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มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

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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บพับนพัธุน์ ธุ3์ (เพศหญิง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 3

หน้า
หน้า
ก
ข
ก
ฃ-ฅ
ฆ - ขง
ฃ - ฅจ
ฆ - ฉง
ช - ฌจ
ญ - ทฉ
ช - ฌ1
ญ - ท5
171
255
17
32
25
38
32
57
38
68
57
75
68
82
75
117
82
129
117
144
129
156
144
171
156
185
171
206
185
215
206
239
215
249
239
263
249
274
263
288
274
288

ค

สารบัญ (ต่อ)
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 14 ยเรืนรู่อง้ที่ การตกไข่
14 เรื่อง การมี
การตกไข่
ประจำเดื
การมี
อนประจำเดือน
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 15 ยเรืนรู่อง้ที่ การปฏิ
15 เรื่อสงนธิการปฏิ
และการพั
สนธิฒแนาของไซโกต
ละการพัฒนาของไซโกต
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 16 ยเรืนรู่อง้ที่ การคุ
16 เรืมกำเนิ
่อง การคุ
ดและเลื
มกำเนิ
อกวิดธและเลื
ีการคุมอกำเนิ
กวิธีกดารคุ
ที่เหมาะสม
มกำเนิดที่เหมาะสม
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 17 ยเรืนรู่อง้ที่ ตระหนั
17 เรื่อกงถึงผลกระทบต่
ตระหนักถึงผลกระทบต่
อการตั้งครรภ์
อการตั
ก่อนวั้งครรภ์
ยอันควร
ก่อนวัยอันควร
หน่วยการเรีหน่
ยนรู
วยการเรี
้ที่ 3 เรืยนรู
่อง้ที่การเคลื
3 เรื่อ่องนทีการเคลื
่และแรง่อนที่และแรง
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 1 เรืย่อนรูง ้ทระยะทาง
ี่ 1 เรื่อง และการกระจั
ระยะทาง และการกระจั
ด
ด
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 2 เรืย่อนรูง ้ทปริ
ี่ 2มาณเวกเตอร์
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์
และปริมาณสเกลาร์
และปริมาณสเกลาร์
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 3 เรืย่อนรูง ้ทอัี่ ต3ราเร็
เรื่อวงและความเร็
อัตราเร็ว และความเร็
ว
ว
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 4 เรืย่อนรูง ้ทการแก้
ี่ 4 เรืโ่อจทย์
ง การแก้
ปัญหาอั
โจทย์
ตราเร็
ปัญวหาอั
และความเร็
ตราเร็ว และความเร็
ว
ว
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 5 เรืย่อนรู
ง แรงลั
้ที่ 5 พเรืธ์่อง แรงลัพธ์
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 6 เรืย่อนรู
ง แรงเสี
้ที่ 6 เรื
ยดทาน
่อง แรงเสียดทาน
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 7 เรืย่อนรูง ้ทการทดลองแรงเสี
ี่ 7 เรื่อง การทดลองแรงเสี
ยดทาน ยดทาน
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 8 เรืย่อนรูง ้ทประโยชน์
ี่ 8 เรื่องของแรงเสี
ประโยชน์ยขดทาน
องแรงเสียดทาน
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 9 เรืย่อนรูง ้ทแรงและความดั
ี่ 9 เรื่อง แรงและความดั
นของของเหลว
นของของเหลว
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 10 ยเรืนรู่อง้ที่ แรงพยุ
10 เรืง่อง แรงพยุง
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 11 ยเรืนรู่อง้ที่ แรงกระทาต่
11 เรื่อง แรงกระทาต่
อวัตถุในของเหลว
อวัตถุในของเหลว
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 12 ยเรืนรู่อง้ที่ โมเมนต์
12 เรื่อขงองแรง
โมเมนต์ของแรง
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 13 ยเรืนรู่อง้ที่ ของเล่
13 เรืน่องโมเมนต์
ของเล่ขนองแรง
โมเมนต์ของแรง
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 14 ยเรืนรู่อง้ที่ สนามโน้
14 เรื่อมง ถ่วสนามโน้
ง และสนามแม่
มถ่วง และสนามแม่
เหล็ก
เหล็ก
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 15 ยเรืนรู่อง้ที่ สนามไฟฟ้
15 เรื่อง าและความสั
สนามไฟฟ้ามและความสั
พันธ์ระหว่มางขนาดของแรง
พันธ์ระหว่างขนาดของแรง
กับระยะห่างจากสนาม
กับระยะห่างจากสนาม
บรรณานุกรม
บรรณานุกรม
ใบกั้นหน้า สาระเทคโนโลยี
ใบกั้นหน้า สาระเทคโนโลยี
รหัรหัสสวิชวิชา าว22103
มั้นธมัยมศึ
ที่ ท2ยี่ ภาคเรี
1 ่1
คำชี้แจงรายวิ
คำชี
ชาวิ้แจงรายวิ
ทยาศาสตร์
ชาวิเทคโนโลยี
ทยาศาสตร์
รหัสวิชา2 ค22103
ชั้นค22103
มัธยมศึชัก้นชัษาปี
ธทยมศึ
ี่ ก2ษาปี
กภาคเรี
ษาปี
นที
2 ่ ภาคเรี
1 ยนทีย่ นที
คำอธิบายรายวิ
คำอธิ
ชาวิ
บายรายวิ
ทยาศาสตร์
ชาวิเทคโนโลยี
ทยาศาสตร์
รหัสวิชา2ค22103
ชัค22103
้นมัธยมศึชัก้นชัษาปี
ธทยมศึ
ี่ ก2ษาปี
กภาคเรี
ษาปี
นที
2 ่ ภาคเรี
1 ยนทีย่ นที
รหัรหัสสวิชวิชา าว22103
มั้นธมัยมศึ
ที่ ท2ยี่ ภาคเรี
1 ่1
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชี้วัดยนรู้/ตัวชี้วัด
รหัรหัสสวิชวิชาชัาว22103
่1่1
โครงสร้างรายวิ
โครงสร้
ชาวิาทงรายวิ
ยาศาสตร์
ชาวิเทคโนโลยี
ทยาศาสตร์
รหัสวิชา2ค22103
้นค22103
มัธยมศึชัก้นชัษาปี
้นมัมัธยมศึ
ธทยมศึ
ี่ 2กกษาปี
ภาคเรี
ษาปีทที่ 2ยี่ นที
2ภาคเรี
่ ภาคเรี
1 ยนทียนที
หน่วยการเรีหน่
ยนรู
วยการเรี
้ที่ 1 เรืยนรู
่อง้ที่เทคโนโลยี
1 เรื่อง กเทคโนโลยี
ับมนุษย์ กับมนุษย์
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 1 เรืย่อนรูง ้ทการเปลี
ี่ 1 เรื่ยอนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
ง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 2 เรืย่อนรูง ้ทพัี่ ฒ2 นาการของเทคโนโลยี
เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยี
การสื่อสาร การสื่อสาร
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 3 เรืย่อนรูง ้ทการใช้
ี่ 3 เรืเทคโนโลยี
่อง การใช้อเย่ทคโนโลยี
างสร้างสรรค์
อย่างสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 4 เรืย่อนรู
ง ้ทการสร้
ี่ 4 เรืา่องและแสดงสิ
ง การสร้างและแสดงสิ
ทธิ์ความเป็นทเจ้ธิ์คาวามเป็
ของผลงาน
นเจ้าของผลงาน
หน่วยการเรีหน่
ยนรู
วยการเรี
้ที่ 2 เรืยนรู
่อง้ที่นัก2ออกแบบระบบ
เรื่อง นักออกแบบระบบ
แผนการจัดการเรี
แผนการจั
ยนรูด้ทการเรี
ี่ 5 เรืย่อนรูง ้ทองค์
ี่ 5 ปเรืระกอบและหลั
่อง องค์ประกอบและหลั
กการทำงานของคอมพิ
กการทำงานของคอมพิ
วเตอร์ วเตอร์

หน้า
304
316
330
349
359
365
384
395
404
424
439
453
461
470
485
504
514
554
571
590

หน้า
304
316
330
349
359
365
384
395
404
424
439
453
461
470
485
504
514
554
571
590

610

610

614
615
616
617
620
629
643
663
679
706
720

614
615
616
617
620
629
643
663
679
706
720

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักออกแบบระบบ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเขียนผังงาน
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนอัลกอริทสารบั
ึมเพื่อญแก้(ต่
ปัญอ)หา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย6นรูเรื้ที่ อ2ง เรืการออกแบบอั
ลกอริปทกรณ์
ึม ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
แผนการการจั
่อง เครื่องมือและอุ
แผนการจั
ดการเรี
ี่ 7 เรื่อง ไพธอนเบื
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
4 ้ทโปรแกรมเมอร์
น้อย ้องต้น
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย8นรูเรื้ที่ อ1ง เรืการทำซ้
ำและตัดสินใจ ยนโปรแกรมเบื้องต้น
แผนการการจั
่อง การออกแบบและเขี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย9นรูเรื้ที ่อ2ง เรืนั่อกงออกแบบระบบ
แผนการการจั
รู้จัก Micro:bit
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย10
ง ่อการคิ
เชิงคำนวณ
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 3่อเรื
ง เขียดนโปรแกรมโดยใช้
Micro:bit
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย11
ง ่อรูง้จรูัก้จไมโครบิ
ท และ Thinkercad
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 4่อเรื
ัก Arduino
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย12
ง ่อระบบอั
โนมัติด้วยไมโครบิท
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 5่อเรื
ง คำสั่งตวนรอบ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย13
ง ่อออกแบบระบบด้
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 6่อเรื
ง รู้จักทางเลือก วย Tinkercad
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย14
และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 7่องเรื่อการใช้
ง ฟังก์งชานันในLDR
Tinkercad
แผนการจั
ดการเรี
15 เรือ่อยง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
5 ้ทวิศี่ วกรน้
หน่แผนการการจั
วยการเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 3 เรืยนรู
่อง้ที่ วิ1ศเรืวกรน้
่อง ล้ออยและเพลา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย16
ง ่อสารสนเทศกั
บการแก้
ปัญหากส์อย่างง่าย
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 2่อเรื
ง จำลองวงจรอิ
เล็กทรอนิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย17
ง ่อไฟฟ้
เล็กไฟฟ้
ทรอนิ
กส์ เล็กทรอนิกส์
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 3่อเรื
ง เรืา่อและอิ
ง กลไก
าและอิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย18
ง ่อการออกแบบชิ
งานไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 4่อเรื
ง ประยุกต์ใช้ก้นลไก
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย19
ง ่อการสร้
างทดสอบและประเมิ
แผนการการจั
นรู้ทเรืี่ 5่อเรื
ง ยานยนต์
แห่งโลกอนาคต นชิ้นงาน
แผนการจั
การเรี
ยนรู้ที่ 201 เรื่อง การนำเสนอชิ้นงาน
บรรณานุกดรม
เทคโนโลยี
บรรณานุ
กรม่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะจัดทำคู
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะจัดคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1

681
688
ฅ
705
716
736
หน้า 741
740 754
763 775
779 793
798 819
807 836
823 851
841 872
852 895
871 912
889 932
911 936
919 947
935 960
963 978
980 993
10081017
10151023

10151023
10161024
10181026
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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

DLTV 1
DLTV 2
DLTV 3
DLTV 4
DLTV 5
DLTV 6
DLTV 7
DLTV 8
DLTV 9
DLTV 10
DLTV 11
DLTV 12
DLTV 13
DLTV 14
DLTV 15

(ช่อง 186)
(ช่อง 187)
(ช่อง 188)
(ช่อง 189)
(ช่อง 190)
(ช่อง 191)
(ช่อง 192)
(ช่อง 193)
(ช่อง 194)
(ช่อง 195)
(ช่อง 196)
(ช่อง 197)
(ช่อง 196)
(ช่อง 199)
(ช่อง 200)

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 10100
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

จ

คำ�ชี้แจง
คำ�ชี้แจง
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กกล่
ลุ่มุมสาระการเรี
นรููว้วิทิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์
สาระการเรียยนร้

