวต้านมาควบคุ
ให้ไหลผ่านหลอด LED
มากเกิ
นไปเพื่อป้มอปริ
งกัมนาณกระแสไฟฟ้
หลอด LED เสียาไม่
หาย
มากเกินไปเพื่อป้องกันหลอด LED เสียหาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2เรื่องเรื่อวิงศวกรน้
จาลองวงจรอิ
อย เล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
เรื่อชงา วิศเทคโนโลยี
วกรน้อย 1
รายวิ
รายวิชญาญาณไฟฟ้
เทคโนโลยี
ทาหน้าที่ควบคุมการทางานสั
าให้ เป็1 นไปตามที่
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก2ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันสรุปองค์ความรู้และนาความรู้
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบจาลองไฟฉายโดยใช้หลักการของ
ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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969
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1. ด้านความรู้ (K)
1. อธิบาย
ความหมายของไฟฟ้า
และอิเล็
เลคทรอนิ
กส์
ก
2. อธิบายอุปกรณ์
ก
อิเล็
เลคทรอนิ
กส์เบื้องต้น

- ใบงานที่ 5.2

- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินการคิดวิเคราะห์
-แบบประเมินผังมโนทัศน์
-แบบประเมินการทางานกลุ่ม

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ร้ละอยละ
80 80

2. ด้านทักษะ/
กระบวนการ (P)
1. ทักษะในการ
ทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
3. ทักษะการ
สื่อสาร
3. ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูย้ขนรู
องนั้ของนั
กเรียกนเรียน
การเรี

- แบบประเมินผล
ด้านกระบวนการเรียนรู้เทียบกับ
เกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เทียบ
กับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชา เทคโนโลยี
1 สรหัวิสชาว21103
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1 ี่ 1
รายวิรายวิ
ชา เทคโนโลยี
1 รหั
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่พบเห็ นได้ในปัจ จุบั น ล้วนประกอบขึ้นมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ทั้งสิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบกันขึ้นมานี้ จะประกอบกันขึ้นเป็นวงจรในรูปแบบต่างๆ กันตามความ
ต้องการใช้งานและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ ดังนั้น การทาความรู้จักและเข้าใจการทางานของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อิเล็กทรอนิกส์ (electronics) เป็นคาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคาว่า อิเล็กตรอน (electron) เป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการผ่านกระแสไฟฟ้าไปในชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนั้น ซึ่งหลายคนทราบกันดีว่า กระแสไฟฟ้าเกิดจาก การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อยู่ใน
แหล่งกาเนิดหรือตัวนานั้นๆ เพียงแต่ทิศทางของอิเล็กตรอน กับทิศทางของกระแสไฟฟ้ามีทิศทางตรงข้ามกัน
เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น มีขนาดของ
กระแสไฟฟ้าลดลง มีขนาดความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
ตัวต้านทาน
ตัวต้านทานเป็นตัวที่ทาหน้าที่จากัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรตามทีได้กาหนดเอาไว้ซึ่งจะมีสัญลักษณ์
ที่ใช้เป็น ( R ) และค่าความต้านทานมีหน่วยวัดทางไฟฟ้าเป็นโอห์ม
ชนิดของตัวต้านทาน
ตัวต้านทานที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่
( Fixed Value Resistor ) และตั ว ต้ า นทานชนิ ด ปรั บ ค่ า ได้ ( Variable Value Resistor ) ซึ่ ง ตั ว ต้ า นทาน
ค่าคงที่นี้จะมีค่าความต้านทานที่แน่นอน และเป็นค่าที่นิยมมากในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

971

984
972
หลอด LED
หลอด LED เริ่มใช้กันทั่วหลายตั้งแต่เมื่อ ปี ค.ศ.1962 โดยย่อมาจาก “Light Emitting Diode”
ที่หมายถึงไดโอดที่สามารถส่องแสงได้ ในยุคนี้ยังมีแสงสว่างไม่มากนัก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถ
พัฒนาได้ไม่มาก จะสังเกตุได้จากแสงไฟจาพวก รีโมท,โทรทัศน์, ไมโครเวฟ, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้นหรือช่วง
แสงที่เรียกว่า “แสงอินฟราเรด (Infra-red)” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ รังสีความร้อน,รังสีใต้แดง เป็นคลื่น
แม่เหล็ กไฟฟ้ามีช่วงคลื่นยาวประมาณ 10 -10 เป็ น แสงสี แดงมี อุณหภูมิอยู่ ที่ –2,00 องศาเซลเซียส ถึง
4,000 องศาเซลเซียส ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนมาในปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีที่ทาให้ตัวหลอดไฟ LED
นั้นมีความสว่างมากขึ้นกว่าเดิม และกินกาลังไฟน้อยลงหรือวัตต์ (วัตต์คือหน่วยวัดการกินไฟของไฟฟ้า)

สวิตช์

สวิตตช์ช์คืคือออุปอุกรณ์
ปกรณ์
ี่ท�ำหน้
่ควบคุ
มการไหลของกระแสไฟฟ้
าภายในวงจร
อกล่
สวิ
ที่ททาหน้
าทีา่คทีวบคุ
มการไหลของกระแสไฟฟ้
าภายในวงจร
หรือกล่หรืาวง่
ายๆาวง่คืาอยๆ คือ
อุปกรณ์เปิด ปิดกระแสไฟฟ้
กระแสไฟฟ้าาภายในวงจรไฟฟ้
ภายในวงจรไฟฟ้าาโดยใช้
โดยใช้สสัญัญลัลักกษณ์
ษณ์ดดังรูังปรูป

สวิตตช์ช์ทที่ใใี่ ช้ช้ใในงานอิ
นงานอิเล็เล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส์มมีหหี ลายชนิ
ลายชนิดดเช่เช่นนสวิสวิตตช์ช์เลืเลื่ออ่ นนสวิสวิตตช์ช์กกระดก
ระดกสวิสวิตตช์ช์หหมุมุนนสวิ
สวิตตช์ช์กกดดสวิตช์
สวิ
ไมโคร
สวิตช์สวิ
กุญตแจ
สวิตช์ไมโคร
ช์กุญฯลฯ
แจ ฯลฯ
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สวิตช์แบบหมุน
สวิตช์แบบหมุน (Rotary Switch) หรือเรียกว่าสวิตช์แบบเลือกค่า (Selector Switch) เป็นสวิตช์ที่
ต้องหมุนก้านสวิตช์ไปโดยรอบเป็นวงกลม สามารถเลือกตาแหน่งการตัดต่อได้หลายตาแหน่ง มีหน้าสัมผัส
สวิตช์ให้เลือกต่อมากหลายตาแหน่ง เช่น 2, 3, 4 หรือ 5 ตาแหน่ง เป็นต้น
เพียโซอิเล็กทริค Piezoelectric
เพียโซอิเล็กทริค หรือเรียกอีกชื่อว่า เปียโซ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการกด ความเร่ง วัดแรงกด
การสั่น แรงเครียด หรือแรงกระทาอื่น ๆ โดยหลักการจะเปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า หากในทาง
กลับกันหากป้อนพลังงานไฟฟ้า เพียโซอิเล็กทริค ก็จะแปลงออกมาเป็นพลังงานกลได้เช่นกัน
จากความสามารถของมันจึงสามารถนามาใช้งานในโปรเจกต์
านในโปรเจคต่ตางๆ
่างๆเช่เช่นนกลองไฟฟ้
กลองไฟฟ้าาการผลิ
การผลิตตพลั
พลังงงาน
งาน
จากการสั่น วัดแรงเครียดของผิววัสดุ หรือนามาใช้เป็นลาโพงได้อีกด้วย
เพียโซอิเล็กทริค Piezoelectric ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เซนติเมตร จานวน 1 ชิ้น

ตารางสรุปอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์

ตัวอย่างการใช้งาน

แบตเตอรี่1.5 โวลต์

รถของเล่น พัดลมมือถือ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
รีโมท ไฟฉาย นาฬิกา

สวิตช์

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ตัวต้านทาน

เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่พบในทุกวงจรไฟฟ้า

973

986
974
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์

ตัวอย่างการใช้งาน

หลอดไฟ

โคมไฟอ่านหนังสือ ไฟฉาย

ไดโอดเปล่งแสง

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ป้าย
โฆษณา ไฟฉาย ไฟท้ายรถยนต์ สัญญาณไฟ
จราจร
ออดไฟฟ้าหน้าบ้าน รถประจาทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การ์ดอวยพรแบบมีเสียง
ลาโพงบลูทูธ
เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกลต่างๆ เช่น
เครื่องอัลตราซาวด์ เซนเซอร์ตรวจจับเสียง

บัซเซอร์

เพียโซอิเล็กทริค

ไฟฟ้าาอิอิเ ล็เล็กกทรอนิ
ทรอนิกส์กเส์ป็เนป็องค์
นองค์
ประกอบส�
ญประการหนึ
่ช่วยให้
ารท�ำงานของสิ
่งของเครื
ไฟฟ้
ป ระกอบส
าคัำญคัประการหนึ
่ ง ที่ ช่ง่ วทียให้
ก ารทกางานของสิ
่ ง ของเครื
่ อ งใช้ ใ่อนง
ชีวใิตนชี
ประจ
นต่างๆ
ย์มีประสิษทย์ธิภมาพมากขึ
งเกตสิ้น่งของเครื
งใช้รอบตั
วจะพบว่
าการพั
ฒนาการท
ใช้
วิตาวัประจ�
ำวันของมนุ
ต่างๆษของมนุ
ีประสิท้นธิภหากสั
าพมากขึ
หากสั่องเกตสิ
่งของเครื
่องใช้
รอบตั
วจะพบางาน
่งของเครื
่องใช้เหล่
านั้น มีความซั
บซ้อนมากขึ
ตามเวลาที
ปลี่ยนไป
้งนี้ก็เพื่ อ้นตอบสนองต่
องการของ
ว่ของสิ
าการพั
ฒนาการท�
ำงานของสิ
่งของเครื
่องใช้เ้นหล่
านั้นมีค่เวามซั
บซ้อทันมากขึ
ตามเวลาทีอ่เความต้
ปลี่ยนไป
ทั้งนี้ก็
มนุ่อษตอบสนองต่
ย์ที่มีมากขึ้นนัอ่นเอง
เพื
ความต้องการของมนุษย์ที่มีมากขึ้นนั่นเอง

974

987
975
ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเเล็ลคทรอนิ
กส์เบื้องต้น และสืบค้นข้อมูลวงจรไฟฉายอย่างง่าย
ก
จากอินเตอร์เน็ต
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
รายวิ
า เทคโนโลยี
1 รหั
ยนที
่ 2 ่ ชั2้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
1 รหั
สวิสชาว21103
ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
ชื่อกลุ่ม…………………………………….
สมาชิกในกลุ่ม
1…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..

2…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..