ฉ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
2
รหัสวิชา ว21101
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดของตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย
อุณหภูมิและความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้น เป็นน
วข้อองง
ร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เเกีกี่ยยวข้
ตลอดจนออกแบบการ
กับระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนออกแบบการ
ทดลองและทดลอง การเปรียบเทียบการเต้นของหัวใจ และการใช้แบบจำลองในการอธิบายการทำงานของระบบ
ทำ � งานของระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบต่าง ๆ โดยการบอกแนวทางในการดู
การดูแแลล
รักษาอวัยวะในระบบนั้น ๆ ให้ทำงานเป็นปกติ รวมถึงตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึ
งการเลื
อกวิธอีกกวิ
ารคุธีกมารคุ
กำเนิมดกำที�่ เนิดที่
รวมถึ
งการเลื
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และสามารถอธิบายการตกไข่ การมี
ประจำเดือน การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ และการลอย
และการลอย
ของวัตถุในของเหลวจากหลัก�านเชิงประจักษ์ ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เเหมาะสมในการอธิ
หมาะสมในการอธิบายบ าย
ป�จจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว ป�จจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน และวิธีการที่เหมาะสมในการอธิ
อธิบบายาย
� นวณอัตราเร�
ต ราเร็
ว และ
โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้สมการ M = Fl คำคำนวณอั
วและ
ความเร�วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ V = s/t และ v⃑ =s⃑/t จากหลั
ก�านเชิ
งประจักงษ์ประจั ก ษ์
จากหลั
ก ฐานเชิ
นอกจากนี้สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงทีก่ ระทำต่อวัตถุในแนวเดี
ในแนวเดียวกัยนวกั น
แผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลวแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ แผนภาพ
แสดงแรงแม่เหล�ก แรงไ���าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ และแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร�ว วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล�ก แรงไ���า และแรงโน้
และแรงโน้มมถ่ถ่วงที
่กระทำต่
้น ๆ กั้นบๆ กับ
วงที
่กระทำอ�ต่วัตอถุวัทตี่อถุยูท่ในสนามนั
ี่อยู่ในสนามนั
ระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานและ
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บับันนทึทึก ก
จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดแก้ป�ญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
โดยใช้ข้อขมู้ อล มู ล
หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรูร้้ไู ไปใช้
ปใช้ในใ น
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.1 ม.2/4 – 6
ว 1.2 ม.2/1 – 17
ว 2.2 ม.2/1 – 15
รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา ว21101
ปีการศึกษา 2562
22101
รวมเวลา 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กาย�าพ
มาตรฐานการเรียนรู้
ความสั
น ธ์ารงสมบั
ะหว่ตาิขงสมบั
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสั
มพันมธ์พัระหว่
อง ต ิ ข อง
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
แปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
1. ว 2.1 ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบาย ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดดตัตัววทำละลาย
ทำ�ละลาย
อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลาย
2. ว 2.1 ม.2/5 ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วย ความเข้มข้นเป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร
มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
3. ว 2.1 ม.2/6 ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้เรื่อง ความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่าง
การใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีว�าพ
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน วว 1.2
1.2 เข้เข้าาใจสมบั
าและออกจาก
ใจสมบัตติขิของสิ
องสิ่ง่งมีมีชชีวีวิติต หน่หน่วยพื
วยพื้น้น�านของสิ
ฐานของสิ่งมี่งชมีีวชิตีวการลำเลี
ิต การลำ�ยเลีงสารเข้
ยงสารเข้
าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสั
ความสัมมพัพันนธ์ ธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1. ว 1.2 ม.2/6 บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหลอดเลือด และเลือด
1. ว 1.2 ม.2/6
างและหน้าที่ของหั
อด และเลื
ด
2.
ม.2/7 บรรยายโครงสร้
อธิบายการทำ�งานของระบบหมุ
นเวีวยใจหลอดเลื
นเลือด โดยใช้
แบบจำ�อลอง
2.
บายการทำงานของระบบหมุนเวีในการเปรี
ยนเลือด โดยใช้
3. ว 1.2 ม.2/7
ม.2/8 อธิ
ออกแบบการทดลองและทดลอง
ยบเทีแยบบจำลอง
บอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ
1.2 ม.2/8 ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ
และหลังทำ3.�กิวจกรรม
และหลังทำกิ
4. วจกรรม
1.2 ม.2/9 ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
4. ว 1.2 นม.2/9
ตระหนั
ความสำคั
อวัยวะในระบบหมุ
เวียนเลื
อดให้กทถึ�ำ งงานเป็
น ญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็น

ซ

5. ว 1.2 ม.2/1 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
6. ว 1.2 ม.2/2 อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั
้งอธิ้ งบอธิ
ายกระบวนการ
รวมทั
บ ายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
7. ว 1.2 ม.2/3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรัรักกษาอวั
ยวะย วะ
ษาอวั
ในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ
8. ว 1.2 ม.2/4 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจดัของเสียทางไต
9. ว 1.2 ม.2/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทาง
ในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ
ในการควบคุ
10. ว 1.2 ม.2/10 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุ
ม ม
การทำงานต่างๆ ของร่างกาย
11. ว 1.2 ม.2/11 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษารวมถึง
การป้องกันการกระทบกระเทือน และอันตราย ต่อสมองและไขสันหลัง
12. ว 1.2 ม.2/12 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิ
ง ง
และเพศหญิ
โดยใช้แบบจำลอง
13. ว 1.2 ม.2/13 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่
างกาย
แปลงของร่
า งกาย
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ัยหน่
ุมสาวโดยการดู
แลรักษา
14. ว 1.2 ม.2/14 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ เข้เข้าสูา่วส่ัยูวหนุ
่มสาวโดยการดู
แลรักษา
ร่างกาย และจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
จนคลอด
15. ว 1.2 ม.2/15 อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอด
เป็นทารก
16. ว 1.2 ม.2/16 เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่กำหนด
17. ว 1.2 ม.2/17 ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์กก่อ่อนนวัวยัยออันันคควรโดยการประพฤตตนให้
วรโดยการประพฤตตินใหเ้หเหมาะสม
มาะสม

ฌ
สาระที่ 2 ว�ทยา�าสตร�กาย�า�
สาระที
่ 2 ว�ทยา�าสตร�
มาตรฐานการเรี
ยนรู้ กาย�า�
มาตรฐานการเรี
มาตรฐาน ยวนรู2.2้ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 2.2 เข้
าใจธรรมชาติ
ของแรงในชี
ิตประจำวั้ไนปใช้
ผลของแรงที
ษณะการเคลื่อ่อนที
นที่ ่
แบบต่
าง ๆ ของวั
ตถุ รวมทัว้งนำความรู
ประโยชน์ ่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1. ว 2.2 ม.2/14 อธิบายและคำนวณอัตราเร�วและความเร�วของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สสมการ
มการและ
และ
ว 2.2
ม.2/14
จากหลัก1.�านเชิ
งประจั
กษ์ อธิบายและคำนวณอัตราเร�วและความเร�วของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ และ
จากหลัก�านเชิ
งประจั
กษ์ เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร�ว
2. ว 2.2
ม.2/15
2.3. วว 2.2
เขียนแผนภาพแสดงการกระจั
2.2 ม.2/15
ม.2/1 พยากรณ์
การเคลื่อนที่ของวัตถุทดี่เและความเร�
ป็นผลของ วแรงลั
พธ์พทท์
ี่เกิทดจากแรงหลายแรงที
่กระทำ �
แรงลั
ี ่ เ กิ ด แรงหลายแรงกระทำ
3. ว 2.2ยวกั
ม.2/1
พยากรณ์
การเคลื
่อนที
ต่อวัตถุในแนวเดี
นจากหลั
ก�านเชิ
งประจั
กษ์่ของวัตถุที่เป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุในแนวเดี
นจากหลั
�านเชิงประจักษ์
4. ว 2.2ยวกัม.2/2
เขียกนแผนภาพแสดงแรงและแรงลั
พธ์ที่เกิดจาก แรงหลายแรงที
่กระทำต่
แรงหลายแรงที
่ ก ระทำอ�วัต่ตอถุวั ต ถุ ใ นแนว
เดี
ย วกั น4.ยวกัวน2.2 ม.2/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจาก แรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ในแนวเดี
ในแนวเดี5.ยวกัวน2.2 ม.2/6 อธบิายแรงเสยีดทานสถติและแรงเสยีดทานจลน์ จากหลัก�านเชิ
ฐานเชิงประจักษ์ษ
5.6. วว 2.2
ม.2/6
อธบิ
า
ยแรงเสยี
ด
ทานสถติ
แ
ละแรงเสยี
ด
ทานจลน์
จากหลั
ก
�านเชิ
เหมาะสมในการอธิ
บงประจั
ายปั
อขนาด
2.2 ม.2/7 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิ
บายป�
จจัจยกจัทีษย่มทีีผ่มลต่ีผลต่
อขนาด
ว 2.2 ม.2/7 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิบายป�จจัยที่มีผลต่อขนาด
ของแรงเสี6.ยดทาน
ของแรงเสี7.ยดทาน
ว 2.2 ม.2/8 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ
7.8. วว 2.2
ยนแผนภาพแสดงแรงเสี
ยดทานและแรงอื
ที่กระทำต่
อวัตถุ สถานการณ์ปปั��ญหาและ
2.2 ม.2/8
ม.2/9 เขี
ตระหนกั
ถงึประโยชนข์องความรเู
้รอื่งแรงเสยี่น ดๆทาน
โดยวิเคราะห์
หาและ
ม.2/9อเพิตระหนกั
ประโยชนข์
งความรเูต้ร่ออื่งการทำกิ
แรงเสยีจดกรรมในชี
ทาน โดยวิวเิตคราะห์
สถานการณ์
ป��หาและ
เสนอแนะ8.วิธวีก2.2
ารลดหรื
่มแรงเสีถยงึดทานที
่เป็นอประโยชน์
ประจำวั
น
เสนอแนะ9.วิธวีก2.2
ารลดหรื
อเพิออกแบบการทดลองและทดลองด้
่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อวการทำกิ
จกรรมในชีวิตประจำวั
ม.2/3
ยวิธีที่เหมาะสมในการอธิ
บายป�นจจัยที่มีผลต่อความดั
ความดันน
9. ว 2.2 ม.2/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายป�จจัยที่มีผลต่อความดัน
ของของเหลว
ของของเหลว
10. ว 2.2 ม.2/4 วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลัก�านเชิงประจักษ์
10.
แรงพยุงและการจม
การลอยของวั
ตถุ ในของเหลวจากหลัก�านเชิงประจักษ์
11. วว 2.2
2.2 ม.2/4
ม.2/5 วิเขีเคราะห์
ยนแผนภาพแสดงแรงที
่กระทำต่
อวัตถุในของเหลว
11.
ยนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัวตยวิถุธในของเหลว
12. วว 2.2
2.2 ม.2/5
ม.2/10เขีออกแบบการทดลองและทดลองด้
ีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ขของแรงเมื
องแรงเมื่อ ่อ
12.
ว
2.2
ม.2/10
ออกแบบการทดลองและทดลองด้
ว
ยวิ
ธ
ท
ี
เ
่
ี
หมาะสมในการอธิ
บ
ายโมเมนต์
ข
องแรงเมื
่อ
วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณโดยใช้สมการ M = FL
วัตถุอยู่ในสภาพสมดุ
ต่อการหมุ
สมการ Mเหล�=กFL
13. ว 2.2 ลม.2/11
เปรีนยและคำนวณโดยใช้
บเทียบแหล่งของสนามแม่
สนามไ���า และสนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรง
13.
ว
2.2
ม.2/11
เปรี
ย
บเที
ย
บแหล่
ง
ของสนามแม่
เ
หล�
ก
สนามไ���
า และสนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรง
ที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ที่กระทำต่14.
อวัตวถุท2.2
ี่อยูม.2/12
่ในแต่ละสนาม
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่
เหล�ก แรงไ���า และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ
14.
นแผนภาพแสดงแรงแม่
ก แรงไ���า และแรงโน้
ถ่วงที่การะทำต่
อวัตถุมถ่วมงทีถ่่ ว งที ่
แรงไฟฟ้
าและแรงโน้
และแรงโน่
15. วว 2.2
2.2 ม.2/12
ม.2/13 เขี
วิเยคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่เหล�
างขนาดของแรงแม่
เหล�ก มแรงไ���
ม.2/13 วิ้นเคราะห์
ความสัามงจากแหล่
พันธ์ระหว่งาของสนามถึ
งขนาดของแรงแม่
เหล�กอมูแรงไ���
า และแรงโน้มถ่วงที่
กระทำต่อ15.
วัตถุวท2.2
ี่อยู่ในสนามนั
ๆ กับระยะห่
งวัตถุจากข้
ลทีร่ วบรวมได้
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้

ญ

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ว21101
ว22101 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
�าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมเวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
1
สารละลาย
ว 2.1 ม.2/4 - 6

สาร�สำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
13
10
สารละลายอาจมีสถานะเป็น
ของแข�ง ของเหลวและแก๊ส
สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลาย
และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มี
ปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลาย
กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะ
เดียวกันกับสารละลายจัดเป็นตัวทำ
ละลาย
ตัวทำ�ละลาย
สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถ
ละลายในตัวทำละลายได้อีกที่
อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า สารละลาย
อิ่มตัว สภาพละลายได้ของสารในตัว
ทำละลาย เป็นค่าที่บอกปริมาณของ
สารที่ละลายได้ในตัวทำละลาย
100 กรัม จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ
อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ สภาพ
ละลายได้ของสารบ่งบอก
ความสามารถในการละลายได้ของตัว
ละลายในตั
วทำละลาย
ซึ่ง
ตัวละลายในตั
วทำ�ละลาย
ความสามารถในการละลาย
ของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลาย
ละลายและตั
หภูมิ และ
และตัวละลายวละลาย
อุณหภูอุมณิ และ
ความดัน สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพ
ละลายได้แตกต่างกันในตัวทำละลาย

ฎ

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
ที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกัน
มีสภาพละลายได้ในตัวทำละลาย
หนึ่งๆ ไม่เท่ากัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
สารส่วนมาก สภาพละลายได้ ของ
สารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น สภาพการละลาย
สภาพการละลายได้
จะลดลงนมีส่ผวลน
ได้
จะลดลง ส่วนความดั
ความดั
ผลต่อ่อแก๊ความดั
ส โดยเมื
ต่อแก๊สนมีโดยเมื
นเพิ่อ่มความ
ขึ้น
ดัสภาพละลายได้
นเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้
จะสูงขึ้นจะสูงขึ้น
ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของ
สาร เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย
ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เช่น การทำน้ำเชื่อมเข้มข้น การสกัด
สารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณ
มากที่สุดความเข้มข้นของสารละลาย
เป็นการระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลาย หน่วยความเข้มข้น
มีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วย
เป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร มวล
ต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ร้อยละ
โดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุ
ปริมาตรตัวละลายในสารละลาย
100 หน่วย ปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้
กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือ
แก๊ส ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็น
การระบุมวลตัวละลายในสารละลาย
100 หน่วยมวลเดียวกันนิยมใช้กับ
สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข�ง
ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็น

ฏ

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
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ร่างกายมนุษย์

ว 1.2 ม.2/1 – 17

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
การระบุมวลตัวละลายในสารละลาย
100 หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับ
สารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข�ง
ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว
การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน
ควรพิจารณาจากความเข้มข้นของ
สารละลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ
การใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่
23
50
เกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด
กะบังลม และกระดูกซี่โครง มนุษย์
หายใจเข้า เพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์ และ
หายใจออกเพื่อกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ร่างกาย อากาศเคลื่อนที่เข้าและออก
จากปอดได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรและความดันของอากาศ
ภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทำงานของกะบังลม และกระดูก
ซี่โครง การแลกเปลี่ยนแก๊ส ออกซิเจน
สคาร์บอนไดออกไซด์
กัออกซิ
บแก๊เสจนกั
คาร์บบแก๊
อนไดออกไซด์
ในร่างกาย
เกิ
้นบริเวณถุ
บหลอด
ในร่ดขึางกาย
เกิดขึง้นลมในปอดกั
บริเวณถุงลมใน
เลื
อดฝอยที
่ถุงลมอด�อยที
และระหว่
างหลอด
ปอดกั
บหลอดเลื
่ถุงลม
และ
เลื
อดฝอยกั
บเนื้ออเยืด�อยกั
่อการสูบบเนืบุ้อหเยืรี่ อการ
ระหว่
างหลอดเลื
สูการสู
ดอากาศที
ีสารปนเปิ
้อน และ
บบุหรี่มการสู
ดอากาศที
่มีสารการ
เป็
นโรคเกี
่ยวกับระบบหายใจบางโรค
ปนเป�
�อน และ
อาจทำ
เกิดโรคถุ
ลมโป่งพอง
การเป็�นให้โรคเกี
่ยวกับงระบบหายใจบาง
โรคอาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป�งพอง

ฐ

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอด
ลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษา
ระบบหายใจ ให้ทำหน้าที่เป็นปกติ
ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ
ไต ท่อไต กระเพาะป�สสาวะ และท่อ
ป�สสาวะ โดยมีไตทำหน้าที่กำจัดของ
เสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก
รวมทั้งสารที่ร่างกายไม่ต้องการออก
จากเลือด และควบคุมสารที่มีมาก
หรือน้อยเกินไป เช่น น้ำ โดยขับ
ออกมาในรูปของป�สสาวะ
การเลือกรับประทานอาหารที่
เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่
ไม่มีรสเค�มจัด การดื่มน้ำสะอาดให้
เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ
ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย
หัวใจหลอดเลือด และเลือด
หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง
ได้แก่ หัวใจห้องบน 2 ห้อง และห้อง
ล่าง 2 ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบนและ
หัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น หลอด
เลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรี
หลอดเลือดเวน หลอดเลือด�อย ซึ่งมี
โครงสร้างต่างกัน เลือด ประกอบด้วย
เซลล์เม�ดเลือด เพลตเลตและพลาสมา
พลาสมา
การบีบและคลายตัวของหัวใจ
ทำ�ให้
เลือบดหมุ
นเวียนและลำ
�เลีวใจทำ
ยง
การบี
และคลายตั
วของหั
สารอาหาร
ของเสีย และสารอื
ให้เลือดหมุนแก๊เวีสยนและลำเลี
ยง น่ ๆ
สารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสาร

ฑ

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
อื่น ๆงอวั
ไปยัยงวะและเซลล์
อวัยวะและเซลล์
ไปยั
ต่าตง่างๆๆ
ทั่วร่างกาย เลือดที่มีปริมาณแก๊ส
ออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยัง
เซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกัน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะ
แพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียงกลับเข้าสู่
หัวใจและถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่
ปอดชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของ
หัวใจซึ่งอัตรา การเต้นของหัวใจ
ในขณะปกติและ หลังจากทำกิจกรรม
ต่าง ๆ จะแตกต่างกัน ส่วนความดัน
เลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจาก
การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่าง
กันในแต่
คคลละบุ
คนที
่เป็นคนที
โรคหั่เป็วนใจ
แตกต่
างกัลนะบุ
ในแต่
คคล
และหลอดเลื
อ ดจะส่
ง ผลทำ
� ให้
โรคหัวใจและหลอดเลื
อดจะส่
งผลทำ
หัให้วหใจสู
บฉีบด�ีเลื
การ
ัวใจสู
ดเลืออดไม่
ดไม่เเป็ป็นนปกติ
ปกติ การ
ออกกำลังกาย การเลือกรับประทาน
อาหาร การพักผ่อน และการรักษา
ภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย
สมองและ ไขสันหลัง จะทำหน้าที่
ร่วมกับเส้นประสาท ซึ่งเป็นระบบ
ประสาทรอบนอก ในการควบคุมการ
ทำงานของอวั
ยวะต่ยาวะต่
ง ๆารวมถึ
งการง
การทำ�งานของอวั
งๆ รวมถึ
การแสดงพฤติ
เพื่อการตอบ
แสดงพฤติ
กรรมกรรม
เพื่อการตอบสนอง
่งเร้่อามีเมื
ิ่งเร้ามากระต้
ต่สนองต่
อสิ่งเร้อา สิเมื
สิ่ง่อเร้มีาสมากระตุ
้น ุน
หน่วยรับความรู้สึก จะเกิดกระแส
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
ประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับ
ความรู้สึก ไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมา
ตามเซลล์ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ
ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความ
ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กับทุก
ระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงควรป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่ระทบกระเทือนต่อ
สมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้
ทำงานเป็นปกติมนุษย์มีระบบสืบพันธุ์
ที่ประกอบด้วยอวั
ยอวัยยวะต่
วะต่าางงๆๆ ที่ท�ำำหน้า
ทีหน้่ เ ฉพาะ
าที่เ�พาะโดยรั
โดยรัง ไข่
งไข่ใในเพศหญิ
นเพศหญิงง
จะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณ�ะ
ในเพศชาย จะทำหน้าที่สร้างเซลล์
อสุจิ ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุม
การแสดงออกของลักษณะทางเพศที่
แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ
การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามี
การปฏิสนธิของเซลล์ไข่ และเซลล์
อสุจิจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์การมี
ประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับการ
ตกไข่ โดยเป็นผลจากการปลี่ยนแปลง
ของระดับฮอร์โมนเพศหญิง เมื่อเพศ
หญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับ
การปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้

ณ

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
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การเคลื่อนที่และ
แรง

ว 2.2 ม.2/1 – 15

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
ไซโกต ไซโกตจะเจริ�เป็นเอ�มบริโอ
และ��ตัส จนกระทั่งคลอดเป็นทารก
แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เซลล์ไข่จะ
สลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้ง
หลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอก
ออก เรียกว่า ประจำเดือน
การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้
เกิดการตั้งครรภ์โดยป้องกันไม่ให้เกิด
การปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการ��งตัวของ
เอ�มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้
ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด
24
40
แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมี
แรงหลาย ๆ แรงกระทำต่อวัตถุ แล้ว
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น
ศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
การเคลื
ถา้ แรงลั
ก่ี ระทำ�
เคลื
่อนทีอ่ ่ นที
แต่่ ถแต่้าแรงลั
พธ์พทธ์ี่กทระทำ
ต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุ
อยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรง
ที่ของเหลว กระทำตั้ง�ากกับผิววัตถุ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า
ความดันของของเหลว
ความดันของของเหลวมี
ความสัมพันธ์กับความลึก จากระดับ
ผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณที่
ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของ
ของเหลวมากขึ้น ความดันของ
ของเหลวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ำหนัก
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
ของของเหลว ด้านบนกระทำ
มากกว่า เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะ
มีแรงพยุงเนื่องจาก ของเหลวกระทำ
ต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง
การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับ
น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ้า
น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง
ของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะ
ลอยนิ่งอยู่ใน ของเหลว แต่ถ้า
น้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรง
พยุงของของเหลววัตถุจะจม แรง
เสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิว ให้
เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก�จะต้าน
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน
ที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่
เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุ
กำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก�จะทำ
ทำ�ให้
วัให้ตวถุัตนถุั้นนั้นเคลืเคลื
่อนที
่อนที่ช้า่ชลงหรื
้าลงหรืออหยุ
หยุดด
นิ่ง เรียก แรงเสียดทานจลน์ ขนาด
ของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและ
ขนาดของแรงป�ิกิริยาตั้ง�าก
ระหว่างผิวสัมผัส กิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันบางกิจกรรมต้องการ
แรงเสียดทาน เช่น การเป�ด�าเกลียว
ขวดน้ำ การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ
บางกิจกรรมไม่ต้องการ

ต

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
แรงเสียยดทาน
ดทาน เช่เช่นน การลากวั
การลากวัตถุบน
แรงเสี
การใช้นนํา้ มั้ำมันนหล่หล่อลือ่นลืใน
่นในเครื่องยนต์
พืพื้น้นการใช้
เครื่องยนต์
ความรู
้เรื่องแรงเสียดทานสามารถ
่องแรงเสีใยนชี
ดทานสามารถ
นํความรู
าไปใช้้เปรืระโยชน์
วิตประจําวัน
ระโยชน์
น
ได้นำไปใช้
เมื่อมีปแรงที
่กระทํในชี
าต่วอิตวัประจำวั
ตถุโดยไม่
รงที่กระทำต่อตวัถุตถุจะเกิ
โดยไม่
ผ่ได้านศูเมืน่อย์มีกแลางมวลของวั
ด
ผ่
า
นศู
น
ย์
ก
ลางมวลของวั
ต
ถุ
จะเกิ
ด
โมเมนต์ของแรง ทําให้วัตถุหมุนรอบ
ของแรง ทำให้ถุวนัตั้นถุหโมเมนต์
มุนรอบ
ศูโมเมนต์
นย์กลางมวลของวตั
ศูนย์กลางมวลของวั
ตถุนั้น โมเมนต์
ของแรงเป็
นผลคูณของแรงที
่กระทํา
ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมนุไป
ต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไป
ตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อผลรวมของ
ตั้ง�ากกับแนวแรง เมื่อผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศนูย์
โมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์
วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน
วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการ
โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวน
หมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวน
เข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์
เข�มนา��กาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์
ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา ของ
ของแรงในทิศตามเข�มนา��กา ของ
เล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์
เล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์
หลายส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของ
หลายส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของ
แรง ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรง
แรง ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรง
สามารถนํ
าไปใช้อออกแบบและ
สามารถนำไปใช้
อกแบบและ
ประดิ
ประดิษ�ฐ์�์ขของเล่
องเล่นนได้
ได้ วัวัตตถุถุทที่มี่มีมีมวลจะมี
วลจะมี
สนามโน้
สนามโน้มมถ่ถ่ววงอยู
งอยู่โ่โดยรอบ
ดยรอบ
แรงโน้
าต่ออวัวัตตถุถุทที่อี่อยูยู่ใ่ในน
แรงโน้มมถ่ถ่ววงที
งที่ก่กระทํ
ระทำต่
สนามโน้
สนามโน้มมถ่ถ่ววงจะมี
งจะมีททิศิศพุพุ่ง่งเข้
เข้าาหาวั
หาวัตตถุถุ
ทีที่เ่เป็ป็นนแหล่
แหล่งงของสนามโน้
ของสนามโน้มมถ่ถ่ววงง วัวัตตถุถุทที่ี่
มีมีปประจุ
ระจุไไฟฟ้
���าาจะมี
จะมีสสนามไฟฟ้
นามไ���าาอยู
อยู่่
โดยรอบแรงไฟฟ้
าต่ออวัวัตตถุถุทที่ี่
โดยรอบแรงไ���าาทีที่ก่กระทํ
ระทำต่
มีมีปประจุ
ระจุจจะมี
ะมีททิศิศพุพุ่ง่งเข้เข้าาหาหรื
หาหรืออออก
ออก
จากวั
อง
จากวัตตถุถุทที่มี่มีปีประจุ
ระจุทที่เป็นแหลง่
แหล่งขของ

ถ

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
สนามไ���า วัตถุที่เป็นแม่เหล�กจะมี
สนามแม่เหล�กอยู่โดยรอบ
แรงแม่เหล�กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล�ก
จะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจาก
ขั้วแม่เหล�กที่เป็นแหล่งของ
สนามแม่เหล�ก ขนาดของแรงโน้ม
ถ่วง แรงไ���า และแรงแม่เหล�กที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ
จะมีค่าลดลง เมื่อวัตถุอยู่ห่างจาก
แหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น การ
การเคลื
ป็นการเปลี
เคลื
่อนทีอ่ ่ขนที
องวัข่ องวั
ตถุเป็ตถุนเการเปลี
่ยน ย่ น
ตำแหน่งของวัตถุเทียบกับตำแหน่ง
อ้างอิง โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์ เช่น ระยะทาง
อัตราเร�ว การกระจัด ความเร�ว
ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มี
ขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร�ว
ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้ง
ขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด
ความเร�ว เขียนแผนภาพแทน
ปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร
โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาด
และหัวลูกศรแสดงทิศทางของ
เวกเตอร์นั้น ๆ ระยะทางเป็น
ปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง
เป็นความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่
ได้ การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
โดยการกระจัดมีทิศชี้จากตำแหน่ง
เริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายและมี

ท

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

รวม

�าร��ำคั�
เวลา น้ำหนัก
/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) ค��นน
ขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่าง
สองตำแหน่งนั้น อัตราเร�วเป็น
ปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร�วเป็น
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา
�วามเร�วปริมาณเวกเตอร์มีทิศ
เดียวกับทิศของการกระจัด โดย
�วามเร�วเป็นอัตราส่วนของการ
กระจัดต่อเวลา
60
100

1

ว22101

สารละลายประกอบด้วยตัวทำ�ละลายและ
สารที ่ ม ี ป ริ ม าณมากที ่ ส ุ ด จั ด เป็ น ตั ว ทำ � ละลาย กรณี
สารละลายที ่
สภาพละลายได้ของ

ณ
ความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายใน
อุณหภูมิ และ
และสารต่างชนิดันมีส ภาพ
ของสารจะเพิ ่ ม ขึ ้ น
โดยเมื ่ อ ความดั น เพิ ่ ม ขี ้ น