ก
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของรอบตัวที่ใช้หลักการของไฟฟ้าและอิเล็
เลคทรอนิ
กส์ เบื้องต้น พร้อมทั้ง
อธิบายหลักการทางานของสิ่งของนั้น
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนออกแบบจาลองไฟฉายโดยใช้หลักการของไฟฟ้าเป็นตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
หลักการจาลองไฟฉาย

975

988
976
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

อธิบาย
ความหมายของ
ไฟฟ้าและ
อิเล็ลคทรอนิ
คทรอนิกส์

อธิบายอุปกรณ์
อิเล็
เลคทรอนิ
กส์
ก
เบื้องต้น

1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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989
977
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ทักษะการคิด
วิเคราะห์

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะในการ
ทางานร่วมกัน

1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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990
978
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จาลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์สุจริต

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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หน่
วยการเรีกยารเรี
นรู้ทยี่ นรู5 ้
จุดประสงค์
กลุ
่มสาระการเรี
ด้านความรู
้ ยนรู้ วิทยาศาสตร์
1. เข้าใจหลักการทางานกลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ออกแบบแบบรถจาลองพลังงานไฟฟ้า
2. ทดลอง อธิบาย กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
1. กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
่อง กลไกเปลี
ไฟฟ้่ยนโลก
าและอิเล็กทรอนิกส์
1.แผนการจั
นักเรียนดูดสการเรี
ื่อวีดิทยัศนรูน์ ้ทเรืี่ ่อ3ง สื่อเรืเทคโนโลยี
กลไก
ไฟฟ้าและอิ
กทรอนินกทีส์่ชมในวีดิทัศน์
2. ครูและนักเรีเรืย่อนร่ง วมกั
นสนทนาเกี
่ยวกัเบล็ประเด็
รายวิชา เทคโนโลยี 1
ขั้นสอน
1.3.นัครู
กเรีถามนั
ยนแบ่กเรีงกลุ
่มออกเป็
กลุ่มละางที
4 คน
กษากลไก ไฟฟ้
าและ
ยนต่
อว่าสิ่งนของใดบ้
่ใช้กศึลไกของกลไก
ไฟฟ้
าและอิเล็ก
อิเล็กทรอนิ
กส์ ในใบความรู
ทรอนิ
กสในการท
างาน ้ที่ 5.3 และใบความรู้ที่ 5.4 สื่อที่ครูนาเสนอ
ประมาณ
10-15 นาที
แนวค
าตอบ
2.สว่ครู
และนัากรถของเล่
เรียนร่วมอภิ
บความหมายของ
กลไก ไฟฟ้าและ
านไฟฟ้
นบังปคัรายเกี
บวิทยุ่ยกวกั
ระป๋
อง
อิเล็4.กทรอนิ
กส์ โดยมีใจความส
้
ครูจาลองถานการณ์
การส่าคั
งสิญนดัค้งานีในแนวเส้
นตรง โดยใช้รถพลังงาน
า คือ พลั
งานรูป่มแบบหนึ
่งซึ่งเกี่ยวข้องกั
่ของ ก)
ไฟฟ้ไฟฟ้
า โดยขนส่
งสิ่ งของที
ีน้าหนักประมาณ....
กรับมการเคลื
(นมเปรี่อ้ยนที
วขวดเล็
อิเล็วกให้ตรอนหรื
อโปรตอน ใช้ประโยชน์
่ยนเป็ทนี่แพลั
งงานรูปแบบ
แล้
นักเรียนออกแบบรถขนส่
งสินค้โาดยท
จากวัาให้
สดุเอปลีุปกรณ์
จกให้
อื่น5.ๆ ครู
ได้ แเช่จกอุ
น แสงสว่
ง ความร้
อน อัเสีนยฝาขวดน้
ง ซึ่งมีความจ
าเป็เทปกาวด
นต่อชีวิตา1ม้
ประจวนาวัน
ปกรณ์า(ไม้
ไอติม10
า 8 ฝา
อิเล็กทรอนิ
ส์ หมายถึ
มอเตอร์
1 ตัวกรางถ่
าน AAง การน
2 ก้อาสั
น ถ่ญาญาณไฟฟ้
น 2 ก้อน)าไปใช้กลุงาน
่มละการควบคุ
1 ชุด ให้มและ
ออกแบบสั
ญญาณไฟฟ้าลองในบงานที
าอุปกรณ์ชิ้นส่ว่ นอิ
ที่ทาหน้
่ควบคุาลอง
ม
นักเรียนออกแบบรถจ
5.3เล็แล้กทรอนิ
วให้แต่กลส์ะกลุ
่มสร้าาทีงรถจ
การท
างานสั่นญ
าให้ เป็นไปตามที
่ออกแบบไว้
ตามแบบที
ักเรีญาณไฟฟ้
ยนได้ออกแบบไว้
ในใบงานที
่ 5.3
6. ครูให้นักเรียนนารถจาลองของนักเรียนมาทดสอบการวิ่งของรถตาม
เงื่อนไขที่กาหนดและบันทึกผลการทดสอบ
7. ในกรณีที่รถจาลองยังไม่สามารถทาตามภารกิจได้ ให้ครูกับนักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางปรับปรุงรถจาลอง
ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา เทคโนโลยี 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สื่อวีดิทัศน์ 10 อันดับ พาหนะสุดล้า
และเจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เวลา 2 ชั่วโมง
https://www.youtube.com/watch?v=Vvc
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
DhBsKcmY
- สิ่งของที่ครูกาหนด (อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม)
- ใบความรู้ที่ 5.3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- ใบความรู้ที่ 5.4 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 5.3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- แบบรถจาลองพลังงานไฟฟ้า

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
980
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991
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3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ณมีวลัินกัยษณะ
ด้านคุ
3.
1. ใฝ่
ซื่อเสัรียตนรู
ย์สุ้จริต
4.
2. มุมี่งวมัิน่นัยในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางปรับปรุงรถจาลอง
ขั้นสรุป

3. ครูถามนักเรีเรืย่อนต่ง อกลไก
ว่าสิ่งของใดบ้
างที่ใเช้ล็กกลไกของกลไก
ไฟฟ้าและอิ
ทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็ก
ทรอนิกสในการทางาน รายวิชา เทคโนโลยี 1
แนวค
3. ครูาตอบ
ถามนักเรียนต่อว่าสิ่งของใดบ้างที่ใช้กลไกของกลไก ไฟฟ้าและอิเล็ก
ากนไฟฟ้
นบังคับวิทยุกระป๋อง
์ กาส์ใรถของเล่
อิเล็สว่กทรอนิ
นการท�
ทรอนิ
สในการท
างานำงาน
4. ครูาตอบ
จาลองถานการณ์ การส่งสินค้าในแนวเส้นตรง โดยใช้รถพลังงาน
แนวค
ไฟฟ้สว่าาโดยขนส่
งสิ่งของทีน่มบัีนง้าหนั
นไฟฟ้า รถของเล่
คับวิกทประมาณ....
ยุกระป๋อง กรัม (นมเปรี้ยวขวดเล็ก)
แล้4.วให้ครูนจักาลองถานการณ์
เรียนออกแบบรถขนส่
จากวั
สดุอนุปตรง
ทโดยใช้
ี่แจกให้
สถานการณ์การส่
การส่งงสิสิงนนสิค้ค้นาาค้ในแนวเส้
าในแนวเส้
นกรณ์
ตรงโดยใช้
รถพลั
งงาน
รถพลั
งงาน
แจกอุปงกรณ์
(ไม้่มไอติ
ม10กประมาณ....
อัน ฝาขวดน้กรั
า 8ม ฝา
เทปกาวด
า1ม้วกน)
ไฟฟ้5.าครูโดยขนส่
สิ่งของที
ีน้าหนั
(นมเปรี
้ยวขวดเล็
มอเตอร์
รางถ่าน AA 2 ก้องสินนถ่ค้าานจากวั
2 ก้สอดุน)อุปกรณ์
กลุท่มี่และจกให้
1 ชุด ให้
แล้
วให้นัก1เรีตัยวนออกแบบรถขนส่
นัก5.เรียครูนออกแบบรถจ
าลองในบงานที
5.3
แล้วให้
สร้างรถจ
ไอศกรี
น ฝาขวดนํ
ฝา ่มเทปกาวด�
แจกอุปกรณ์ (ไม้
อติม10ม 10
อัน่ อัฝาขวดน้
า 8แ้าต่ฝาล8ะกลุ
เทปกาวด
า1ม้วำาลอง
น1ม้วน
ตามแบบที
ยนได้านออกแบบไว้
มอเตอร์ 1 ่นตัักวเรีรางถ่
AA 2 ก้อนในใบงานที
ถ่าน 2 ก้่ อ5.3
น) กลุ่มละ 1 ชุด ให้
ให้นักเรียนนารถจ
าลองของนั
เรีแล้
ยแล้
นมาทดสอบการวิ
่งของรถตาม
ใบงานที่ 5.3
วให้
าางรถจ�
ลอง
นัก6.เรียครูนออกแบบรถจ
าลองในบงานที
่ ก5.3
วให้แแต่ต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มสร้สร้
งรถจำาลอง
เงื่อนไขที่กาหนดและบั
ทึกผลการทดสอบ
ตามแบบที
่นักเรียนได้อนอกแบบไว้
ในใบงานที่ 5.3
7.6.ในกรณี
าลองยั
สามารถทกาตามภารกิ
จได้ ให้ครูก่งของรถตาม
ับนักเรียน
ครูให้นทักี่รเรีถจยนน
ารถจงไม่
าลองของนั
เรียนมาทดสอบการวิ
ร่เงืว่อมกั
นวิเ่กคราะห์
สาเหตุนแทึละแนวทางปรั
บปรุงรถจาลอง
นไขที
าหนดและบั
กผลการทดสอบ
ขั้น7.สรุในกรณี
ป ที่รถจาลองยังไม่สามารถทาตามภารกิจได้ ให้ครูกับนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรูรายวิ
้ที่ 3ชา เรื
่อง กลไก1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

980
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

980

992

980
980

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

1. ครูเช่และนั
กเรียนร่วลมกั
นสรุวปรถปัจสภาพล้
จัยที่ส่งอผลต่
อการเคลื
่อนทีเป็่ขนองรถ
จาลอง
น ความสมดุ
ของตั
รถ ขนาดล้
อรถ
ต้น
จาลอง เช่น ความสมดุลของตัวรถ สภาพล้อรถ ขนาดล้อรถ เป็นต้น

1.แผนการจั
ครูและนัดกการเรี
เรีเรืย่อนร่ง ยวนรู
มกั
ปปัเรืจาจั่อและอิ
ยงที่สกลไก
่งเล็ผลต่
อการเคลื
องรถ กส์
กลไก
กทรอนิ
ส์ ่อนที
้ทนี่สรุ3ไฟฟ้
ไฟฟ้
ากและอิ
เล็ก่ขทรอนิ
จาลอง เช่น ความสมดุ
ของตั
สภาพล้
ขนาดล้
เรื่อง ลกลไก
าและอิเอล็รถ
ก1ทรอนิ
กส์อรถ เป็นต้น
รายวิวไฟฟ้
ชรถ
า เทคโนโลยี
นสรุชปาปัเทคโนโลยี
จจัยที่ส่งผลต่1 อการเคลื่อนที่ของรถ
ขั้น1.สรุครู
ป และนักเรียนร่วมกัรายวิ

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของรถ
แผนการจั
ดการเรียลนรู
้ที่ ว3รถเรืสภาพล้
่อง กลไก
าและอิ
ล็กนทรอนิ
จาลอง
เช่น ความสมดุ
ของตั
อรถ ไฟฟ้
ขนาดล้
อรถเเป็
ต้น กส์
เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรูรายวิ
้ที่ 3ชา เรื
่อง กลไก1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา เทคโนโลยี 1

เวลา 2 ชั่วโมง
2 ชัท่วี่ โมง1
ชั้นมัเวลา
ธยมศึกษาปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