2

100 หน่ ว ยปริ ม าตรเดี ย วกั น นิ ย มใช้ ก ั บ
100 หน่วย
เป็นการระบุมวลตัวละลายใน
ละลายที ่ เ ป็ น ของเหลว
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ

ตัวทำ�ละลาย
สารที่มีปริมาณ
สารที่มีสถานะ

ละลายเป็นกรัมใน

3

4

น้ำ�

น้ำ�

5

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สารละลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารละลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์
จากการทดลอง น�้ำเชื่อมจะมี ตะกอนสีน�้ำตาลอ่อนเหลืออยู่ และน�้ำอัดลมมีตะกอนละเอียดสี
ขาวเหลืออยู่ แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าตัวท�ำละลายหรือน�้ำที่ระเหยไปมีอะไรปนอยู่ด้วยหรือไม่
หรือตะกอนที่เหลืออาจจะมีสารมากกว่า 1 ชนิด)
- ในกรณีที่น�ำสารตัวอย่างมาระเหยแห้งบนจานหลุมโลหะแล้วพบว่าไม่เหลือสารใดๆ จะ
สรุปว่า สารตัวอย่างมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ( ถ้าสารตัวอย่าง
ระเหยแห้งบนจานหลุมโลหะหมดโดยไม่มีสารใดๆ เหลืออยู่เลย ยังสรุปไม่ได้ว่ามี
องค์ประกอบเพียงชนิดเดียว เพราะสารตัวอย่างนั้นอาจประกอบด้วยสารชนิดเดียว หรือหลาย
ชนิดที่ระเหยง่ายเมื่อได้รับความร้อน เช่น แก็สหรือของเหลว เมื่อน�ำไประเหยแห้ง จะไม่มีสาร
ใดๆ เหลือเลย)
- ถ้าน�ำดินมาผสมกับน�้ำจะเป็นสารผสมประเภทใด เพราะเหตุใด ( ถ้าน�้ำดินมาผสมกับน�้ำจะ
เป็นสารผสมประเภทสารเนื้อผสมที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะ ดินไม่ละลายน�้ำหรือละลายได้
น้อยมาก ซึ่งเมื่อผสมกันจะได้ของเหลวขุ่นหรือน�้ำโคลน เมื่อทิ้งไว้จะ ตกตะกอนนอนกันและ
สามารถแยกดินออกจากน�้ำได้โดยการกรอง)
- สมบัติของตัวท�ำละลายและตัวละลายมีผลต่อการละลายของสารหรือไม่ อย่างไร ( สมบัติของ
ตัวท�ำละลายและตัวละลายมีผลต่อการละลายของสาร สารบางอย่างไม่ละลาย ในน�้ำเย็น แต่
ละลายในน�้ำร้อน เช่น เครื่องดื่มซองหรือชากาแฟบางชนิดที่ต้องผสมน�้ำร้อนในการ ดื่ม สาร

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารละลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สารละลาย
รายวิชา วิทยาศาสตร์
บางอย่างละลายในน�้ำ แต่ไม่ละลายในน้ามัน เช่น น�้ำตาลทราย สมบัติเหล่านี้จึงนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน)
ขั้นสรุป
จากผลการท�ำกิจกรรม แสดงว่าน�้ำเชื่อม น�้ำเกลือ น�้ำอัดลม มีองค์ประกอบมากกว่า
หนึ่งชนิด ประกอบด้วย ตัวท�ำละลายซึ่งเป็นน�้ำระเหยไป และตัวละลายเป็นของแข็งอย่างน้อย
หนึ่งชนิด สรุปได้ว่าสารละลายเป็นสารผสม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ตัวท�ำละลายที่มีปริมาณ
มากที่สุดในของผสม และตัวละลายที่อาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก็สได้ เช่น
สารละลายน�้ำเกลือ มีน�้ำ (มีปริมาณมาก) เป็นตัวทาละลาย และเกลือมีสถานะของแข็ง
(มีปริมาณน้อย) เป็นตัวละลายน�้ำอัดลมมีน�้ำ (มีปริมาณมาก) เป็นตัวท�ำละลาย และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (มีปริมาณน้อย) เป็นตัวละลาย ทองเหลืองมีทองแดงมีสถานะของแข็ง
(มีปริมาณมาก) เป็นตัวท�ำละลาย และสังกะสีมีสถานะของแข็ง (มีปริมาณน้อย) เป็นตัวละลาย
ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การให้ความร้อนแก่สารละลายจนของเหลวระเหยกลายเป็นไอแห้งหมด
ใช้ตรวจสอบ องค์ประกอบของสารละลายได้ เป็นวิธีแยกสารโดยให้ความร้อน เรียกว่า การ
ระเหยแห้ง เป็นวิธีที่ใช้ตรวจสอบ ได้ดีกับตัวละลายที่เป็นของแข็ง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้

วิธีการ

- ประเมินการตอบคาถาม
1. เข้าใจชนิดตัวละลาย
ชนิดตัวทาละลายอุณหภูมิที่ ในใบงานที่ 1.1
มีต่อสภาพละลายได้ของสาร - ประเมินจากการตอบ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบงานที่ 1.1
- ใบกิจกรรมที่ 1.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- แบบสังเกต

นักเรียนตอบคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

คาถามในใบกิจกรรมที่ 1.1

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
- ประเมินการแสดงความ
ข้อมูล
คิดเห็น
2. ทักษะการจาแนกประเภท
3. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
- สังเกตพฤติกรรม
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

10

11

ใบกิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของสารละลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน............เดือน..................................พ.ศ...................
กลุ่มที่................................................ชั้น.....................
ชื่อสมาชิกกลุ่ม ............................................................
....................................................................................
.....................................................................................
จุดประสงค์การทาการทดลอง
1. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบของสารละลาย
2. อธิบายวิธีตรวจสอบองค์ประกอบของสารละลาย
คาถามก่อนทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
สมมติฐาน
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
ตัวแปรต้น(ตัวแปรอิสระ)
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
ตัวแปรตาม
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
ตัวแปรควบคุม
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
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อุปกรณ์และสารเคมี
สารเคมี
1. น้า
2. น้าเชื่อม
3. น้าเกลือ
4. น้าโซดา
6. น้าส้มสายชู
อุปกรณ์
1. จานหลุมโลหะ
2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม
4. หลอดหยดสาร

5. น้าอัดลมที่ไม่เจอสี
3. คีมคีบโลหะ

ขั้นตอนการทาการทดลอง
1. สังเกตลักษณะและระบุองค์ประกอบของ น้า น้าเกลือ น้าเชื่อม น้าโซดา น้าอัดลมที่ไม่เจือสี
น้าส้มสายชู แล้วบันทึกผลลงในตารางผลการทดลอง
2. นาของเหลวทั้ง 5 ชนิด ชนิดละ 1 cm3 (20 หยด) ใส่ลงในหลุมโลหะ ชนิดละหลุม
3. นาจากหลุมไปตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์
4. ให้ความร้อนจนของเหลวระเหยแห้งไปหมด สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
สาร

องค์ประกอบ

ลักษณะของเหลวที่สังเกตได้
ก่อนให้ความร้อนจนแห้ง

ลักษณะที่สังเกตได้เมื่อให้
ความร้อนจนแห้ง

น้า
น้าเกลือ
น้าเชื่อม
น้าโซดา
น้าอัดลม
น้าส้มสายชู
อภิปรายผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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คาถามท้ายการทดลอง
1. สิ่งที่เหลืออยู่บนจานหลุมโลหะแต่ละหลุมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. มีสารอยู่ในหลุมทุกหลุมหรือไม่ เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. เราจะมีวิธีการตรวจสอบองค์ประกอบของสารเหล่านี้ได้อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ในกรณีที่นาสารตัวอย่างมาระเหยแห้งบนจานหลุมโลหะแล้วพบว่าไม่เหลือสารใดๆ จะสรุปว่าสาร
ตัวอย่างมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5.ถ้านาดินมาผสมกับน้าจะเป็นสารผสมประเภทใด เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6.สมบัติของตัวทาละลายและตัวละลายมีผลต่อการละลายของสารหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
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ใบงาน องค์ประกอบของสารละลาย
สารบริสุทธิ์ (pure substance) จัดเป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเท่านั้น และมี
องค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอน สารบริสุทธิ์จะมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเฉพาะตัว
สารละลาย(solution) จัดเป็นของผสมเนื้อเดียว มีองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน
ข้อแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์กับสารละลาย
1.
2.
3.
4.
5.

สิ่งเปรียบเทียบ
จานวนชนิดของสาร
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
จุดเยือกแข็ง
ความหนาแน่น

สารบริสุทธิ์
มีสารเพียงชนิดเดียว
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่

สารละลาย
มีสารมากกว่าหนึ่งชนิด
ไม่คงที่
ไม่คงที่
ไม่คงที่
แปรเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นสารละลาย

แบบทดสอบ องค์ประกอบของสารละลาย
จงพิจารณาว่าสารใดต่อไปนี้เป็นสารละลาย หรือสารบริสุทธิ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สารเนื้อเดียว
น้าอัดลม
น้ามันพืช
น้ากลั่น
น้าเกลือ
โซเดียมคลอไรด์
น้าเชื่อม
น้าตาลทราย
ทองเหลือง
ทองแดง
เหรียญบาท

สารบริสุทธิ์ สารละลาย ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สารเนื้อเดียว
นาก
ดีบุก
สังกะสี
กามะถัน
สารหนู
น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล
แก๊สหุงต้ม
น้าส้มสายชู
ฟิวส์

สารบริสุทธิ์ สารละลาย

15

16

ครูกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้ต่อว่า สารละลายแต่ละชนิด มีสภาพการ
ละลายได้ดีเหมือนกันหรือไม่อย่างไร

17

18

ตัวทำ�ละายต่างชนิดกัน ใช้ในการออกแบบการทดลองและนำ�เสนอการออกแบบ
การทดลองนั้น

19

20

21

22

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

23

24

ตัวทำ�ละลายและตัวลลาย
อุณหภูมิ และความดัน

25

26

27

การละลายของสาร และสภาพ

ความคิดเห็น

28

29

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แรกคนช้าๆ บีกเกอร์ที่ 2 คนเร็วกว่าบีกเกอร์แรก บันทึกเวลาในการละลาย

ในบีกเกอร์ที่ 2 บีกเกอร์ละ 5 ช้อน คนช้าๆ บันทึกเวลาในการละลาย

บีกเกอร์ละ 5 ช้อน โดยบีกเกอร์

และสารส้มบดหยาบ

เติมสารส้มลง

30

31

ต่อแก๊ส โดยเมื่อ

การละลาย ดังนี้

32

ทำ�ให้ความดันเหนือผิวหน้า

33

34

ความดัน มีผลต่อสภาพการ
ละลายของแก๊สได้

60
ขึ้นไป

60
ขึ้นไป

35

(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
ตำ�แหน่ง......................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............

(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
ตำ�แหน่ง......................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............

36

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

37

(1) เกลือ 50 กรัม
(2) น้ำ� 50 กรัม
(3) เครื่องชั่ง 1 เครื่อง
(4) บีกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ใบ

การคำ�นวณ
ความเข้มข้นของสารละลาย

38

100
กิจกรรม
5 กรัม

39

40

41

42

43

44

45

ร้อยละ 70

ดีเยี่ยม
ดีมาก

46

47

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

ละ
โดยมวลต่อมวลของสารละลายนี้

48

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

49

เกลือ

50

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

51

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

52

53

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

สารละลายเอทานอลในนำ�้

หมายความว่า

54

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเป็นเท่าใด

หน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเป็นเท่าใด

ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร

มีความเข้มข้นใน

55

เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเป็นเท่าใด

56

ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร

57

58

59

60

61

1.

1.

1.
2.
3.

1.

1.

1.1.

1.

2.
3.

ความคิดเห็น

อย่างสมเหตุสมผล
1.

62

63

เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

บู ธ
ไย

ชาติ

64

ไย

65

เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

เช่น

66

เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101
ว22101

67

เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

68

ในการ

ริก

69

70

71

เข้มข้น
ของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่าง
การใช้สารละลายในชีวิตประจำ�วัน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ความคิดเห็น

อย่างสมเหตุสมผล

ใบกิจกรรม

72

73

เรื่อง สารละลายในชีวิตประจำ�วัน รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

74

เรื่อง สารละลายในชีวิตประจำ�วัน รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

75

ว22101

76

ว 1.2 ม.2/14 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ เข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกาย

ว 1.2 ม.2/17 ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการประพฤติตนให้เหมาะสม

จากร่างกาย อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศ
ภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำ�งานของกะบังลม และกระดูกซี่โครง การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
กับเนื้อเยื่อ การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรคอาจทาให้
ปกติ ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไตทำ�หน้าที่กำ�จัด
ของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสารที่มีมาก
หรือน้อยเกินไป เช่น น�้ำ โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น
รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน�้ำสะอาดให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทาหน้าที่
ได้อย่างปกติระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจหลอดเลือด และเลือดหัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่
หัวใจห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น หลอดเลือด
แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรีหลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน เลือด ประกอบด้วย
เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลตและพลาสมา การบีบและคลายตัวของหัวใจท�ำให้เลือดหมุนเวียนและล�ำเลียงสารอาหาร
หัวใจไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและล�ำเลียง

77

ในขณะปกติและหลังจากท�ำกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน ส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการ
ท�ำงานของหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและ
หลอดเลือดจะส่งผลทาให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ การออกกาลังกาย การเลือกรับประทานอาหารการพักผ่อน
และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ
ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง จะทาหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท ซึ่งเป็นระบบประสาท
รอบนอก ในการควบคุมการทางานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรม เพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เมื่อ
มีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก จะเกิดกระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ ระบบประสาท
เป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบ
กระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ท�ำงานเป็นปกติมนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ท�ำ
หน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทาหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชาย จะท�ำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ
ฮอร์โมนเพศท�ำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะมีการสร้าง
เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่ และเซลล์อสุจิจะทาให้เกิด
การตั้งครรภ์การมีประจ�ำเดือน มีความสัมพันธ์กับการตกไข่ โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
เพศหญิง เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะท�ำให้ได้ไซโกต ไซโกตจะเจริญเป็น
เอ็มบริโอและฟีตัส จนกระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เซลล์ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้ง
หลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า ประจาเดือน การคุมกาเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์
โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกิน
ยาคุมกาเนิด
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. มนุษย์มีระบบหมุนเวียนเลือดที่ท�ำหน้าที่ลาเลียงเลือดเสียจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่านอวัยวะสูบฉีด
เลือดไปยังอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สส่งกลับเข้าสู่หัวใจและนาไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากจะมีความต้องการใช้สารอาหารแล้ว ยังจาเป็นต้องหายใจเอาแก๊ส
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอาหาร จึงนับได้ว่าการหายใจเป็นระบบที่มีความจาเป็น
อย่างยิ่งสาหรับการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป
3. การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน�้ำ สะอาดให้
เพียงพอเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�ำหน้าที่ได้อย่างปกติ
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ความต้องการมีบุตร
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รายวิชาวิทยาศาสตร์
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รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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เฉลยใบงานที่ 1.1
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เฉลยใบงานที่ 1.2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหายใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 20 - 21
การดารงชีวิตของมนุษย์ นอกจาก ขั้นนา
จะมีความต้องการใช้สารอาหารแล้ว ยัง 1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ตามดูลมหายใจ” โดยให้นั่งหลับตาแล้วสูดลมหายใจลึกๆ
จาเป็นต้องหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้า 3 ครั้ง หลังจากนั้นให้นั่งนิ่ง ๆ สังเกตการณ์รับสัมผัสของลมหายใจว่า ผ่านมาทางใด อย่างไร
สู่ ร่ า งกายเพื่ อ ใช้ ในกระบวนการย่ อ ย 2. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของการหายใจที่เรียนมาชั่วโมงที่แล้ว โดยใช้คาถามว่า
สลายสารอาหาร จึงนับได้ว่าการหายใจ
- ทางเดินหายใจของมนุษย์เริ่มต้นจากอวัยวะใดไปสิ้นสุดที่อวัยวะใด
เป็ น ระบบที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง (อากาศ
รูจมูก
คอหอย
หลอดลม
ปอด
ถุงลม)
ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต 3. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ร่างกายของเรามีกลไกการหายใจเอาอากาศ
โดยทั่วไป
เข้าและออกจากร่างกายได้อย่างไร”(นักเรียนอาจตอบคาถามได้หลากหลาย) ครูสรุปความ
คิดเห็นว่า เรามาหาคาตอบจากการทากิจกรรมต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 5.1 Human lung โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนมากลุ่มละ 1 คน
1) อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก เพื่อมารับตะกร้าอุปกรณ์การทากิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ โดยให้นักเรียนจับคู่กันทาชิ้นงาน 1 ชิ้น
โดยใช้แบบจาลองปอดได้
2. ครูใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องใช้ทากิจกรรม ขั้นตอนการทา
2) อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยน
ข้อควรระวังและวิธีทดลอง
แก๊สในถุงลมได้
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 5.1 Human lung โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ด้านกระบวนการ
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 5.1 กลไกการหายใจ และทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง กลไกการหายใจ
ทักษะและกระบวนการ
1) ทดลองเกี่ยวกับกลไกการหายใจเข้า จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 5.1

1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง กลไกการ
หายใจ
การหายใจ
2. ใบงานที่ 5.1 เรื่อง กลไกการหายใจ
3. ใบกิจกรรมที่ 5.1 Human lung
4. ภาพการหายใจเข้า – ออก
5. ภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 5.1 เรื่อง กลไกการหายใจ
2. ใบกิจกรรมที่ 5.1 Human lung

3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สือ่

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหายใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ออกโดยใช้แบบจาลองปอดได้
5. ให้นักเรียนนั่ง ตามดูลมหายใจอีกครั้ง เพื่อสังเกตการณ์เข้าออกของลมหายใจ ด้วยการนั่ง
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นิ่งรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส และ สังเกตการณ์การทางานของกะบังลมและกระดูกซี่โครง โดย
- ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่นในการ ขณะนั่งสูดลมหายใจให้วางมือข้างหนึ่งสัมผัสที่บริเวณ
ทางาน
ขั้นสรุป
- ทางานเป็นทีม
1. ครูนาอภิปรายเกี่ยวกับกลไกการหายใจของมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า
1) มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนาไปใช้ในเซลล์ และหายใจ
ออกเพื่อกาจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
2) อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดัน
ของอากาศ ภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานของกะบังลม และกระดูกซี่โครง
3) การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุง
ลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ
2. นักเรียนสรุปกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สในถุงลมในลักษณะของ Sketenote ลงในสมุด

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1) อธิบายกลไกการหายใจ
เข้าและออก โดยใช้
แบบจาลองปอดได้
2) อธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊สในถุงลม
ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการทดลอง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
คาถามในใบงานที่ 5.1
- ประเมินการตอบ
คาถามในใบกิจกรรมที่
5.1

- ใบงานที่ 5.1
- ใบกิจกรรมที่ 5.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินการ
ปฏิบัติการทดลองใน
กิจกรรมที่ 5.1

- ใบกิจกรรมที่ 5.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ 5.1 กลไกลการหายใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระบบหายใจ
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้
1. กลไกการหายใจ
กลไกการสูดลมหายใจเกิดจากการทางานของกล้ามเนื้อ 2 แห่ง คือกล้ามเนื้อกระบังลม และกล้ามเนื้อ
ยึดกระดูกซี่โครง ดังรูป

ภาพที่ 5.1 การหายใจเข้า – ออก
ที่มา: วอล์กเกอร์, ริชาร์ด. 2545 : 67
1.1 การหายใจเข้า (inspiration) กะบังลมจะเลื่อนต่าลง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทาให้
ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆ ปอดต่าลงกว่าอากาศภายนอก อากาศ
ภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูก หลอดลม และไปยังถุงลมปอด
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1.2 การหายใจออก (expiration) กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่าลง ทาให้ปริมาตร
ของช่องอกลดน้อยลง ความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆ ปอดสูงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายในถุงลม
ปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลม และออกทางจมูก สิ่งที่กาหนดอัตราการหายใจเข้าและออก คือ
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในเลือด ถ้าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่าจะทาให้การ
หายใจช้าลง เช่น เวลานอนหลับ ถ้าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงจะทาให้การหายใจเร็วขึ้น เช่น
เมื่อเราออกกาลังกาย
เมื่อเราหายใจเข้า อากาศจากภายนอกร่างกายจะผ่านรูจมูกทั้งสองข้างเข้าไปตามช่องจมูกขนและเยื่อ
ในช่องจมูกจะช่วยกรองฝุ่นละอองที่ปนมากับอากาศไว้ อากาศจะถูกปรับอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับ
ร่างกาย แล้วจึงผ่านจากคอหอยเข้าสู่ห ลอดลม เยื่อเมือกและขนอ่อนที่ห ลอดลมจะกักเก็บและพัดโบกฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กที่ปนมากับอากาศไม่ให้ผ่านเข้าสู่ปอด อากาศจะเข้าสู่ปอด และเข้าสู่ถุงลมเล็ก ๆ จานวนมาก
ที่มีหลอดเลือดฝอยอยู่ล้อมรอบ จากนั้นแก๊สออกซิเจนในอากาศจะแพร่ผ่านผนังถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอย
ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดก็จะแพร่ผ่านจากผนังหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลม (Alveolus) เมื่อเรา
หายใจออก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกนอกร่างกาย
แก๊ส ออกซิเจนที่ แพร่ผ่ านผนั งถุงลมเข้าสู่ ห ลอดเลื อดฝอยจากการหายใจเข้ า จะเข้าไปรวมตั วกั บ
เฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง ทาให้เลือดมีสีแดง แล้วไหลไปตามหลอดเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ หัวใจจะสูบฉีด
เลื อดไปตามหลอดเลือดแดงไปยังส่ว นต่าง ๆ ของร่างกาย และแก๊สออกซิเจนจะไปทาปฏิกิริยาเผาผลาญ
สารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน และให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกเซลล์ ดังนั้น ขณะที่แก๊สออกซิเจนแพร่
ผ่านจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เหล่านี้ก็แพร่เข้าสู่เซลล์
เม็ดเลือดแดงด้วย เพื่อจะเข้าสู่หลอดเลือดดากลับเข้าสู่หัวใจ และเข้าไปสู่ปอดเพื่อทาการแลกเปลี่ยนแก๊สต่อไป
2. การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม
อากาศเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปอยู่ที่ถุงลม โดยในถุงลมจะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มไว้ เมื่อเลือดจากหัวใจ
มาสู่ป อดซึ่งเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่าแต่มีคาร์บ อนไดออกไซด์สูง จะเกิดการแลกเปลี่ย นแก๊ส ที่ถุงลม โดย
ออกซิเจนในถุงลมจะแพร่เข้าสู่เส้นเลือด เลือดจะพาแก๊สออกซิเจน และสารอาหารไปสู่เซลล์ เมื่อเข้าสู่เซลล์จะ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารอาหารกับแก๊สออกซิเจน แล้วอาหารจะปล่อยพลังงานออกมากระบวนการนี้เรียกว่า
“กระบวนการหายใจ” นอกจากได้พลังงานแล้วยังได้น้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียแพร่เข้าสู่
กระแสเลือด หลังจากนั้นเลือดก็จะพาของเสียไปยังถุงลมเพื่อขับถ่ายออกมาทางลมหายใจต่อไป
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ภาพที่ 5.2 แสดงการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม ถ่ายด้วยกล้องขยายกำลังสูง
ที่มา: Thaigoodview. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/6f7Mo4
3. การควบคุมการหายใจ
เมดัลลลาออบลองกาตา
ลาออบลองกาตา เป็
สมองที
วบคุมมการหายใจเข้
การหายใจเข้าออกของคน
าออกของคนคืคืออสมองชื
สมองชื่อ ่อ เมดั
เป็นนศูศูนนย์ย์คควบคุ
วบคุมมการทำ
การ�งาน
สมองที่ค่ควบคุ
ทำงานของกล้
ามเนื
้อกะบั
งลมาและกล้
ามเนืกซี้อ่โกระดู
กซี่โครง การหายใจเข้
าและการหายใจออกนั
้น เป็
นการ
ของกล้ามเนื้อกะบั
งลม
และกล้
มเนื้อกระดู
ครง การหายใจเข้
าและการหายใจออกนั
้น เป็นการเคลื
่อนที
่ของอากาศ
ที่เกิด่อนทีจากความแตกต่
นของอากาศภายในช่
งอกกับอากาศภายนอก
ในขณะที
่หายใจออกปริมาตรของ
เคลื
่ของอากาศที่เกิางของความดั
ดจากความแตกต่
างของความดันอของอากาศภายในช่
องอกกั
บอากาศภายนอก
ปอดลดลงทำ
ให้อากาศภายในปอดมี
ความดันอากาศสูองกว่
าความดันอากาศภายนอกปอดจะดั
อากาศภายในปอดออกสู
่
ในขณะที่ห�ายใจออกปริ
มาตรของปอดลดลงทำให้
ากาศภายในปอดมี
ความดันอากาศสูนงกว่
าความดันอากาศภายนอก
ภายนอก นอากาศภายในปอดออกสู่ภายนอก
ปอดจะดั
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ใบกิจกรรมที่ 5.1 Human Lung
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การดาเนินกิจกรรม
1. ใช้หัวแร้งเจาะรูที่ฝาขวดน้าพลาสติกจานวน 2 รู ขนาดเท่าๆ กับขนาดของหลอดกาแฟ
2. ใส่หลอดกาแฟในรูที่ฝาขวดทั้ง 2 รู ให้ด้านที่งออยู่ด้านบน และตัดหลอดกาแฟด้านล่างออก 7
cm
3. สวมลูกโป่งใบเล็กที่หลอดด้านล่างทั้ง 2 หลอด และมัดด้วยยางหนังสติ๊ก
4. นาขวดพลาสติกมาตัดส่วนล่างออกห่างจากปากขวดประมาณ 13 cm
5. นาส่วนของฝาขวดในข้อ 3 มาสวมลงในปากขวดที่ตัดเสร็จแล้วในข้อ 4 ปิดให้แน่น
6. นาลูกโป่งใบใหญ่มาตัดด้วยกรรไกรตัดแบ่งครึ่ง แล้วนาไปครอบบริเวณด้านล่างของขวดในข้อ 4
ติดด้วยกระดาษกาวรอบๆ ขวดให้แน่น
วิธีทดลอง
1. ดึงลูกโป่งที่ติดไว้ด้านล่างขวดลง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งใบเล็ก 2 ใบด้านในขวดแล้ว
บันทึกผล
2. ดันแผ่นลูกโป่งที่ติดไว้ด้านล่างขวดขึ้น สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งใบเล็ก 2 ใบด้านในขวด
แล้วบันทึกผล

บันทึกผลการทดลอง
การปฏิบัติ
1. ก่อนทดลอง
2. ดึงแผ่นลูกโป่งลง
3. ดันแผ่นลูกโป่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งในขวด

สรุปผลการทากิจกรรม
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. ขวดเปรียบเป็นโครงสร้างใดในระบบหายใจ
ตอบ .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
2. หลอด เปรียบเป็นโครงสร้างใดในระบบหายใจ
ตอบ .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. ลูกโป่ง 2 ลูกที่ติดอยู่กับหลอด เปรียบเป็นโครงสร้างใดในระบบหายใจ
ตอบ .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. แผ่นลูกโป่งที่ติดขวดด้านล่าง เปรียบเป็นโครงสร้างใดในระบบหายใจ
ตอบ .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
5. อากาศจากภายนอกขวดจะเข้าไปในลูกโป่งในขวดเมื่อดึงลูกโป่งขึ้นหรือลง
ตอบ .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
6. อากาศจากภายนอกขวดจะออกจากลูกโป่งในขวดเมื่อดึงลูกโป่งขึ้นหรือลง
ตอบ .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................