981
เวลา 2981
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 2 ชั่วโมง
981ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี

993

981
981
981 981

994
982
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. ออกแบบรถจาลอง
พลังงานไฟฟ้า
2. ทดลอง อธิบาย กลไก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในการทางาน
ร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- ใบกิจกรรมที่
5.3

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินการคิดวิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิดวิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางานกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินผล
การเรี
นรู้ของ
พฤติกยรรมการ
ด้านกระบวนการเรียนรู้เทียบกับ
นัเรีกยเรีนรูย้ขนอง
เกณฑ์
นักเรียน

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ร้80อยละ 80

- สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ร้80อยละ 80

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ร้80อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 5.3
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 1ี่ 1
รายวิชชาาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11รหัรหัสสวิชว21103
ยนที
่ 2่ 2ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กลไก
คือ ส่วนของอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ ทาให้มีการเปลี่ยนตาแหน่งจากต้นทางไปยังปลายทาง
ของการเคลื่อนที่ หรือทาหน้าที่เปลี่ยนทิศทาง ความเร็ว ลักษณะการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนแรงให้ทางาน
ได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทางานได้ตามที่เราต้องการ
ไฟฟ้า
คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอน นามาใช้ประโยชน์โดย
ทาให้เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น แสงสว่าง ความร้อน เสียง ตัวอย่างการนาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ทาให้เกิดแสงสว่างด้วยหลอดไฟ ทาให้เกิดความร้อนด้วยเตารีด หม้อหุงข้าว ทาให้เกิดภาพและ
เสียงด้วยโทรทัศน์ สมาร์ตโฟน ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ เช่น การหมุนของมอเตอร์ที่อยู่ในพัดลมหรือเครื่องซักผ้า
อิเล็กทรอนิกส์
คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้ปริมาณหรือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า
ตามที่ต้องการ การทางานต่างๆ จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านั่นเอง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด ที่พบทั่วไป เช่น หลอด LED (ไดโอดเปล่งแสง) ตัวต้านทานความรู้เกี่ยวกับกลไก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างชิ้นงานที่ตอบสนองความต้องการของเราได้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
อุปกรณ์

รายละเอียด
ตั ว ต้ า นทาน หรื อ รี ซิ ส เตอร์ (resistor) เป็ น อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี
คุณสมบั ติในการต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ทาด้วยลวดต้านทาน
หรื อ ถ่ า นคาร์ บ อน เป็ น ต้ น นั่ น คื อ ถ้ า อุ ป กรณ์ นั้ น มี ค วามต้ า นทานมาก
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะน้อยลง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด พาสซีฟสองขั้ว
ที่สร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขั้วทั้งสอง (V) โดยมีสัดส่วนมากน้อยตาม
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน (I) อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ และ
ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า ก็ คื อ ค่ า ความต้ า นทานทางไฟฟ้ า หรื อ ค่ า ความ
ต้านทานของตัวนามีหน่วยเป็นโอห์ม (สัญลักษณ์ : Ω )
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รายละเอียด
ตัวต้านทาน ชนิดเปลี่ยนค่าได้ (Variable Resistors) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
หนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า มีหลายชนิดตาม
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ เช่น ตัวความต้านทานแบบฟิฟิลม์์มโลหะ
โลหะ ตัวความ
ความ
ต้านทานแบบลวดพัน เป็นต้น
LED (light-emitting diode) หรือที่เรามักจะเรียกว่า ไดโอดแปลงแสง การ
การที
่เราสามารถมองเห็
นแสงของหลอดไฟ
LEDนั้นนัเป็
้นเป็นเพราะภายในตั
นเพราะภายในตัวว
ที่เราสามารถมองเห็
นแสงของ
หลอดไฟLED
หลอดไฟLED เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า จะปล่อยคลื่นแสงออกมา โดยความถี่
ของคลื
ให้เเรามองเห็
กันนไปด้
ของคลื่น่นแสงที
แสงที่ค่ความถี
วามถี่ต่ต่า่างๆงๆกักันน จะท�
จะทำาให้
รามองเห็นนเป็เป็นนสีสีตต่างๆ
่างๆกั
ไปด้ววยย
สวิตช์แบบเลื่อน (Slide Switch) เป็นสวิตช์ที่ต้องเลื่อนก้านสวิตช์ไปมา
ก้านสวิตช์ยื่นยาวออกมาจากตัวสวิตช์เล็กน้อย การควบคุมตัดต่อสวิตช์ ทา
ท�ได้ำได้โดยผลั
โดยการผลั
กเลื่อตนสวิ
ช์ขึ้นบนหรื
าง การเลื
่อนสวิ
ึ้นบนเป็
นการต่
กเลื่อนสวิ
ช์ขึ้นตบนหรื
อลงล่อาลงล่
ง การเลื
่อนสวิ
ตช์ขตึ้นช์ขบนเป็
นการต่
ออ
(ON) การเลื่อนสวิตช์ลงล่างเป็นการตัด (OFF)
ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ ( capacitor หรือ condenser) เป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทาหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่
สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรง
ข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor ) หรือเรียกว่าดี.ซี มอ
มอเตอร์
(D.C.MOTOR)
MOTOR)เป็เป็นนอุอุปปกรณ์
กรณ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาทีที่เปลี่ยนพลั
เอตร์
(D.C.
นพลังงงานไฟฟ้
งานไฟฟ้าาเป็เป็นนพลัพลังงานกล
งกล
มอเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไป
ต้องการความเร็ว รอบหรือกาลังงานที่แตกต่างกัน
Piezo มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงที่หู
เราสามารถรับรู้ได้ยินในย่านความถี่ 20Hz - 20Kz โครงสร้างของลาโพง
ทั่วๆไปประกอบด้
(Magnet) ขดลวดเสี
(Voice Coil)
ๆไปประกอบด้ววยแม่
ยแม่เหล็
เหล็กกถาวร
ถาวร(Magnet)
ขดลวดเสียยง ง(Voice
Coil)
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รายละเอียด
แบตเตอรี่ (อังกฤษ: Battery) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้าเคมี
หนึ่งเซลล์หรือมากกว่าที่มีการเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้กาลังงานกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าแบตเตอรี่มี ขั้วบวก (อังกฤษ: cathode) และ ขั้วลบ (อังกฤษ:
anode) ขั้วที่มีเครื่องหมายบวกจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มี
เครื่องหมายลบ ขั้วที่มีเครื่องหมายลบคือแหล่งที่มาของอิเล็กตรอนที่เมื่อ
เชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไหลและส่งมอบพลังงาน
ให้กับอุปกรณ์ภายนอก
LDR : Light Dependent Resistor) คือ ความต้านทานชนิดที่ไวต่อแสง
กล่าวคือ ตัวความต้านทานนี้สามารถเปลี่ยนสภาพทางความนาไฟฟ้า ได้เมื่อ
มีแสงมาตกกระทบ บางครั้งเรียกว่าโฟโตรีซีสเตอร์ ( Photo Resistor) หรือ
โฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo Conductor) เป็นตัวต้านทานที่ทามาจากสารกึ่ง
ตัวนา
Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้
งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถ
ดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย
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ตัวอย่างการต่อวงจรมอเตอร์
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ใบความรู้ที่ 5.4 เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายวิ
า ว21103ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 2่ 2ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่11
รายวิชาชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11รหัรหัสวิสชว21103
ไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างการนาไฟฟ้ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เช่น ทาให้เกิดแสงสว่างจากหลอดไฟ ทาให้เกิดความร้อนจากเตารีด หม้อหุงข้าว ทาให้
เกิดเสียงจากโทรทัศน์ วิทยุ ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ เช่น การหมุนของพัดลมเครื่องซักผ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คือการควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้ปริมาณ หรือ ทิศทางการเคลื่อนที่
ของกระแสไฟฟ้าตามที่ต้องการ การทางานต่างๆ จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ
LED ตัวต้วต้านทาน
านทาน
กระแสไฟฟ้านั่นเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด ที่พบทั่วไป เช่นLEDตั
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในการสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กล่าวคือ ภายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะมีอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันอยู่ มีส่วนที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านครบวงจร เรียกว่า วงจรไฟฟ้า
ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกันภายใน
วงจรไฟฟ้าด้ว ยวิธีที่แตกต่างกัน ไป ขึ้นอยู่กับ ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์นั้ น หากขาดไฟฟ้าก็จะทาให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทางานได้
ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่พบเห็นได้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ วงจรไฟฟ้าของไฟฉาย ซึ่งประกอบด้วย
1. แหล่งกาเนิดไฟฟ้า คือ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 2 ก้อน จะให้ไฟฟ้ากระแสตรงในวงจร
2. ตัวนาไฟฟ้า คือ โลหะที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วของถ่านไฟฉายกับหลอดไฟ
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ หลอดไฟโดยมีสวิตช์ทาหน้าที่เปิดปิดกระแสไฟฟ้าในวงจร
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หลอดไฟ
หลอดไฟ
อุปกรณ์
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ที่เปลี
งงานไฟฟ้
าเป็านเป็แสง
ลักษณ์
ดังภาพ
สัญสัลัญกษณ์
ดังภาพ

มีการน
าหลอด
ปัจ  ปั
จุปับจันจุมีบกันารน
าหลอด
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า า
และไม่
กิดความร้
และไม่
เกิดเความร้
อน อน

ไฟฉายต่
อวงจรไฟฟ้
าแบบอนุ
ไฟฉายต่
อวงจรไฟฟ้
าแบบอนุ
กรมกรม

สวิสวิ
ตช์ตช์
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ี่ทาหน้
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าภายในวงจรไฟฟ้
กระแสไฟฟ้
าภายในวงจรไฟฟ้
าใช้าใช้
ลักษณ์
ดังภาพ
สัญสัลัญกษณ์
ดังภาพ

หลอดไฟ
หลอดไฟ

ไฟฉาย
ไฟฉาย
สวิตสวิช์ ตช์

ช์ขณะวงจรปิ
ช์ขณะวงจรเปิ
สวิตสวิช์ขตณะวงจรปิ
ด ดสวิตสวิช์ขตณะวงจรเปิ
ด ด
มีหลายแบบ
น ตสวิช์เตลืช์่อเนลื่อน
สวิตสวิช์มตีหช์ลายแบบ
เช่นเช่สวิ
ช์กระดก
ก้านยาว
สวิตสวิช์กตระดก
สวิตสวิช์กตดช์กสวิด ตสวิช์กต้าช์นยาว

แบตเตอรี
แบตเตอรี
่ ่
ถ่านไฟฉายหรื
อแบตเตอรี
ถ่านไฟฉายหรื
อแบตเตอรี
่ ่
นแหล่
งกาเนิ
ดไฟฟ้
ากระแสตรง
ที่จาหน่
เป็นเป็แหล่
งกาเนิ
ดไฟฟ้
ากระแสตรง
ที่จาหน่
าย าย
โดยทั
่วไปมี
หลายขนาด
C AA
โดยทั
่วไปมี
หลายขนาด
เช่นเช่นD CDAA
AAAAAA
1.5
โวลต์
9 โวลต์
โดยมี
แรงดั
นไฟฟ้
9โวลต์
โดยมี
แรงดั
นไฟฟ้
า1.5า1.5
โวลต์โวลต์
และและ
9โวลต์