165

166

ใบงานที่ 5.1ใบงานที
กลไกการหายใจ
่ 5.1 กลไกการหายใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระบบหายใจ
ชา วิทชยาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สรหั
ชา ว22101
ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิรายวิ
า วิทยาศาสตร์
วิชสาวิว22101
ภาคเรี
ยนทีย่นที
1 ชั่ 1้นมัชั้นธยมศึ
กษาปี
ที่ 2ที่ 2
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนสำรวจและสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้และเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. การหายใจของคนอาศัยหลักการใด

2. การหายใจของคน มี 2 จังหวะ คือ

3. การหายใจเข้า เกิดจากการทํางานของกะบังลมและกระดูกซี่โครงอย่างไร

4. การหายใจออก เกิดจากการทํางานของกะบังลมและกระดูกซี่โครงอย่างไร

5. จะเกิดอะไรขึ้น หากความดันอากาศภายนอกร่างกายและในทรวงอกเท่ากัน

167

168

เฉลยใบกิจกรรมที่ 5.1
บันทึกผลการทดลอง
การปฏิบัติ
1. ก่อนทดลอง
2. ดึงแผ่นลูกโป่งลง
3. ดันแผ่นลูกโป่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งในขวด
ลูกโป่งแฟบ
ลูกโป่งขยายตัว
ลูกโป่งแฟบ

สรุปผลการทำกิจกรรม
เมื่อดึงแผ่นลูกโป่งลง ทำให้เพิ่มปริมาตรในขวด ความดันอากาศในขวดจึงต่ำกว่าความดันอากาศนอกขวด
.............................................................................................................................................................................
อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนที่เข้าไปในขวดเพื่อให้ความดันภายในและภายนอกเท่ากัน
.............................................................................................................................................................................
ลูกโป่งจึงขยายตัวออกเปรียบเหมือนการหายใจเข้า ส่วนหายใจออกจะเป็นตรงกันข้าม
.............................................................................................................................................................................
คำถามท้ายกิจกรรม
1. ขวดเปรียบเป็นโครงสร้างใด
ช่องอก
ตอบ ...........................................................................................................................................
(1 คะแนน)
2. หลอด เปรียบเป็นโครงสร้างใด
หลอดลม
ตอบ ............................................................................................................................................
(1 คะแนน)
3. ลูกโป่ง 2 ลูกที่ติดอยู่กับหลอด เปรียบเป็นโครงสร้างใด
ปอด
ตอบ ..............................................................................................................................................(1
คะแนน)
4. แผ่นลูกโป่งที่ติดขวดด้านล่าง เปรียบเป็นโครงสร้างใด
กระบังลม
ตอบ ...............................................................................................................................................(1
คะแนน)
5. อากาศจากภายนอกขวดจะเข้าไปในลูกโป่งในขวดเมื่อดึงลูกโป่งขึ้นหรือลง
อากาศจะเคลื่อนที่เข้าไปในลูกโป่ง เมื่อดึงลูกโป่งลง
ตอบ ...............................................................................................................................................(1
คะแนน)
6. อากาศจากภายนอกขวดจะออกจากลูกโป่งในขวดเมื่อดึงลูกโป่งขึ้นหรือลง
ปริมาตรในขวด
ตอบ ……………………………………...................................................................................................
(1 คะแนน)
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหายใจ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. การลงความเห็นข้อมูล
ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจให้ทาหน้าที่เป็นปกติ”
5. ภาพลักษณะโรคถุงลมโป่งพอง
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนสรุปความสาคัญและการดูแลรักษาระบบหายใจในลักษณะของ mind map ลงใน 6. ใบกิจกรรมที่ 6.1 สาธิตการสูบบุหรี่
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่นในการ สมุด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ทางาน
1. ใบงานที่ 6.1
2. การทางานเป็นทีม
2. mind map
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1) ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบหายใจ
2) บอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
หายใจให้ทางานเป็น
ปกติได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
คาถามในใบงานที่ 6.1
- ประเมินจากการตอบ
คาถามในใบกิจกรรมที่
6.1

- ใบงานที่ 6.1
- ใบกิจกรรมที่ 6.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินการแสดง
ความคิดเห็น

- แบบสังเกต

นักเรียนตอบคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบกิจกรรมที่ 6.1 สาธิตการสูบบุหรี่

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(ขวดโอวัลติน ขนาด 500 g) เจาะรูที่ฝาขนาด 1 cm 2 รู สำ�หรับใส่ท่อยาง
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. ขวดแก้วเปลี่ยนเสมือนอวัยวะใดในร่างกายมนุษย์
2. กล่องพลาสติกที่ต่อกับท่อยางและบุหรี่เปรียบเสมือนอวัยวะใดในร่างกายมนุษย์
3. ไส้กรองบุหรี่และสาลีในกล่องพลาสติกมีสีใด เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4. เมื่อเราบีบที่ปั้มลม มีควันออกมาจากท่อปั้มลมหรือไม่
5. เมื่อบุหรี่หมดมวนแล้ว ในขวดแก้วยังมีควันเหลืออยู่หรือไม่
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ใบความรู้ที่ 6.1 ความสาคัญของระบบหายใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ระบบหายใจ
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั่1้นมัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้
ความสาคัญของระบบหายใจ
1. แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก
2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
3. ช่วยในการรับกลิ่น เนื่องจากที่จมูกมีเซลล์และประสาทรับกลิ่นอยู่ด้วย
4. ช่วยในการขับสารเคมีบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
5. ช่วยทาให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียง ซึ่งเป็นอวัยวะในระบบหายใจ
การสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบหายใจ
การสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบหายใจนั้น สามารถดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
1. ออกกาลั งกายเป็นประจาสม่าเสมอ จะช่วยให้ กล้ามเนื้ อที่ทาหน้าที่หายใจแข็งแรง และมีกาลั ง
เพิ่มขึ้น ปอดขยายใหญ่ขึ้น มีปริมาณความจุปอดเพิ่มขึ้น ทาให้ปอดสามารถรองรับอากาศได้มากขึ้น จึงมีแก๊ส
ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้นด้วย
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศปนเปื้อนอยู่สูง เพราะสารมลพิษ
ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ฝุ่ น ละออง แก๊ ส ที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น แก๊ ส คาร์ บ อนมอนนอกไซด์ แก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น และเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อ โรคหวัด เชื้อโรควัณโรค
ปอด เป็นต้น หากร่างกายได้รับเข้าไปมากหรือเป็นระยะเวลานาน อาจทาให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ เช่น โรคหวัด วัณโรคปอด โรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น
3. งดสูบบุหรี่ ในบุหรี่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่หลายชนิด เช่น สารทาร์ นิโคติน สารก่อ
มะเร็ง เป็นต้น ทาให้ ผู้ที่สูบบุหรี่มีสมรรถภาพความจุป อดลดลง จึงเหนื่อยง่าย และยังเป็นตัวก่อให้เกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งที่ปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดัน
เลือดสูง เป็นต้น
4. รักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ
5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ควรรักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ ไม่ตากน้าค้างหรือ
ตากฝน เพื่อป้องกันการเป็นหวัด
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทางเดินหายใจ
7. ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม
8. ไม่ควรใช้เสื้อผ้า สิ่งของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ
9. ระวังอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการกระแทกหน้าอก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้
10. เมื่อเกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจ ควรรีบพบแพทย์ทันที
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หลอด
ลม

โรคหอบหืด พบว่าคนไทยป่วยโรคหอบหืดกว่า 10 -13 % สาเหตุหลักๆ เกิดจากการหดตัวหรือตีบตัน
ของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทาให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง ปัจจัยที่ท�ำ ให้เกิดการตีบตันของหลอดลม
คือ การหดตัว ของกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลม การบวมอักเสบของเยื่อบุภายในหลอดลม และเสมหะจำ�นวน
มากที่คั่งค้างอยู่ภายในหลอดลม
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น ทำ�ให้หลอดลม เยื่อบุหลอดลมอักเสบและบวม เสมหะมากขึ้นและเหนียว รวมทั้ง
ทำ�ให้กล้ามเนื้อหลอดลมหดตัว หลอดลมตีบลง อากาศเข้า-ออกจากปอดได้น้อยลง อาการของโรคจะรุนแรง
หรือไม่แล้วแต่ว่าหลอดลมตีบตันมากหรือน้อย กล้ามเนื้อบุหลอดลมอาจคลายตัวได้เอง แม้จะไม่ได้รับ
การรักษา แต่การรักษาที่ถูกวิธีจะช่วยทำ�ให้อาการดีเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดอาการของโรคกำ�เริบ หรือแม้แต่
ทำ�ให้อาการของโรคค่อยๆ ดีขึ้น และหายเป็นปกติได้
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การรักษา
1. หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ ได้แก่ ไม่มีสัตว์เลี้ยงในบ้าน , หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ , พื้นไม่ต้องปูพรม ,ที่นอน
และหมอนไม่ควรทาด้วยวัสดุประเภทฟาง, ซักผ้าห่มและผ้าคลุมเตียงด้วยน้าร้อนและตากแดด (เพื่อกาจัดไร
ฝุ่น) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเป็นต้น
2. ยาสูดรักษาโรคหืดที่จาเป็นมี 2 ประเภท คือ
2.1. ยาสูดขยายหลอดลม ได้แก่ เวนโตลินรูปพ่น ใช้เป็นครั้งคราว เมื่อเกิดการจับหืด
2.2. ยาสูดลดการอักเสบ ได้แก่ สเตียรอยด์รูปพ่น ใช้เป็นประจา เพื่อป้องกันการจับหืด