ช์กระดก
สวิตสวิช์เตลืช์่อเนลื่อน สวิตสวิช์กตระดก

แบตเตอรี
ลักษณ์
ดังภาพ
แบตเตอรี
่ใช้ส่ใัญช้สลััญกษณ์
ดังภาพ
สวิตสวิช์กตดช์กด

ก้านยาว
สวิตสวิช์กต้าช์นยาว

ตัวาอย่
างไฟฉายเป็
นการใช้
อุปกรณ์
าและวงจรไฟฟ้
ายมาใช้
ง่าาหรั
ยสาหรั
บการใช้
งานของ
จะเห็จะเห็
นว่านตัว่วาอย่
งไฟฉายเป็
นการใช้
อุปกรณ์
ไฟฟ้ไฟฟ้
าและวงจรไฟฟ้
าอย่าาอย่
งง่างง่
ยมาใช้
ง่ายส
บการใช้
งานของ
อุปกรณ์
ล็กทรอนิ
่พบเห็
นในชี
วิตประจ
ตัวาอย่
อไปนี
อุปกรณ์
ไฟฟ้ไฟฟ้
าอิเาล็อิกเทรอนิ
กส์อกื่นส์ทีอื่พนทีบเห็
นในชี
วิตประจ
าวันาวัดังนตัดัวงอย่
งต่าองต่ไปนี
้ ้
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1. การใช้งานที่ทาให้เกิดแสง
สัญญาณไฟจราจร

LED (Light Emitting Diode)
แอลอีดีหรือไดโอดเปล่งแสงเป็น
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
แสงนามาใช้แทนหลอดไส้ เนื่องจากใช้
พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า อายุการใช้งาน
ยาวนานกว่า และไม่ทาให้เกิดความ
ร้อน

สัป้ญายไฟจราจร
ญาณไฟจราจร

ไฟท้ายรถยนต์

ตัวต้านทาน
นทาน(Resistor)
ตัวต้ต้าานทาน
(Resistor)  เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่
จากัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรไฟฟ้า หรือใช้เป็น
ตั ว แบ่ ง แรงดั น ไฟฟ้ า ให้ เ หมาะสมกั บ อุ ป กรณ์ ที่ ต่ อ ใน
วงจรไฟฟ้ า ในการใช้ ง านที่ มี อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยทั่วไปจะใช้ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าเสมอ เพื่อไม่ให้
กระแสไฟฟ้าผ่านในวงจรมากเกินจนทาให้ อุปกรณ์อื่น
เสียหาย
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2. การใช้งานที่ทาให้เกิดเสียง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ออดไฟฟ้าหน้าบ้าน

การ์ดอวยพรแบบมีเสียงเพลง

ออดไฟฟ้า หรือบัซเซอร์
เป็ น ล าโพงอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ แบบแม่เ หล็ ก หรือ แบบเปียโซ ที่ มีว งจรกาเนิด ความถี่อ ยู่
ภายใน เมื่อให้ แรงดัน ไฟฟ้า ตามขนาดของบัซเซอร์ ก็จะกาเนิดเสี ยงออกมาได้ จึงทาหน้าที่
เปลี่ ย นพลั ง งานไฟฟ้า เป็ น พลั ง งานเสี ยงโดยทั่ ว ไปมี ข นาด 3 โวลต์ 6 โวลต์ 9 โวลต์ และ
12 โวลต์
โวลต์การต่
การต่ออบับัซซเซอร์
เซอร์ในวงจรไฟฟ้
ในวงจรไฟฟ้าาต้ต้อองต่งต่ออให้ให้ถถูกูกต้ต้อองตามขั
งตามขั้ว้วของบั
ของบัซซเซอร์
เซอร์สสายไฟสี
ายไฟสีแดงเป็น
ขั้วบวก และสายไฟสีดาเป็นขั้วลบ
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3. การใช้งานที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นมอเตอร์
มอเตอร์ทที่ตี่ต้อ้องใช้
งใช้กับกไฟฟ้
ับไฟฟ้
ากระแสตรง
        เป็
ากระแสตรง
เช่น

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ

เช่น จากเซลล์
าหรือแบตเตอรี
่ ขนาดของ
จากเซลล์
ไฟฟ้าหรืไฟฟ้
อแบตเตอรี
่ ขนาดของมอเตอร์

สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน

ไฟฟ้
ากระแสตรงมี
ตั้งแต่ใช้แรงดั
นไฟฟ้
1.5นโวลต์
มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงมี
ตั้งแต่
ใช้แารงดั
ไฟฟ้า

พบการใช้งานได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เช่น

เป็1.5
นต้โวลต์
นไป  พบการใช้
ในของเล่
นของใช้
ชิ้นเล็นก
เป็นต้นไป งานได้
พบการใช้
งานได้
ในของเล่
เช่ของใช้
น พัดชลมมื
รถของเล่น
ิ้นเล็อกถือเช่เครื
น ่อพังโกนหนวดไฟฟ้
ดลมมือถือเครื่อางโกนหนวด

เครื่องสูบน้า เครื่องซักผ้าไดร์เป่าผม ตู้เย็น

หรืไฟฟ้
อเครื
งใช้ไฟฟ้าบางรุ
ลมไเครื
กผ้า่ น
า ่อรถของเล่
น หรื่นอเช่
เครืนพั่ อดงใช้
ฟฟ้่อางซั
บางรุ

เช่นพัดลม เครื่องซักผ้า

เครื่องปั๊มน้า พัดลม

992

1005
993
993
993
993
993
993
993 993

ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ทีทีที่ ที5.3
่ ่ 5.3
่5.3
5.3เรืเรืเรื่อเรื่อง่อ่องงกลไก
งกลไก
กลไก
กลไกไฟฟ้
ไฟฟ้
ไฟฟ้
ไฟฟ้
าาและอิ
าและอิ
าและอิ
และอิ
เล็เเล็กล็เล็กทรอนิ
กกทรอนิ
ทรอนิ
ทรอนิ
กกส์กกส์ส์ส์
หน่
หน่
หน่
หน่
ววยที
วยที
วยที
ยที
่ 5่ ่ 5่55แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
ดดการเรี
การเรี
การเรี
ยยนรู
ยยนรู
นรู
นรู
้ท้ท้ที่ ้ท3ี่ ี่ 3ี่33เรืเรืเรื่อเรื่อง่อ่องงกลไก
งกลไก
กลไก
กลไกไฟฟ้
ไฟฟ้
ไฟฟ้
ไฟฟ้
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เล็เเล็กล็เล็กทรอนิ
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กกส์กกส์ส์ส์
รายวิ
ชชาชาชเทคโนโลยี
111รหั
สรหั
ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
นที
ธยมศึ
ษาปี
รายวิ
รายวิ
รายวิ
รายวิ
ชาาเทคโนโลยี
าเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
1รหั
1รหั
รหั
สวิสชสว21103
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ภาคเรี
ยยนที
ยยนที
นที
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กลุ
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…………………………………….
สมาชิ
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1.1.1.1.ให้ให้
ให้ให้
นนนักนักเรี
ักักเรีเรียเรียนยกตั
ยยนยกตั
นยกตั
นยกตั
ววอย่
วอย่
วอย่
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าางสิ
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างสิ
งสิ
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ววทีวทีวที่ใที่ใช้่ใช้่ใช้อช้อุปออุปุปกรณ์
ุปกรณ์
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าและวงจรไฟฟ้
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าางง่
างง่
างง่างง่ายมาใช้
ายมาใช้
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งง่าง่างยส
่ายส
่ายส
ยส
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ของอุ
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ของอุ
ของอุ
ปปปกรณ์
ปกรณ์
กรณ์
กรณ์
ไไฟฟ้
ไฟฟ้
ไฟฟ้
ฟฟ้
าาอิาอิาเอิล็อิเเล็กล็เล็กทรอนิ
กกทรอนิ
ทรอนิ
ทรอนิ
กกส์กกส์พส์ส์พพร้พร้อร้อร้มทั
ออมทั
มทั
มทั
้ง้งอธิ
้งอธิ
้งอธิ
อธิ
บบบายการท
บายการท
ายการท
ายการท
างานของสิ
างานของสิ
างานของสิ
างานของสิ
่ง่งของนั
่งของนั
่งของนั
ของนั
้น้น้น้น
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ไไม้
เทปกาวด�
ำา,ฝาขวดน้
ฝาขวดนํ้าาาา66า6ฝา
2.2.2.2.ให้ให้
ให้
ให้
นนนักนักัเรี
กักเรีเรียเรียนออกแบบรถจ
ยยนออกแบบรถจ
นออกแบบรถจ
นออกแบบรถจ
าลองโดยใช้
าลองโดยใช้
าลองโดยใช้
าลองโดยใช้
สสิ่สงสิ่งของที
ิ่งของที
ิ่งของที
ของที
่ก่ก่กาหนดให้
่กาหนดให้
าหนดให้
าหนดให้ดัดัดังดังนีงนีงนี้ นี้ ้ ไม้
ไม้
้ ไม้
ไม้
ไอศกรี
ไอติ
ไอติ
ไอติ
อติ
มมม,เทปกาวด
ม,เทปกาวด
,เทปกาวด
,เทปกาวด
า,ฝาขวดน้
า,ฝาขวดน้
า,ฝาขวดน้
6ฝา,
6ฝา,
ฝา,
ฝา,
ออน,สวิ
น,สวิ
Off-On
Off-On
Off-On
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
,รั,,รังรั,งรัถ่งถ่งาถ่ถ่านและถ่
านและถ่
านและถ่
นและถ่
าานานานน222ก้2ก้อก้ก้อน,กาวร้
ออน,กาวร้
น,กาวร้
น,กาวร้
ออน,สวิ
น,สวิ
ทททช์ทช์ช์ช์Off-On
แบบรถจ
แบบรถจ
แบบรถจ
แบบรถจ
าลองพลั
าลองพลั
าลองพลั
าลองพลั
งงงานไฟฟ้
งงานไฟฟ้
งงานไฟฟ้
งานไฟฟ้
าาาา
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
ออกแบบรถ
ทดลอง อธิบาย
เลขที่
ชื่อ-สกุล
จาลองพลังงาน กลไก ไฟฟ้าและ
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

995

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
ทักษะในการ ทักษะการ ทักษะการ ทักษะการคิด
ทักษะ
ชื่อ-สกุล
ทางาน
คิดวิเคราะห์ สื่อสาร
อย่างมี
ความคิด
ร่วมกัน
วิจารณญาณ สร้างสรรค์

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

995
1007

996

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

996
1008

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ตามแบบการประเมินทักษะ
2. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

1.อธิบายหลักการออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้า
2. แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED
ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ในโปรแกรมจาลอง
https://www.tinkercad.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหา เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส
เบื้องต้น ที่เรียนผ่านมา
2. ครูนานักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คาถามว่า
“ไฟส่องสว่างตามถนนสามารถเปิดและปิดได้อย่างไร”
แนวคาตอบ (เป็นการเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้หลักการของแสงที่
กระทบต่อตัวรับแสง ถ้าแสงมากไฟจะดับ ถ้าแสงน้อยไฟจะติด
สว่าง)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น จากประเด็น
ต่อไปนี้ “นักเรียนจะเขียนโปรแกรมความคุมหลอด LED ได้
อย่างไร”

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. ใบความรู้ที่ 5.6 เรียนรู้การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และใช้งานบอร์ด Arduino
ทาความรู้จักกับโปรแกรม Tinkercad Circuits
3. https://www.tinkercad.com
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 5.4 เขียนโปรแกรมจาลองอย่างง่าย

1. ใบความรู้ที่ 5.5 เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

กทรอนิคกส์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเล็ลคทรอนิ
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

997

1009
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
2. ครูแนะนาให้นักเรียนรู้จัก Microcontroller โดยนา
Arduino Uno R3 มาเป็นตัวจาลองในการเขียนโปรแกรม โดย
ศึกษาในใบความรู้ที่ ใบความรู้ที่ 5.5 เรื่อง โครงสร้างของบอร์ด
Arduino Uno R3 และใบความรู้ที่ 5.6
เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และใช้งานบอร์ด
Arduino ทาความรู้จักกับโปรแกรม Tinkercad Circuits
3. ครูอธิบายส่วนประกอบของ Arduino Uno R3 ว่ามี
PinMode เป็นลักษณะใดบ้าง และสุ่มนักเรียนตอบคาถาม
4. ครูเปิดเว็บไซต์ https://www.tinkercad.com ให้นักเรียนดู
แล้วสาธิตการออกแบบโปรแกรมจาลองการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติ
ตามท้องถนน โดยใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ และ LDR แทน
ตัวรับแสง
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติตามใบงานที่ 5.5
เรื่อง แบบจาลองอย่างง่าย
6. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
7. ครูและนักเรียนสรุปผลการออกแบบวงจรของแต่ละกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเล็ลคทรอนิ
กทรอนิคกส์
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปโดยใช้คาถามว่า
“นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
เงื่อนไขใดได้บ้าง
ขั้นสรุป
1. ครูครูแและนั
     1.
ละนักกเรีเรียยนสรุ
นสรุปปผลการออกแบบวงจรและการ
ผลการออกแบบวงจรและการประยุกต์
ใช้
ในเงืก่อต์นไขใดต่
ง ๆ เช่นางประตู
ดปิดอัเปิตโนมั
ประยุ
ใช้ในเงื่อานไขใดต่
ๆ เช่นเปิประตู
ดปิดตอัิ ตวงจรตรวจจั
โนมัติ วงจรบ
ความเคลื
่อนไหว ่อนไหว
ตรวจจับความเคลื
*กิจกรรมเพิ่มเติม*
ชิ้นงาน (ออกแบบโปรแกรมจาลองวงจรตรวจจับความเคลื่อนไหว
และมีเสียงเตือน) ศึกษาได้ตามใบความรู้ที่ 5.6.2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเล็ลคทรอนิ
กทรอนิคกส์
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

999
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1012
1000
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1. ด้านความรู้ (K)
- ใบงาน
1. อธิบายความหมาย
ความสาคัญของโครงสร้างของ
บอร์ด Arduino Uno R3
2. ออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และใช้
งานบอร์ด Arduino

- แบบประเมินการคิด
- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่าํ กว่า
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้กว่อยละ
80 80
าร้อยละ
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในการทางาน
ร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะความคิด
สร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

- สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบ
กับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่ผ่าานเกณฑ์
นเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่า
าร้อยละ
ร้กว่
อยละ
80 80

- สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่ผ่าานเกณฑ์
นเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่า
ร้กว่
อยละ
80 80
าร้อยละ

1000
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................... ....
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้ที่ 5.5 เรื่อง โครงสร้างของบอร์ด Arduino Uno R3
ล็กทรอนิคกส์
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
รายวิ
า เทคโนโลยี11รหั
รหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
2 ชั่ ้น2มัชัธ้นยมศึ
กษาปีกษาปี
ที่ 1 ที่ 1
โครงสร้างของบอร์ด Arduino Uno R3
Arduino Uno เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ATmega328 (แผ่นข้อมูล) มีอินพุต / เอาต์พุต
14 อิน พุต (6 สามารถใช้เป็น เอาท์พุท PWM), 6 อินพุตแบบอนาล็ อก, ตัวเรโซเนเตอร์ เซรามิก 16 MHz,
การเชื่ อ มต่ อ USB, แจ็ ค ไฟ, ส่ ว นหั ว ICSP และปุ่ ม รี เ ซ็ ต มั น มี ทุ ก อย่ า งที่ จ าเป็ น ในการสนั บ สนุ น ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ; เพีย งเชื่อ มต่อ กับ คอมพิ ว เตอร์ ด้ว ยสายเคเบิล USB หรื อใช้อแดปเตอร์
ะแดปเตอร์หรืหอรื อแบตเตอรี
แบตเตอรี่ ่
AC-to-DC เพื่อเริ่มต้นใช้งานUno แตกต่างจากบอร์ดก่อนหน้าทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ใช้ชิปควบคุม USB แบบ
อนุ ก รมของ FTDI แต่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของ Atmega16U2 (Atmega8U2 ถึ ง เวอร์ ชั่ น R2) ซึ่ ง ได้ รั บ การตั้ ง
โปรแกรมเป็ น ตั ว แปลงสั ญ ญาณแบบ USB-to-serialRevision 2 ของบอร์ ด Uno มี ตั ว ต้ า นทานดึ ง
สาย HWB 8U2 ไปยังพื้นทาให้ง่ายต่อการใส่ลงในโหมด DFURevision 3 ของบอร์ดมีคุณสมบัติใหม่ดังต่อไปนี้:
1.0 pinout: เพิ่มหมุด SDAและ SCL ที่อยู่ใกล้กับหมุด AREF และอีก 2 หมุดใหม่ที่วางอยู่ใกล้กับขา RESET
IOREF ที่อนุญาตให้โล่ปรับให้เข้ากับแรงดันไฟฟ้าที่จัดหามาจากบอร์ด ในอนาคตโล่จะเข้ากันได้กั บทั้งบอร์ดที่
ใช้ AVR ซึ่งทางานร่วมกับ 5V และด้วย Arduino Due ที่ทางานกับ 3.3V ที่สองคือขาที่ไม่ได้เชื่อมต่อซึ่งสงวน
ไว้สาหรับวัตถุประสงค์ในอนาคตวงจร RESET ที่แข็งแกร่งขึ้น Atmega 16U2 เปลี่ยน 8U2"Uno" หมายถึง
ภาษาอิตาลีและมีชื่อว่า Arduino 1.0 Uno และเวอร์ชัน 1.0 จะเป็นเวอร์ ชัน อ้างอิงของ Arduino ก้าวไป
ข้างหน้า Uno เป็นชุดบอร์ด USB Arduino รุ่น ล่าสุ ดและเป็นโมเดลอ้างอิงสาหรั บ แพลตฟอร์ม Arduino;
สาหรับการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าดูดัชนีของบอร์ด Arduino
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Arduino Uno R3 คาว่า Uno เป็น ภาษาอิตาลี ซึ่งแปลว่าหนึ่ง เป็น บอร์ด Arduino รุ่น แรกที่ผลิ ต
ออกมา มีขนาด ประมาณ 68.6x53.4 mm. เป็นบอร์ดมาตรฐานที่นิยมใช้งานมากที่สุด เนื่องจากเป็นขนาดที่
เหมาะสาหรับ การเริ่มต้นเรียนรู้ Arduino และมี Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่นอื่นๆ
ที่ออกแบบมา เฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด Arduino Uno ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่นย่อยที่
เปลี่ยนชิปไอซี เป็นแบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพง และส่วน
ค และ
้นมา
างอิางงอิกับงกับอร์
ดนีด้เป็นีน้เป็หลันหลั
ก และข้
อดีอีกดีอย่
ง คืางอ
ใหญ่โปรเจ็
ปรเจกต์
และLibrary
Libraryต่าต่งๆางๆที่พทีัฒ่พนาขึ
ัฒนาขึ
้นมาSupport
Supportจะอ้จะอ้
บบอร์
ก และข้
อีกาอย่
คืกรณี
อ กรณี
ที่ MCU
้ใช้งานสามารถซื
้อมาเปลี
่ยนเองได้
ง่าย Arduino
มี MCU
่เป็น Package
ที่ MCU
เสียผูเสี้ใช้ยงผูานสามารถซื
้อมาเปลี
่ยนเองได้
ง่าย Arduino
Uno Uno
R3 มี R3
MCU
ที่เป็น ทีPackage
DIP DIP

1003

1016
1004
ใบความรู้ที่ 5.6 เรื่อง เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และใช้งานบอร์ด Arduino
ทาความรู้จักกับโปรแกรม Tinkercad Circuits
ล็กทรอนิคกส์
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
า เทคโนโลยี1 1รหัรหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
2 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
โปรแกรมจ าลองมี อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ มากมายให้ เ ราได้ ท ดลองใช้ ง าน ทั้ ง เซนเซอร์ มอเตอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้เราได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการนาอุปกรณ์ต่างมาใช้งาน
ร่วมกัน

รูปที่ 2 Input Sensor
ที่มา: https://www.tinkercad.com/learn/

รูปที่ 3 Output Sensor
ที่มา: https://www.tinkercad.com/learn/

1004

1017
1005
สามารถเลือกใช้งานบอร์ด Arduino Uno R3 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ยอดนิยมสาหรับนักพัฒนา
และนักประดิษฐ์ แถมยังมีโฟโต้บอร์ดให้อีก เรียกได้ว่าครบชุดเลย

รูปที่ 4 บอร์ดควบคุมและบอร์ดที่ใช้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา: https://www.tinkercad.com/learn/
นอกจากที่เราจะได้ฝึกทักษะความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ในเว็บไซต์เรายังสามารถที่จะฝึ ก
ทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ต่างได้อีกด้วย สามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งในลักษณะ
ของบล็อกโปรแกรมมิ่งและแบบพิมพ์โดยใช้ภาษาซี

รูปที่ 5 หน้าต่างที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
แบบบล็อกและแบบพิมพ์ เพื่อควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ
ที่มา: https://www.tinkercad.com/learn/
ที่น่าสนใจคือ ในเว็บไซต์สามารถจาลองการทางานของโปรแกรมดังกล่าวได้ (มีตัวจาลองการทางาน
หรือ Simulator) มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดแบบเสมือนจริง (Virtual Instruments) โดยที่เราสามารถทดสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ทันทีเลย เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากครับมีเครื่องมือต่างๆ มากมายให้เราได้ทดลองใช้งาน

1005

1018
1006
ใบความรู้ที่ 5.6.2 เรื่อง เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และใช้งานบอร์ด Arduino
ทาความรู้จักกับโปรแกรม Tinkercad Circuits เรื่อง การสร้างวงจรไฟ LED
ล็กทรอนิคกส์
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
รายวิ
ชาชาเทคโนโลยี
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธกยมศึ
รายวิ
เทคโนโลยี11 รหั
รหัสสวิว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ 2นทีชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 1 ที่ 1