ภาพที่ 6.2 แสดงผู้ป่วยโรคหอบหืด
ที่มา: สาระสุขภาพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/naLQgw
โรคถุงงลมโป่
ลมโป่งงพอง
พอง (emphysema)
(emphysema) คืคืออ โรคที
โรคที่ผ่ผนันังงถุถุงงลมที
ลมที่เสี่เสียยความยื
ความยืดดหยุหยุ่น่นและเปราะง่
และเปราะง่ายทำ
าย�ทให้าให้
ถุง
โรคถุ
ถุงลม
าที่ในการแลกเปลี
่ยนอากาศ
นอกจากนี
้ผนั งของถุ
่เปราะยั
งมีการแตกทะลุ
ถุงลม
สูลมสู
ญเสีญยเสี
หน้ยาหน้
ที่ในการแลกเปลี
่ยนอากาศ
นอกจากนี
้ผนังของถุ
งลมทีง่เลมที
ปราะยั
งมีการแตกทะลุ
ทำ�ให้ทถาให้
ุงลมขนาด
ขนาดเล็
กๆ หลายๆ
อันวรวมตั
นถุ่โงป่ลมที
่โป่งพองและพิ
าร ส่งกผลให้
การแลกเปลี
่ยนออกซิ
เจนลดลง
เล็
กๆ หลายๆ
อันรวมตั
เป็นถุวงเป็ลมที
งพองและพิ
การ ส่กงผลให้
ารแลกเปลี
่ยนออกซิ
เจนลดลง
ทำ�ให้ผู้ปท่วาให้
ยมี
ผู้ป่วยมีหอบเหนื
อาการ หอบเหนื
่อย หายใจล
อาการ
่อย หายใจลำ
�บาก าบาก
สาเหตุของโรค ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากการสูดดมสิ่งที่เป็นพิษ
เช่น มลภาวะ ไอเสีย ฝุ่น สารเคมี เป็นระยะเวลานานๆ โดยปกติแล้วทางเดินหายใจมีลักษณะเหมือนกับต้นไม้
กลับหัว โดยกิ่งก้านต้นไม้เปรียบเสมือนหลอดลม และมีถุงลมต่อลงมาจากหลอดลมส่วนปลาย ในคนทั่วไป
หลอดลมจะโล่
่ตลอดเวลา
งลมก็
จะเป็
นที่แนลกเปลี
่ยนออกซิ
เจนให้เจนให้
กับร่ากงกาย
ในผู้ปในผู
่วยโรคถุ
งลมโป่ง
หลอดลมจะโล่งและเปิ
งและเปิดอยู
ดอยู
่ตลอดเวลาส่วส่นถุวนถุ
งลมก็
จะเป็
ที่แลกเปลี
่ยนออกซิ
ับร่างกาย
้ป่วยโรคถุ
พอง
หายใจและถุ
งลมขาดประสิ
ทธิภาพทำ�ทให้ธิกภารแลกเปลี
นอากาศจะเป็
นไปได้ยาก นไปได้ยาก
ลมโป่ทางเดิ
งพองนทางเดิ
นหายใจและถุ
งลมขาดประสิ
าพทาให้ก่ยารแลกเปลี
่ยนอากาศจะเป็
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ภาพที่ 6.3 แสดงลักษณะโรคถุงลมโป่งพอง
ที่มา: Firstphysico clinic. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/gghJ7p
โรคมะเร็งปอด (lung cancer) หมายถึง อุบัติการณ์ที่เซลล์ของเนื้อปอดมีการแบ่งตัวที่มากเกินปกติ
จนไม่สามารถควบคุมได้และมีการเจริญเติบโตลุกลามรวมกันเป็นเนื้องอก และยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
ะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบได้มากในประเทศไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย อันดับ 4 ในเพศหญิง
ได้ได้มมะเร็
ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยากเพราะอาการจะไม่ปรากฏ คนที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่โรคลุกลาม
แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าระยะใดก็มีหนทางในการดูแลรักษา และส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวหรือดารงชีวิตได้ดีขึ้น
เมื่อได้รับการวินิจฉัยระยะและมีการรักษาที่ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด ได้แก่
1. บุหรี่ พบว่าประมาณ 85% หรือมากกว่าของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีประวัติการสูบบุหรี่ สารในบุหรี่นั้นมี
ผลกระทบโดยตรงต่อปอด มีประมาณ 60 ชนิดที่เป็นสารพิษและก่อมะเร็ง แม้ว่าหยุดสูบไปแล้วแต่ความเสี่ยงก็
ยังคงมีอยู่ พบว่าผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดสูงขึ้น 10 เท่า ยิ่งสูบมาก สูบนานความเสี่ยงยิ่งเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งนี้รวมถึงผู้ได้รับควันบุหรี่ด้วย (ร้อยละ 30 ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ตายจากมะเร็งปอด จะเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่)
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ภาพที่ 6.4 แสดงลักษณะโรคมะเร็งปอด
ที่มา: Department of desease control. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562,
จาก https://goo.gl/iLNMFQ
2. ซิการ์และไปป์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้เช่นกัน
ใยหิใยหิ
น ใช้
ป็นเวัป็ตนถุวัไวไฟ
แผ่นกัแผ่
นความร้
อนตามอาคาร
ฉนวนบางชนิ
ด
3. แอสเบสทอส
แอสเบสทอสหรืหรือแร่
อแร่
น เใช้
ตถุไวไฟ
นกันความร้
อนตามอาคาร
ฉนวนบางชนิ
ด
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น การสูดดมแอสเบสทอสเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อปอด
4. เรดอน เป็นแก๊สไม่
ไม่มมีสีสี ี ไม่
ไม่มมีกีกลิลิ่น่น พบได้
พบได้ททั่วั่วไปตามแหล่
ไปตามแหล่งงดิดินนในธรรมชาติ
ในธรรมชาติหรืหรืออบริบริเวณที
เวณที่มีแ่มร่ีแยรู่เยรเนี
ูเรเนียมยม
โดยเรดอนจะระเหยขึ้นมาจากพื้นดิน แก๊สนี้จะทาอันตรายต่อปอด
สารอื่น่นๆๆ เช่เช่นนโครเมี
โครเมียยมมนินิกเกิ
กเกิล ลฝุ่นฝุจากอุ
่นจากอุ
ตสาหกรรมหนั
ก ไอสารระเหย
มัน าเขม่
นต่างๆ
5. สารอื
ตสาหกรรมหนั
ก ไอสารระเหย
น้ามัน�น้ำเขม่
ควันาต่ควัางๆ
รวมถึงมลภาวะทางอากาศที่ไม่บริสุทธิ์
6. โรคเกี่ยวกับปอด ผู้ที่เป็นวัณโรคปอดจะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดมากขึ้น โดยมะเร็งปอดจะเกิดขึ้น
ที่ตาแหน่งรอยแผลเป็นจากการเกิดเชื้อวัณโรคปอด
วัณโรค (tuberculosis)
วัวัณณโรค
้อแบคที
เรียเรีชืย่อชืMycobacterium
Tuberculosis
(AFB,
โรค (Tuberculosis)
(Tuberculosis)หรืหรืออโรคTB
โรคTBเกิเกิดจากเชื
ดจากเชื
้อแบคที
่อ Mycobacterium
Tuberculosis
acid
ซึ่งเชื้อซึนีง่ เชื
้จะได้
ติดรต่ับอติเข้ดาต่สูอ่ร่าเข้งกายได้
โดยผ่านทางเดิ
นหายใจในรู
ปละอองเสมหะ
และน้�ำ ลาย
(AFB, fast
acid bacilli)
fast bacilli)
้อนีร้จับะได้
าสู่ร่างกายได้
โดยผ่านทางเดิ
นหายใจในรู
ปละอองเสมหะ
ซึและน้
่งออกมาจากการไอ
จาม หรือการพู
ดคุยหรืของผู
้ที่ปด่วคุยเป็
นวัณโรค
่ในสถานที่อาับอยูอากาศไม่
าลาย ซึ่งออกมาจากการไอ
จาม
อการพู
ย ของผู
้ที่ป่วโดยเฉพาะถ้
ยเป็นวัณโรคาอยูโดยเฉพาะถ้
่ในสถานทีถ่าอยเท
ับ
แสงแดดส่
และถ้ามีเอชืงไม่
้อนี้อถยูึง่ใและถ้
นอากาศ
ณโรคเข้าไปจะทำ�้อให้วัณมีโโรคเข้
อกาศติาไปจะท
ดเชื้อได้าให้และ
อากาศไม่อถงไม่
่ายเทถึง แสงแดดส่
ามีเชืเมื้อนี่อ้อเราหายใจเอาเชื
ยู่ในอากาศ เมื้อ่อวัเราหายใจเอาเชื
มี
การติ
ดเชืด้อเชื
วัณ้อโรคไม่
จ�ำ เป็นต้ดอเชื
งเกิ้อดวัทีณ่ปโรคไม่
อดเสมอไป
ดเชื้ออวั
ได้ยเช่วะอื
น ต่่นอก็มน้
�ำ เหลืองดสมอง
โอกาศติ
ได้ และการติ
จาเป็นอวัต้ยอวะอื
งเกิด่นทีก็่ปสามารถติ
อดเสมอไป
สามารถติ
เชื้อได้และลำ
เช่น�ไส้
เป็
ต้นาเหลื
ค้นพบครั
้งแรกในปี
Koch พ.ศ. 2415 โดย Dr.Robert Koch
ต่อนมน้
อง สมอง
และลพ.ศ.
าไส้ 2415
เป็นต้โดย
น ค้นDr.Robert
พบครั้งแรกในปี
อาการ ได้แก่ มีไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน ไอ (มีอาการมากว่า 2 อาทิตย์ขึ้นไป) น้าหนักลดเสมหะมี
เลือดปน ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัย
การติดต่อ คนบางคนไม่มีความระมัดระวังชอบถ่มน้าลายลงพื้นหรือในที่ชุมชน หรือตามข้างถนน
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เชื้อโรคจึงคลุกเคล้ากับฝุ่นละออง เมื่อคนเดินผ่านมาฝุ่นละอองเหล่านั้นก็จะถูกสูดเข้าไปกับการหายใจหรือติด
ไปกับพื้นรองเท้าเด็กๆ ที่เล่นกันในบริเวณนั้น มืออาจเปรอะเปื้อนเชื้อโรค แล้วเอามือเข้าปาก นอกจากนั้นเชื้อ
โรคอาจติดอยู่ในช้อน แก้วน้า นกหวีด หรือดินสอ คนต่อมาก็จะเอาสิ่งของเหล่านั้นเข้าปาก แต่ร้ายแรงกว่าคือ
เมือ่ คนติดโรคจากผู้ป่วยโดยตรง มารดาที่เป็นวัณโรค หากเธอจุมพิตบุตรที่ปาก เด็กจะต้องได้รับเชื้อจากมารดา
อย่างแน่นอน เชื้อวัณโรคติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้จากการไอ จาม หรือทางเสมหะ เชื้อวัณโรคติดต่อกันได้ทางลม
หายใจ แต่ไม่ติดต่อทางการสัมผัสด้วยมือ จาน ชาม หรือเครื่องใช้อื่น ๆ เมื่อคนหายใจจะได้รับเชื้อนั้นเข้าในถุง
ลมในปอด (alveoli) หากร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันปกติร่างกายก็สามารถกาจัดเชื้อนั้นได้

ภาพ 6.5 อาการวัณโรค
ที่มา: Department of desease control. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562,
จาก https://goo.gl/xx6VQR
การรั
ามีกามีารติ
ดเชืด้อเชื
นี้ ้อและได้
รับการรั
กษาด้กวษาด้
ยยา วผูยยา
้ป่วยจำผู�้ปเป็่วยจ
นต้าเป็
องรันบต้ประทาน
การรักกษาษา วิธวิีทธีท่ดีท่ดีท่สุดี่สุดคือคือหากพบว่
หากพบว่
การติ
นี้ และได้
รับการรั
อง

ครบอย่างต่อคเนืรบอย่
่อง ตามที
ั่ง ไม่วแ่าอาการต่
ปรากฏแล้
วก็ตาม
และที่สวำ�ก็คัตญาม
คือต้และที
องไปพบแพทย์
รัยาให้
บประทานยาให้
างต่อ่แเนืพทย์
่องสตามที
พทย์สั่ง าไม่ง วๆ่าจะไม่
อาการต่
าง ๆ จะไม่
ปรากฏแล้
่สาคัญคือ
�หนดนัดทุกตครั
เพื่อที่ดดูอาการอย่
วิธีการวิานงใกล้
ิจฉัยชและติ
ได้โดยเอกซเรย์
อดหรื
ต้ตามกำ
องไปพบแพทย์
ามก้ง าหนดนั
ทุกครั้ง าเพืงใกล้
่อที่ดชูอิดาการอย่
ิด วิธดีกตามผลทำ
ารวินิจฉัย�และติ
ดตามผลทปาได้
โดยอตรวจ
เสมหะ เพืป่ออดหรื
เช็คว่าอเชืตรวจเสมหะ
้อแบคทีเรียหมดไปหรื
ยัง้อการรั
ณโรคให้หายขาดนั
้น กเป็ษาวั
นไปได้
แต่ใช้หระยะเวลานานเป็
เอกซเรย์
เพื่อเช็คว่อาเชื
แบคทีกษาวั
เรียหมดไปหรื
อยัง การรั
ณโรคให้
ายขาดนั้น เป็นนไปปี
จึงต้แอต่งอดทนและดู
แลสุขภาพให้
อนามัยอย่แาลสุ
งเคร่ขภาพให้
งครัด แข็งแรงมีอนามัยอย่างเคร่งครัด
ได้
ใช้ระยะเวลานานเป็
นปี จึแงข็ต้งอแรงมี
งอดทนและดู
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ใบงานที่ 6.1
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

184

ว22101

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ระบุอวัยวะของระบบขับถ่ายของ
มนุษย์ได้
2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายของมนุษย์ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนื้อหา
ระบบขับถ่าย มีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
คือไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อ
ปัสสาวะ โดยมีไตทาหน้าที่กาจัดของเสีย
เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้ง
สารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจาก เลือด
และควบคุมสารที่มีมากหรือน้อยเกินไป
เช่น น้า โดยขับออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ระบบขับถ่าย
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 23-24
ขั้นนา
1. ครูนานักเรียนอภิปรายโดยใช้คาถามว่า หลังจากที่ร่างกายนาสารอาหารไปใช้ประโยชน์
แล้ว ของเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายที่จะเกิดขึ้นจะถูกกาจัดอย่างไร
2. ครูนานักเรียนอภิปรายต่อไปว่า การดารงชีวิตของคนโดยทั่วไป จะมีปฏิกิริยาเคมีต่างๆ
เกิดขึ้นในเซลล์ของร่างกาย เป็นผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และของเสียที่ต้องกาจัดออก
ด้วยการขับถ่าย
ขั้นสอน
1. นันักกเรีเรียยนศึ
้ที่ ้ท7.1
บถ่าบยถ่เพื
ศึก่อษาโครงสร้
างและหน้
าที่การทำ
นศึกกษาใบความรู
ษาใบความรู
ี่ 7.1เรื่อเรืง ่อระบบขั
ง ระบบขั
าย่อเพื
ศึกษาโครงสร้
างและหน้
าที�่กงาน
าร
ของระบบขั
บถ่าย เป็บนถ่เวลา
ทางานของระบบขั
าย เป็10นนาที
เวลา 10 นาที
2. ครู
บัตตรภาพแสดงตำ
แหน่งงของไตในร่
ครูนนำ�าบั
รภาพแสดงต�าแหน่
ของไตในร่าางกายมนุ
งกายมนุษษย์ย์มมาให้
าให้นนักักเรีเรียยนดูนดูพร้พร้ออมอธิ
มอธิบบายประกอบ
ายประกอบ
ภาพ
ภาพ เพื
เพื่อ่อให้
ให้นนักักเรีเรียยนเกิ
นเกิดดความเข้
ความเข้าาใจมากยิ
ใจมากยิ่ง่งขึขึ้น้น
3. นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง การทำ
งานของไต โดยครูให้ตัวแทนนักเรียยนมายกตะกร้า
การท�างานของไต
อุอุปปกรณ์
กรณ์ พร้
พร้ออมทั
มทั้ง้งอธิอธิบบายขั
ายขั้น้นตอนการทดลอง
ตอนการทดลอง
4. นักเรียนปฏิบัติการทดลอง และบันทึกกผลการทดลอง
จกรรมที
่ 7.1่ 7.1
เพื่อให้
5.5. ครูและนักเรีเรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนอภิอภิปปรายผลการทดลองตามใบกิ
รายผลการทดลองตามใบกิ
จกรรมที
เพืข่อ้อให้สรุขป้อทีสรุ่ว่าปที่ว่า
“การกรอง กรวด ทราย แป้ง และน้า ด้วยตะแกรง และผ้าขาวบางมีลักษณะเดียวกับการ
กรองสารของไต กรวดและทรายเปลี่ยนเสมือนสารที่ไตกรองและดูดกลับ ส่วนแป้งและน้า

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สือ่
1. ใบความรู้ที่ 7.1
2. ใบกิจกรรมที่ 7.1
3. ใบงานที่ 7.1
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 7.1
2. ใบงานที่ 7.1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบขับถ่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
าวิทยาศาสตร์
ด้านกระบวนการ
คือส่วนที่ไตปล่อยออกมา นั่นคือน้าปัสสาวะ”
1. การสังเกต
6. นักเรียนศึกษาใบงานที่ 7.1 เรื่อง ระบบขับถ่าย เป็นเวลา 15 นาที
2. การทดลอง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 7.1
3. การลงความเห็นข้อมูล
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายใบงานที่ 7.1 และใบความรู้ที่ 7.1 เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ว่า
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่นในการ “ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไตกระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมี
ทางาน
ไตท้าหน้าที่ก้าจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนียกรดยูริก รวมทังสารที่ร่างกายไม่ต้องการ
2. การทางานเป็นทีม
ออกจากเลือด และควบคุมสารที่มีมากหรือน้อยเกินไปเช่น น้า โดยขับออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ”
2. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเป็น sketch note ลงในสมุด