บทเรี
ยนเบื
้องต้้องต้
นให้นให้
เริ่มเริต้่มนต้ด้นวด้ยการต่
อสายไฟ
บทเรี
ยนเบื
วยการต่
อสายไฟArduino
Arduinoและเมนบอร์
และเมนบอร์ดของคุ
ดของคุณณกับกับแหล่
แหล่งจ่งจ่ายไฟและพื
ายไฟและ ้นดิน
ข้พืา้นงวงจรตั
วอย่างจากนั
เพิ่มไฟ้นเพิ
LED
ดงสามดวงลงใน
breadboard
ตามที่แสดง
านี้จเหล่
ะเป็นานีไฟ้จะเป็
“กราฟแท่
ดินข้างวงจรตั
วอย่า้นงจากนั
่มไฟสีแLED
สีแดงสามดวงลงใน
breadboard
ตามทีเหล่
่แสดง
นไฟ ง”
เพื"กราฟแท่
่อแสดงการวั
ดระยะทางของสายตา
ลาก Arduino Unoลาก
และArduino
breadboard
จากแผงส่
วน ประกอบไปที
่ workง " เพื
่ อ แสดงการวั ด ระยะทางของสายตา
Uno และ
breadboard
จากแผง
plane
ถัดจากวงจรที
่มีอยู่ต่อพินถั5ดโวลต์
และพื่ม้นีอดิยูน่ตบน
ากับรางไฟ
และพื้น เข้
(-)าบนเมนบอร์
ดพร้อม
ส่วนประกอบไปที
่ workplane
จากวงจรที
่อพิArduino
น 5 โวลต์เข้และพิ
นดินบน(+)Arduino
กับรางไฟ (+)
สายไฟ
าคุณต้คุอณงการใช้
ลสิ ต์แบบดรอปดาวน์
ต้ รวจสอบหรื
อแป้นตัวเลขบนแป้
และพื้นคุณ
(-)สามารถเปลี
บนเมนบอร์ย่ ดนสี
พร้ลอวดถ้
มสายไฟ
สามารถเปลี
่ยนสีลวดถ้าคุณขต้องผู
องการ!
ใช้ลิสต์แบบดรอปดาวน์
ของผูน้ พิมพ์
ของคุ
ณลาก LED
E ห่าสามดวงลงบนไม้
งกัน 2 แหนบส�ำกหรั
บใส่ไม้เนื้อแข็Eงห่คุางกั
ณสามารถเปลี
ตรวจสอบหรื
อแป้นสามดวงลงบนไม้
ตัวเลขบนแป้นพิกมระดานในแถว
พ์ของคุณลาก LED
ระดานในแถว
น 2 แหนบ ่ยนสี
LED
่ปรากฏขึ้นเมื่ย่อนสีคุณLED
คลิกโดยใช้
ที่แต่ลตะตััวตรวจสอบที
วใช้ตัวต้านทาน
220้นโอห์
สาหรัโดยใช้
บใส่ไม้ตเัวนืตรวจสอบที
้อแข็ง คุณสามารถเปลี
่ปรากฏขึ
เมื่อมคุเพื
ณ่อคลิเชืก่อทีมต่
่แต่อลแคโทดแต่
ะตัว ใช้ตัวละตัว
ของ
LED  (220
ขาซ้าโอห์
ย) เข้มาเพื
กับ่อรางกราวด์
(สีดำ� ) ของกระดานท�
ำบอร์(ขาซ้
ด คุณาสามารถเปลี
ย่ นค่าของตั(สีวดต้า)านทานได้
โดยการไฮไลท์
ต้านทาน
เชื่อมต่อแคโทดแต่
ละตัวของ LED
ย) เข้ากับรางกราวด์
ของกระดานท
า
และใช้
บบเลื่อนลงต่
ออแดปเตอร์
LED (ขาขวา)
เข้ากับหมุ
ดดิจเิทมนูัล แ4,บบเลื
3 และ
2 บนออะแดปเตอร์
Arduino แอโนด
LED (+)
บอร์ด เคุมนู
ณแสามารถเปลี
่ยนค่
าของตัวต้านทานได้
โดยการไฮไลต์
และใช้
่อนลงต่
LED (ขา
คืขวา)
อขั้วทีเข้่การะแสไหลเข้
มต่อกั2บบน
ขาออกดิ
จิทัลแอโนด
ใน Arduino
ขั้วลบ
นขั้วที่กระแสไหลจากนี
กับหมุดดิจิตาอลนี้จ4,ะเชื3่อและ
Arduino
LED (+)
คือขั(-)
้วทีเป็
่กระแสไหลเข้
า นี้จะเชื่อมต่้จอะเชื
กับ่อมต่อ
กัขาออกดิ
บรถไฟใต้
ิน Arduino ขั้วลบ (-) เป็นขั้วที่กระแสไหลจาก นี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดิน
จิตดอลใน
http://pr14f.blogspot.com/2018/09/10.html
การออกแบบโปรแกรมจาลองวงจรตรวจจับความเคลื่อนไหว และมีเสียงเตือน

1006

1019
1007
ใบความรู้ที่ 5.6.2 เรื่อง เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และใช้งานบอร์ด Arduino
ทาความรู้จักกับโปรแกรม Tinkercad Circuits
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
ล็กทรอนิคกส์
รายวิ
ชาชเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิ
า เทคโนโลยี11รหัรหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
2 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1 ที่ 1

คุณครูสามารถเข้าเว็บไซต์ https://www.tinkercad.com/things/kYlioKlwlsc เพื่อศึกษาการทางาน
การออกแบบโปรแกรมจาลองวงจรตรวจจับความเคลื่อนไหว และมีเสียงเตือนในรูปแบบตัวจาลองการทางาน
หรือ Simulator ได้

1007

1020
1008

ใบงานที่ 5.4 เรื่อง แบบจาลองอย่างง่าย หน่วยที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเล็ลคทรอนิ
กทรอนิคกส์
รายวิ
ชาชาเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
รายวิ
เทคโนโลยี11รหั
รหัสสวิชว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
2 ชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปีกษาปี
ที่ 1 ที่ 1
ชื่อกลุ่ม…………………………………….
สมาชิกในกลุ่ม
1…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..

2…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติ โดยใช้เว็บไซต์ https://www.tinkercad.com เพื่อออกแบบโปรแกรม
จาลองการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติตามท้องถนน โดยใช้หลอดไฟ LED ใน
โปรแกรมจาลองการเปิดปิดไฟ

1008

1021
1009
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
ล็กทรอนิคกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบาย
ออกแบบวงจร
ความหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ความสาคัญของ พื้นฐาน และใช้
โครงสร้างของ
งานบอร์ด
บอร์ด Arduino
Arduino
Uno R3

1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

1009

1022
1010
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
ล็กทรอนิคกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ทักษะในการ ทักษะการ ทักษะการ
ทางาน
คิดวิเคราะห์ สื่อสาร
ร่วมกัน

ทักษะ
ความคิด
สร้างสรรค์

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

1010

1023
1011
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน

1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

1011

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูถำมนักเรียนว่ำจำกกำรเรียนรู้กำรทำงำนตำมกระบวนกำรออกแบบ
เชิงวิศวกรรมแล้วนักเรียนสำมำรถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงไร
นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย หัวข้อ กำรแก้ปัญหำตำมกระบวนกำร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ด้านความรู้
3. นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นว่ำจะนำกระบวนกำรออกแบบเชิง
1. อธิบำยกำรทำงำนตำม
กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม วิศวกรรมมำใช้แก้ปัญหำสังคมในอนำคตได้อย่ำงไร
ขั้นสอน
ได้
1. ครูแสดงภำพลักษณะกำรเดินทำงรูปแบบต่ำงๆ เช่น เดินทำงโดย
2. อธิบำยแนวคิด ทฤษฎี
หลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถสำธำรณะ รถไฟ รถไฟฟ้ำ เครื่องบิน
เรือ ฯลฯ
ได้
2. นักเรียนบอกข้อดีและข้อเสีย พร้อมอภิปรำยถึงควำมเหมำะสมและ
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ร่ำงแบบถ่ำยทอดควำมคิดเป็น ควำมจำเป็นที่ต้องพัฒนำกำรเดินทำงในสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
ภำพร่ำง 2 มิติ หรือ 3 มิติได้

ขอบเขตเนื้อหา
นำเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหำ
หรือสนองควำมต้องกำรโดยกำรใช้
กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภำพกำรเดินทำงรูปแบบต่ำง ๆ
2. ใบงำนที่ 5.5 ยำนยนต์แห่งโลกอนำคต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สร้ำงแนวทำงพัฒนำยำนยนต์แห่งโลก
อนำคตโดยใช้กระบวนออกเชิงวิศวกรรม
2. นำเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำยำนยนต์แห่ง
โลกอนำคต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1

1012

1024
1012

ด้านคุณลักษณะ
1. มีควำมรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

2. นำเสนอผลกำรทำงำนตำม
กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน โดยใช้ประสบกำรณ์เพื่อ
ร่วมกันคิดค้นยำนพำหนะในกำรเดินทำงที่เหมำะกับสภำพสังคมและบริบท
ของตนเองแล้วนำเสนอแนวคิดพอสังเขป
4. ครูแจกใบงำนที่ 5.5 ยำนยนต์แห่งโลกอนำคต และให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มศึกษำภำระงำนให้เข้ำใจ (ออกแบบแนว/วิธีกำร/นวัตกรรมยำนยนต์
แห่งโลกอนำคต)
5. นักเรียนทำใบงำนที่ 5.5 ยำนยนต์แห่งโลกอนำคต โดยครูคอยดูแล
ให้คำปรึกษำ เสนอแนะกำรทำงำนอย่ำงใกล้ชิด
ขั้นสรุป
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปใบงำน และออกแบบกำรนำเสนอลงในใบ
ใบงานที
งำนที่ 5.5่ 5.5
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลเรื่อง ยำนยนต์แห่งโลกอนำคต
โดยใช้ประเด็นจำกกำรนำเสนอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี 1
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1013

1025
1013

1026
1014
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. อธิบำยกำรทำงำนตำม
กระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้
2. อธิบำยแนวคิด ทฤษฎี
หลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
แก้ปัญหำได้
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ร่ำงแบบถ่ำยทอด
ควำมคิดเป็นภำพร่ำง 2 มิติ
หรือ 3 มิติได้
2. นำเสนอผลกำรทำงำน
ตำมกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรม
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ
- ตรวจใบงำน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินใบ
งำน

เกณฑ์
- ได้รับดับคุณภำพ/
คะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

- ตรวจภำพร่ำง 2 มิติ - แบบประเมินภำพ - ได้รับดับคุณภำพ/
หรือ 3 มิติ
ร่ำง
คะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกต

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผล - ได้รับดับคุณภำพ/
ด้ำนคุณลักษณะอัน คะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
พึงประสงค์เทียบกับ
เกณฑ์

1014

1027
1015
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........

1015

1028
1016
ใบความรู้ที่ 5.7 เรื่อง การเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเล็ลคทรอนิ
กทรอนิคกส์
รายวิชาชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11 รหั
รหัสสวิว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ 2นทีชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 1 ที่ 1
รายวิ
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธกยมศึ

รูปภาพการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

รูปภาพการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

1016

1029
1017

รูปภาพการเดินทางโดยรถไฟ

รูปภาพการเดินทางโดยเครื่องบิน

1017

1030
1018

รูปภาพการคมนาคมสุดไฮเทคในโลกอนาคต

รูปภาพการคมนาคมสุดไฮเทค

1018

1031
1019
ใบงานที่ 5.5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประยุกต์ใช้กลไก ไฟฟ้าและอิอิเลคทรอนิ
ล็กทรอนิคกส์
รายวิ
ชา ว21103
ภาคเรี
้นมัธกยมศึ
รายวิชาชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี11 รหั
รหัสวิว21103
ภาคเรี
ยนทีย่ 2นทีชั่ ้น2มัชัธยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 1 ที่ 1
1. ให้นักเรียนออกแบบยานยนต์พาหนะในการเดินทางที่เหมาะกับสภาพสังคมและบริบทของตนเองแล้ว

2. ให้นักเรียนนาเสนอแนวคิดนวัตกรรมยานยนต์แห่งโลก
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1019

1032
1020
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
จุดประสงค์
4
1. ด้านความรู้ (K)
เขียนอธิบำย
1. อธิบำยกำร
กำรทำงำนตำม
ทำงำนตำม
กระบวนกำร
กระบวนกำรออกแบบ ออกแบบเชิง
เชิงวิศวกรรมได้ (ตรวจ วิศวกรรมได้
ใบงำน)
ถูกต้อง 5 - 6
(ตรวจใบงาน)
ขั้นตอน
2. อธิบำยแนวคิด เขียนอธิบำยกำร
ทฤษฎี หลักกำรที่
วิเครำะห์ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับกำร
What Why How
แก้ปัญหำได้
ตำมกระบวนกำร
(ตรวจใบงำน)
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้
ถูกต้อง 4 ขั้นตอน
ขึ้นไป
2. ด้านทักษะ
ถ่ำยทอดควำมคิด
กระบวนการ (P)
ออกมำเป็นภำพ
1. ร่ำงแบบถ่ำยทอด ร่ำง 2 มิติ หรือ 3
ควำมคิดเป็นภำพร่ำง มิติ พร้อมกำหนด
2 มิติ หรือ 3 มิติได้
วัสดุอุปกรณ์ได้
(ตรวจภำพร่ำง)
2. นำเสนอผลกำร
ทุกคนมีส่วนร่วม
ทำงำนตำม
ในกำรนำเสนอ
กระบวนกำรออกแบบ กำรทำงำน
เชิงวิศวกรรม
กระบวนกำร
(ตรวจแบบสังเกต
ออกแบบเชิง
พฤติกรรม)
วิศวกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน 5-6
ขั้นตอน

ระดับคุณภาพ/คะแนน
3
2
เขียนอธิบำย
เขียนอธิบำย
กำรทำงำนตำม
กำรทำงำนตำม
กระบวนกำร
กระบวนกำร
ออกแบบเชิง
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ถูกต้อง วิศวกรรมได้ถูกต้อง
3 - 4 ขั้นตอน
1 - 2 ขั้นตอน

1
เขียนอธิบำย
กำรทำงำนตำม
กระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ไม่
ชัดเจน

เขียนอธิบำยกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
What Why How
ตำมกระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ถูกต้อง
3 ขั้นตอน

เขียนอธิบำยกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
What Why How
ตำมกระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ถูกต้อง
1 ขั้นตอน

เขียนอธิบำยกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
What Why How
ตำมกระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ถูกต้อง
2 ขั้นตอน

ถ่ำยทอดควำมคิด ถ่ำยทอดควำมคิด ไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นภำพร่ำง ออกมำเป็นภำพร่ำง ควำมคิดออกมำ
3 มิติ ได้
2 มิติ ได้
เป็นภำพร่ำงได้แต่
อธิบำยเป็น
ข้อควำมได้
ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรนำเสนอกำร
ทำงำนกระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ถูกต้อง
ชัดเจน 3-4
ขั้นตอน

ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรนำเสนอกำร
ทำงำนกระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ถูกต้อง
ชัดเจน 1-2
ขั้นตอน

ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรนำเสนอกำร
ทำงำนกระบวนกำร
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้ไม่
ชัดเจน

1020

1033
1021
สิ่งที่ต้องการวัด/
จุดประสงค์
3. ด้ำนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน
(ตรวจแบบสังเกต
พฤติกรรม)

4
ผ่ำนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตำมที่กำหนด 4
ข้อ

ระดับคุณภาพ/คะแนน
3
2
1
ผ่ำนคุณลักษณะอัน ผ่ำนคุณลักษณะอัน ผ่ำนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตำมที่ พึงประสงค์ตำมที่ พึงประสงค์ตำมที่
กำหนด 3 ข้อ
กำหนด 2 ข้อ
กำหนด 1 ข้อ

กำรแปลผลคะแนน (เลือกใช้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรประเมิน)
แปลผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภำพ
คิดเป็นร้อยละ
4
ดีเยี่ยม
76-100
3
ดี
51-75
2
พอใช้
26-50
1
ปรับปรุง
0-25

1021

1034
1022

ใบงานที่ 5.6 เรื่อง ออกแบบยานยนต์แห่งโลกอนาคต
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
รายวิ
เทคโนโลยี1 1รหัรหัสวิสชว21103
ภาคเรี
ยนทียนที
่ 2 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
รายวิ
ชาชาเทคโนโลยี
า ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
ชื่อกลุ่ม......................................... สมำชิก......................................................................................................
คาชี้แจง
ให้นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร และคำดกำรรูปแบบวิธีกำรเดินทำงในอนำคต
พร้อมออกแบบนวัตกรรมเพื่อกำรเดินทำงแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกนี้
ชื่อยำนยนต์แห่งโลกอนำคต คือ
...............................................................................................................................
ตารางบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลการระบุปัญหา
What เกิดปัญหำอะไรขึ้นจึงจำเป็นต้องสร้ำงยำนยนต์นี้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Why ทำไมต้องกำรพัฒนำ/สร้ำงนวัตกรรมนี้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
How นวัตกรรม/ผลงำนนี้มีจุดเด่นที่เหมำะกับโลกอนำคตอย่ำงไร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................................................
........................................................................................................................................................................
นำผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำเขียนเป็นประเด็นต่อไปนี้
จุดประสงค์
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ขอบเขตของการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล/รายละเอียด

แหล่งข้อมูล

ผู้สืบค้น

วันที่สืบค้น

ตารางบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูล
What มีข้อมูลอะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ........................................
.........................................................................................................................................................................
Why ทำไมต้องใช้ข้อมูลนี้
......................................................................................................................... ................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
How ทำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถนำข้อมูลนี้ไปแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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การออกแบบและการถ่ายทอดความคิด
( ) แบบร่าง ( ) แผนภาพ ( ) ผังงาน

( ) แบบจาลอง มีรายละเอียดดังนี้
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1026

1026

1038
ตารางบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลแบบร่าง
What เป็นภำพร่ำง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ภำพร่ำงนี้มีอะไรเป็นองค์ประกอบ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้ำง
.............................................................................................................................. ...........................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Why ทำไมต้องมีกำรร่ำงแบบก่อนนำไปสร้ำงจริง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
How ทำอย่ำงไรจะสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนจริงได้ตรงตำมแบบร่ำงนี้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
วัสดุ/อุปกรณ์....................................................................................................................................................
เครื่องมือ..........................................................................................................................................................
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ขั้นการทางาน
ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐานอ้างอิง/
ภาพ
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ตารางบันทึกการวิเคราะห์กระบวนการทางาน
What จะต้องทำอะไรบ้ำง
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .........................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Why ทำไมต้องกำหนดขั้นตอนกำรทำงำน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
How จะนำเสนอขั้นตอนกำรทำงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจตรงกันได้อย่ำงไร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
สรุปขั้นตอนการทางานลงในตารางเวลาการทางานได้ดังนี้
กิจกรรม/วัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

แนวข้อเสนอแนะ
ในกำรเขี ย นตำรำงเวลำ grand chart ควรค ำนึ ง ถึ ง ควำมยำกง่ ำ ยของกิ จ กรรมเพื่ อ ใช้ ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรทำกิจกรรมแต่ละขั้น
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การทดสอบ/ทดลองใช้
วิธีการทดสอบ

ผลการทดสอบ/

วิธีการปรับปรุงแก้ไข

วัน/เดือน/ ผู้ดาเนินการ

ข้อบกพร่องที่พบ

และผลการปรับปรุง

ปีที่

แก้ไข

ทดสอบ

ทดสอบ

ตารางบันทึกการวิเคราะห์กาทดสอบ/ทดลองใช้
What จะได้อะไรจำกกำรทดสอบ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Why ทำไมจึงเกิดต้องมีกำรทดสอบก่อนนำไปใช้จริง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
How ทำอย่ำงไรจะนำผลกำรทดสอบไปพัฒนำผลให้มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุดได้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหำ/อุปสรรค คือ.................................................................................................................
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ........................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...............................................................................................................................
สรุปผลกำรทำกิจกรรมโดยรวม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผลงำนของตนเอง ( ) มำกที่สุด ( ) มำก ( ) ปำนกลำง ( ) น้อย
เนื่องจำก..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5.7 เรื่อง ออกแบบการนาเสนอผลงาน
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
เทคโนโลยี 11 รหั
รหัสส ว21103
ว21103ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 12่ 1ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท1ี่ 1
รายวิชา เทคโนโลยี
ชื่อกลุ่ม......................................... สมำชิก......................................................................................................
คาชี้แจง
ให้นักเรียนออกแบบกำรนำเสนอผลงำนของตนเอง โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีแล้วบันทึก
ข้อมูลลงในตำรำงกำหนดให้
ชื่อกลุ่ม......................................... สมำชิก......................................................................................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................
เวลำในกำรนำเสนอ...................................... นำที
วิธีการนาเสนอ
สื่อประกอบ
ข้อมูลที่นาเสนอ
ผู้นาเสนอ
 นำเสนอ Power point 1. คอมพิวเตอร์ 1. สภำพปัญหำ
1. ด.ญ. ก.
(ตัวอย่าง)
2. เครื่องฉำยวีดี 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ด.ญ. ข.
3. วิธีกำรสืบค้นข้อมูล 3. ด.ญ. ค.
วีทัดศีทน์ัศน์
3. รีโมทเลื่อน
และแหล่งข้อมูล
เฟรม
4. กำรออกแบบและ
4. ลำโพงขยำย
ถ่ำยทอดควำมคิด
เสียง
5. วัสดุที่ใช้
5. ชิ้นงำน
6. เครื่องมือช่ำงที่
จำเป็น
7. กำรประกอบชิ้นงำน
8. วิธีกำรทดสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข
9. ผลกำรแก้ปัญหำ
 สำธิตกำรทำงำน
 เขียนรำยงำน
 บรรยำย
 แผ่นพับประชำสัมพันธ์
 ป้ำยนิเทศ
 เผยแพร่ผ่ำนสื่อ
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1032
วิธีการนาเสนอ
ออนไลน์
 ประชำสัมพันธ์เสียงตำม
สำย
 อื่นๆ………………………..

สื่อประกอบ

ข้อมูลที่นาเสนอ

ผู้นาเสนอ
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1045
1033
แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
อธิบำยกำร
อธิบำยแนวคิด
ทำงำนตำม
ทฤษฎี หลักกำร
เลขที่
ชื่อ-สกุล
กระบวน
ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกแบบเชิง กำรแก้ปัญหำได้
วิศวกรรมได้
1
2
3
4
5
เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมำก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์กำรผ่ำน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
ร่ำงแบบถ่ำยทอดควำมคิด นำเสนอผลกำรทำงำน
ชื่อ-สกุล
เป็นภำพร่ำง 2 มิติ หรือ 3
ตำมกระบวนกำร
มิติได้
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

1
2
3
4
5
เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมำก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์กำรผ่ำน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
ซื่อสัตย์
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมำก
3 คะแนน ระดับ 3 ดี
2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
*เกณฑ์กำรผ่ำน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ที่ปรึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
3. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
4. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
6. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
7. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
8. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
9. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
1. นางสาวธนพรรณ ชาลี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. นางสาวสุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. นางสาวอรนิษฐ์ โชคชัย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4. นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
5. นายนิพนธ์ จันเลน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
6. นายนพพร แสงอาทิตย์
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
7. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
8. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
9. นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
10. นายจักรพันธ์ ประทุมทีป
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
11. นายสุริยา ชาปู่
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
12. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13. นายวีระชาติ มาตรหลุบเหลา
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ"ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายเทวฤทธิ์ จันเสริม
นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
นายธนวรรษน์ เหง้าดา
นางสุพรรณวดี ประสงค์
นายณพกฤษ เอมศิริ
นางสกุลยา ลาผ่าน
นางสาวพัชชา เนตรายนต์
นางศรีไพร แตงอ่อน
นางสาวจิราพร สมพงศ์
นางสาวพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์
นายสัญญลักษณ์ โสณายะ
นายสมคิด ก้านกิ่งคำ
นางรัชนีกร ไชยคำภา
นางเบญจพร ทองแถม
นางธาริณี นามแสง
นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
นางพนิดา เมืองทอง
นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคาม

โรงเรียนพุทไธสง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนวั
งไกลกั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
นโรงเรี
ยนวั
งวล
โรงเรียนวั
งไกลกั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
นโรงเรี
ยนวั
งวล
โรงเรียนวั
งไกลกั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
นโรงเรี
ยนวั
งวล
นโรงเรี
ยนวั
งวล
โรงเรียนวั
งไกลกั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนฝางพิทยาคม
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
1. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
ข้าราชการบำนาญ
2. นายรังสันต์ จอมทะรักษ์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. นายเจษฎา ก้องสาคร
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
4. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
5. นายนพพร แสงอาทิตย์
นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
6. นายนิพนธ์ เชิญทอง
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาวรติรส พงษาวดาร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นางนิสสรณ์ เชิญทอง
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางเจนจิรา โคตรวงค์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
11. นายศรายุทธ ชาญนคร
ครู โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป. ชุมพร เขต 1
12. นายอนุศร หงษ์ขุนทด
ครู โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายบุญนาค ไชยศิลป์
นายกสิณ สิมลี
นางรุ่งนภา สังสะอาด
นางกวิสรา ศรีศักดา
นายณัฐพล บัวอุไร
นางสาวสมฤทัย พาที
นายนวัช ปานสุวรรณ

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
นางสาวจินดา พราหมณ์ชู
นางปวีณา บุตถาวร
นางทิพย์สุดา สรณะ
นายเฉลิมพล บุษบรรณ์
นายธนวรรษน์ เหง้าดา
นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
นายจตุรงค์ กมลเลิศ
นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา

30. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
31. นางพณมวัลย์ นาวารี
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายแท้ นามแก้ว
นายมนัส ชวดดา
นายสุภชัย สมบุญ
นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ
นายกฤษขจร ศรีถาวร
นายชัยพร ดีกร
นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์
นายบุญเลี้ยง จอดนอก
นายธนเดช บุตรน้ำเพชร

ครู โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสพม. เขต 1
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. 4
ครู โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สพม.เขต 9
ครู โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม.เขต 11
ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 12
ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม.เขต 16
ครู โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” สพม.เขต 17
ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
ครู โรงเรียนกุมภวาปี สพม.เขต 20
ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22
ครู โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24
ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”
สพม. เขต 27
ครู โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27
ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"
สพม. เขต 27
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37
ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42
ครู โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1
ครู โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป.อุดรธานี เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1

41. นางสุพรรณวดี ประสงค์
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11
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42. นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16
43. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์
ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23
41. นางสุพรรณวดี ประสงค์
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11
44. นายพงศพล คำโสภา
ครู โรงเรียนดงกลางพัฒนาศึกษา สพม. เขต 24
42. นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16
45. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25
43. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์
ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23
41.
พรรณวดี
ประสงค์
ครู
ิทยา 2สพม.
สพม.เขตเขต2611
46. นางสุ
นางสาวนงลั
กษณ์
มีแก้ว
ครู โรงเรี
โรงเรียยนสุ
นกูร่ทาษฎร์
องพิทพยาคม
44. นายพงศพล คำโสภา
ครู โรงเรียนดงกลางพัฒนาศึกษา สพม. เขต 24
42.
ลป์
ครู
นควนเนี
ยงวิทยา37สพม. เขต 16
47. นายวิ
นายธัสญุทวัธิฒ์ คงกั
น์ กาบคำ
ครู โรงเรี
โรงเรียยนสา
สพม.เขต
45. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25
43. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์
ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23
46. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว
ครู โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26
คณะตรวจปรู
๊ฟ/พิมพ์คำโสภา
และจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจั
ดการเรียนรู
้ กลุ่มกสาระการเรี
ยนรู24้วิทยาศาสตร์
44. นายพงศพล
ครู โรงเรียนดงกลางพั
ฒนาศึ
ษา สพม. เขต
47.
นายธั
ญ
วั
ฒ
น์
กาบคำ
ครู
โรงเรี
ย
นสา
สพม.เขต
37
ภาคเรี
่ 1 วัฒน์ ศรีกัณหา
45. ยนที
นายอภิ
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25
1. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
46. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว
ครู โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26
มูลมนิคูธ่มิกือารศึ
ษาทางไกลผ่าดนดาวเที
ม ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณะตรวจปรู๊ฟ/พิมพ์ และจัดทำรูปเล่
ครูแกละแผนการจั
การเรียยนรู
47. ยนที
นายธั
ในพระบรมราชูครูปถัโรงเรี
มภ์ ยนสา สพม.เขต 37
ภาคเรี
่ 1ญวัฒน์ กาบคำ
2.
ศรีไพรวรรณ
ผู้อช่วำนวยการโรงเรี
กรรมการ
1. นางราตรี
นายอนุสรณ์
ฟูเจริญ
ยเลขาธิการ ยนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
3.คณะตรวจปรู
นายธีระพล
รองผู
ายวิชาการ
มัธยมศึ
กรรมการ
มูลมนิคูธ่ม้อิกำนวยการฝ่
ษาทางไกลผ่
าดนดาวเที
มกษา
๊ฟ/พิเข่มพ์งขวา
และจัดทำรูปเล่
ือารศึ
ครูแกละแผนการจั
การเรี
ยยนรู
้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรี
ยนวังไกลกัปงถัวลมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบรมราชู
ภาคเรียนที่ 1
4.
ภาสตัรณ์
ณฑุไพรวรรณ
รองหั
วหน้าสำนั
กรรมการ
2. นางวิ
นางราตรี
ศรี
ยนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
1.
นายอนุ
ฟูลพงษ์
เจริญ
ผู้ชอ่วำนวยการโรงเรี
ยเลขาธิ
การกงาน
มูรองผู
ลนิธ้อิกำนวยการฝ่
ารศึกษาทางไกลผ่
านดาวเที
ยมกษา
3. นายธีระพล เข่งขวา
ายวิชาการ
มัธยมศึ
กรรมการ
ในพระบรมราชู
โรงเรียนวังไกลกัปงถัวลมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.
นัผูรองหั
วิชวาการศึ
กษาชำนาญการ
คณะทำงาน
นางวิภา ตัศรี
ณแสงอาทิ
ฑุไพรวรรณ
ลพงษ์ตย์
หน้าสำนั
กงาน
4. นายนพพร
2.
นางราตรี
้อกำนวยการโรงเรี
ยนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
สำนั
ชารศึ
าการและมาตรฐานการศึ
กยษามกษา
สพฐ.
มูลนิกธ้อวิิกำนวยการฝ่
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
3. นายธีระพล เข่งขวา
รองผู
ายวิชาการ
มัธยมศึ
กรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยาง
โรงเรี
ยนวังดไกลกั
อัยยิปกงถัาราม
สพป.ปทุมธานีปถัเขต
คณะทำงาน
ในพระบรมราชู
วลมภ์ในพระบรมราชู
มภ์ 2
7.
าฑุถาปั
นแก้
โรงเรี
นวั
ณกหญิ
งส้มจีน มิตรภาพที่ 64 สพป.ปทุมธานี เขต
คณะทำงาน
5. นางสาวสุ
นายนพพร
ตย์ว
นักวิชยวาการศึ
ษาชำนาญการ
4.
นางวิ
ภา ณตัณิสแสงอาทิ
ลพงษ์
รองหั
หน้ดาคุสำนั
กงาน
กรรมการ
2มูสำนั
าการและมาตรฐานการศึ
ลนิกธวิิกชารศึ
กษาทางไกลผ่านดาวเทีกยษาม สพฐ.
8.
นายถิรเดช ตสร้
อยสั
งข์
นัในพระบรมราชู
กวิชยาการคอมพิ
วมเตอร์
ผู้ชคณะทำงาน
่วยเลขานุการ
6. นางสาวสาวิ
รี ศรี
โนนยาง
โรงเรี
นวัดอัยยิปกถัาราม
ภ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
มูนัโรงเรี
ลกนิวิชธยาการศึ
ิกนวัารศึ
ม สพป.ปทุมธานี เขต
7. นางสาวสุ
า ถาปันแก้
ดคุกณกษาทางไกลผ่
หญิ
งส้มจีน มิานดาวเที
ตรภาพทีย่ 64
5.
นายนพพรณิสแสงอาทิ
ตย์ว
ษาชำนาญการ
คณะทำงาน
ปถัมภ์
เขต
2ในพระบรมราชู
สำนั2กวิชาการและมาตรฐานการศึ
กษา สพฐ.
9.
นางสาวณั
องดจั
กวิชยาการศึ
เลขานุ
การการ
8. นางสาวสาวิ
นายถิรเดชฐตพร
สร้
อเผืยสั
ข์ นทึก นัโรงเรี
าการคอมพิ
วเตอร์สพป.ปทุมธานี เขต 2
ผู้ชคณะทำงาน
่วยเลขานุ
6.
รี ศรี
โนนยาง
นวัดอักยษา
ยิการาม
มูโรงเรี
ลนิธยิกนวัารศึ
ม สพป.ปทุมธานี เขต
7. นางสาวสุณิสา ถาปันแก้ว
ดคุกณษาทางไกลผ่
หญิงส้มจีน มิานดาวเที
ตรภาพทีย่ 64
คณะทำงาน
2ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.
นางสาววรรณวิ
กษา วเตอร์
ยเลขานุ
การาร
9. นายถิ
นางสาวณั
การกการ
8.
รเดชฐพร
สร้อเผืษยสัาองดจั
ข์ นทึก นักวิชาการศึ
าการคอมพิ
ผูผู้ช้ชเลขานุ
่ว่วยเลขานุ
ยเลขานุ
ภูพานทอง
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชูปปถัถัมมภ์ภ์
านทอง
ยเลขานุ
การ
10. นางสาววรรณวิ
นางสาววรรณวิ
9.
นางสาวณั
ฐพรษาเผืษภูาอพดจั
นทึก นักวิชาการศึกษา
การการ
ผูผู้ช้ชเลขานุ
่ว่วยเลขานุ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ภูพานทอง
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชูปปถัถัมมภ์ภ์
10.
นางสาววรรณวิษา ำ นันักกวิวิชชาการศึ
าการศึกกษาษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ยเลขานุการ
การ
11. นางสาวกมลชกนก  ดวงค�
ผูผู้ช้ช่ว่วยเลขานุ
ภูพานทอง
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์     านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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