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. ระบุอวัยวะของระบบ
ขับถ่ายของมนุษย์ได้
2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายของมนุษย์ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการทดลอง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
คาถามในใบงานที่ 7.1
- ประเมินจากการตอบ
คาถามในใบกิจกรรมที่
7.1

- ใบงานที่ 7.1
- ใบกิจกรรมที่ 7.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง

- ใบกิจกรรม

นักเรียนตอบคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ 7.1 ระบบขับถ่าย (excretory system)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ระบบขับถ่าย
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นที
ชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
ระบบขั
(ExcretorySystem)
System)เป็เป็นระบบซึ
นระบบซึ
าหน้
ดและขั
ถ่ายของเสี
ยทีอ่เหลื
ใช้จาก
ระบบขับบถ่ถ่าายย (Excretory
่งทำ่ง�ทหน้
าทีา่ กำที�่ จักดาจัและขั
บถ่าบยของเสี
ยที่เหลื
ใช้จอากการเผา
การเผาอาหารในร่
เกิดพลังงานและสะสมพลั
นั่นก็�คจัือดของเสี
การกาจั
ยทีก่เกิิรดิยจากปฏิ
กิริยา
อาหารในร่างกายเพืา่องกายเพื
ให้เกิดพลั่อให้
งงานและสะสมพลั
งงาน นั่นก็งคงาน
ือ การกำ
ยทีด่เกิของเสี
ดจากปฏิ
าเคมีภายในเซลล์
เคมี
ซึ่งเรีซยึมกว่(Metabolism)
า เมแทบอลิซึม (Metabolism)
ซึ่งเรีภยายในเซลล์
กว่า เมแทบอลิ
การขับบถ่ถ่าายย (Excretion)
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
่ยนแปลงทางเคมี
(Excretion) หมายถึ
หมายถึง การก
การกำาจั
�จัดดของเสี
ของเสียที่เกิดดขึขึ้น้นจากกระบวนการเปลี
ต่างๆ
ต่ของเซลล์
างๆ ของเซลล์
ภัณไฑ์ม่ทต้อี่เซลล์
นต้องขับออกทางระบบขั
ายสารที
ในสิ่งมีชใีวนสิ
ิตซึ่ง่งมีเป็ชนีวิตผลิซึต่งเป็
ภัณนฑ์ผลิที่เตซลล์
งการไม่ตจึง้อจำงการ
�เป็นต้จึองจงขัาเป็
บออกทางระบบขั
บถ่ายสารที่รบ่าถ่งกายต้
องกำ่ �จัด
ร่ออก
างกายต้
าจัดออก มีอยู่ 2 ประเภท
มีอยู่อ2งกประเภท
1. สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจน
2. สารที่มีปริมาณมากเกินความต้องการ เช่น น้า

ภาพที่ 7.1 โครงสร้างของระบบขับถ่าย
ที่มา: Biology 11. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/GdXHXC
การกาจัดของเสีย ในระบบร่างกาย กาจัดโดยไต ผิวหนัง และปอด
มนุษย์จะขับถ่ายของเสียที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งเกิดจากการสลายสารอาหารพวก
โปรตีนในรูปของยูเรียทางปัสสาวะ

189

208

1. ส่วนประกอบของระบบขับถ่าย
ายเมล็
ดถั่วดดถัาขนาด
10 10
x x
1.1 ไต
ไต (kidney)
(kidney)เป็เป็นนอวัอวัยยวะส
วะสำาคั�คัญญทีที่ส่สุดุดของระบบนี
ของระบบนี้ มี้ มี2 2อันอัรูนปร่รูาปงคล้
ร่างคล้
ายเมล็
่วดำ�ขนาด
รองสาร ดูดูดดซัซับบน้น้ำ�า ไอออน
5.5 เซนติเมตร อยู่บริเวณในช่องท้องสองข้างของกระดูกสันหลังระดับเอว ทำท�าหน้
หน้าาทีที่ก่กรองสาร
ไอออน และสารอื
ๆ นทีต่่จอาเป็
ต่อร่างกายกลั
เข้าสู่กระแสเลื
อด บและขั
บไอออน
และสารอื
่ร่างกายไม่
และสารอื
่นๆ ที่จ่นำ�เป็
ร่านงกายกลั
บเข้าสู่กบระแสเลื
อด และขั
ไอออน
และสารอื
่นๆ ่นทีๆ่ร่าทีงกายไม่
ต้องการ
ต้อองการ
หรืนอพอออกจากร่
มากเกินพอออกจากร่
างกาย
เพื่อบการปรั
ล ความเป็
นกรด–เบสของร่
โดยไตจะขั
บ
หรื
มากเกิ
างกาย เพื
่อการปรั
สมดุลบสมดุ
ความเป็
นกรด–เบสของร่
างกายางกาย
โดยไตจะขั
บปัสสาวะ
ปัสสาวะออกมาเรื
่อยๆประมาณ
มิลลิลิตสูร/นาที
่ท่อไตทัาง้งสองข้าง
ออกมาเรื
่อยๆประมาณ
1 มิลลิลิต1ร/นาที
่ท่อไตทัสู้งสองข้
1.2 ท่อไต (ureters ) เป็นท่อ 2 อัน ที่นำ�าน้น้ำ�าปัปัสสาวะออกมาจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ
1.3 กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) เป็นถุงทีเ่ ก็บสะสมน้าปั
ำ�ปัสสาวะ ผิวด้านในมีรอยย่นเรียก
เซนติ
รูแก ซึซึ่ง่งจะขยายออกได้
จะขยายออกได้ กระเพาะปั
กระเพาะปัสสสาวะปกติ
สาวะปกติมมีคีความจุ
วามจุได้ได้ปประมาณ
ระมาณ500
500ลูกลูบาศก์
กบาศก์
เซนติเมตร
เมตรเมื่อเมืมี่อปมีัสปสาวะ
ัสสาวะ
ประมาณ 210-300
210-300 มิมิลลลิลิลลิติตรรจะรู
จะรู้สึก้สปวดอยากถ่
ึกปวดอยากถ่ายปั
ายปัสสาวะเนื
สสาวะเนื่องจากปั
่องจากปัสสาวะไปกระตุ
สสาวะไปกระตุ้น้นปลายประสาทที
ปลายประสาทที่ผนั่ผนัง ง
กระเพาะปัสสาวะ ททำาให้
�ให้กระเพาะปัสสาวะหดและบีบตัวเอาปัสสาวะออกมาทางท่อปัสสาวะ urethra) เพื
เพื่อ่อขัขับบ
ร/วันน ในเด็
ในเด็กกไม่ไม่สสามารถกลั
ามารถกลั้น้นปัปัสสสาวะได้
สาวะได้ เพราะ
ออกนอกร่างกาย ผู้ใหญ่ปกติจะถ่ายปัสสาวะ 600-1600 มิมิลลลิลิลลิติตร/วั
เพราะระบบประสาทยั
งไม่รณ์สมบูรณ์
ระบบประสาทยั
งไม่สมบู
1.4 ท่อปัสสาวะ (urethra) เป็นท่อที่นาปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกจากร่างกาย
2. ไต (kidney)
การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ตามต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างการนาเข้าสารที่
เป็นปัจจัยจาเป็น และมีการกาจัดของเสีย

ภาพที่ 7.2 ไต (kidney)
ที่มา: kidney failure.
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562,
จาก https://goo.gl/1G57Lu

โครงสร้างของไต : ในแต่ละวันจะมีเลือดผ่านเข้ามาฟอกในไตเพื่อกรองประมาณ 180 ลิตร แต่มีการ
ขับปัสสาวะออกนอกร่างกายเพียงแค่วันละ 2.5 ลิตรเท่านั้น เนื่องจากไตจะต้องทาการดูดน้าและสารต่างๆกลั
ๆ บ
กลับไปปริ
มาณมาก
ไปปริ
มาณมาก
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ภาพที่ 7.3 ไตผ่าตามยาว
ที่มา: kidney fucntion. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562,จาก https://goo.gl/hSwQUX
โครงสร้างของไต
1. โครงสร้างภายนอก
2. โครงสร้างภายใน

ลักษณะ ส่วนประกอบ หรือหน้าที่
คล้ายเมล็ดถั่ว มี 1 คู่ อยู่ในช่องท้อง 2 ข้างของกระดูกสันหลังระดับ
เอว มีขนาดยาวประมาณ 10 – 13 cm กว้าง 6 cm และหนา 3 cm
- ตรงกลางเว้าเป็นกรวยไต (pelvis) ติดต่อกับท่อไต (Ureter)
- มีเนื้อไต 2 ชั้น คือ เปลือกไตชั้นนอก (Kidney Cortex) และ
เปลือกไตชั้นใน (Kidney Medulla)
- ภายในเนื้อไตแต่ละข้างประกอบด้วยหน่วยไต (Nephron) ประมาณ
1 ล้านหน่วย เป็นท่อที่ขดไปมาโดยมีปลายท่อด้านหนึ่งตัน เรียก
ประมาณ
อทีว่ตยันเป็
นี้วน่าท่“โบว์
แมนแคปซูลป”ลายท่
(Bowman’s
1ปลายท่
ล้านหน่
อที่ขดไปมาโดยมี
อด้านหนึcapsule)
่งตัน เรียกซึ่ง
มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายถ้วย ภายในแอ่งจะมีกลุ่มหลอดเลือดฝอย
ปลาย
กเรีแยมนแคปซู
กว่า “โกลเมอรู
ลัส” (Glomerulus)
ท่พัอนทีกั่ตนันเป็นีน้วกระจุ
่า “โบว์
ล” (Bowman’s
capsule) ซึ่งทำมี�
าที่กรองของเสี
อดที่ไหลผ่
ลัหน้กษณะเป็
นแอ่งคล้ยาออกจากเลื
ยถ้วย ภายในแอ่
งจะมีานไต
กลุ่มหลอดเลือดฝอยพัน
กันเป็นกระจุกเรียกว่า “โกลเมอรูลัส” (Glomerulus) ซึ่งทาหน้าที่
กรองของเสียออกจากเลือดที่ไหลผ่านไต
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โครงสร้างภายในของไต
ถ้าผ่าไตตามยาว ไตจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. เนื้อไต1.ประกอบด้
วย 2 ส่วน วคืยอ 2 ส่วน คือ
เนื้อไต ประกอบด้
1.1 เนื้อไตชั
า คอร์
(cortex)
โกลเมอรู
โบว์แมนส์ลัสแคปซู
ท่อขดส่
วนต้ลนท่และท่
1.1 ้นเนืนอก
้อไตชัเรีย้นกว่
นอก
เรียเทกซ์
กว่า คอร์
เทกซ์จะพบ
(cortex)
จะพบลัสโกลเมอรู
โบว์ลแมนส์
แคปซู
อขดส่อวขด
น
ต้ส่วนนปลาย
และท่อขดส่วนปลาย
1.2 เนื้อไตชั
ยกว่้นาใน
เมดัเรีลลา
ท่อรวมทั
้งชั้นคอร์
ทกซ์ และเมดั
ประกอบด้
หน่วยย่อย
1.2้นใน
เนื้อเรีไตชั
ยกว่(medulla)
า เมดัลลาจะพบ
(medulla)
จะพบ
ท่อเรวมทั
้งชั้นคอร์ลเลา
ทกซ์
และเมดัวยลลา
ของไตที่ท�ำ วหน้ย าหน่
ที่สวร้ยย่
างปัอสยของไตที
สาวะ คือ่ทหน่
วยไต
ประกอบด้
าหน้
าที่ส(nephron)
ร้างปัสสาวะ คือ หน่วยไต (nephron)
2. กรวยไต
2. (renal
กรวยไตpelvis)
(renal pelvis)
ส่วนปลายของเมดั
ลลาจะยื่นเข้ลลาจะยื
าไปจรดกั
วนที่เป็นโพรงที
า กรวยไต
ซึ่งาทำ�กรวยไต
หน้าที่รองรั
้าปัสาสาวะแล้
ส่วนปลายของเมดั
่นเข้บส่าไปจรดกั
บส่วนที่เรี่เยป็กว่นโพรงที
่เรียกว่
ซึ่งบทนําหน้
ที่รองรับวส่ง
ท่อไต วส่งต่อเข้าท่อไต
น้ต่อาปัเข้สาสาวะแล้
3. รีนัล อาเทอร์
(renal รartery)
เลือดที่มีขนองเสี
มากรองและนำ
�เลือดมาเลี้ยงไต
3. รีนัลรี อาเทอร์
ี (renalนำ�artery)
าเลือยดที
่มีของเสียมากรองและน
าเลือดมาเลี้ยงไต
4. รีนัล เวน
นำ�เลืvein)
อดที่กรองแล้
กลั่กบรองแล้
สู่หัวใจวในแต่
เลือดมากรองที
180่ไตลิตรและ
4. รี(renal
นัล เวนvein)
(renal
นาเลือวดที
กลับลสูะวั
่หัวนใจจะมีในแต่
ละวันจะมีเ่ไลืตประมาณ
อดมากรองที
ร่างกายจะขั180
บปัสลิสาวะออกมาประมาณ
ตร แสดงว่าไตมีการดูดน้1.5
�ำ และสารต่
างๆ ากลัไตมี
บคืกนารดู
บริเดวณท่
ของหน่วยไต
ประมาณ
ตร และร่างกายจะขับ1.5
ปัสลิสาวะออกมาประมาณ
ลิตร แสดงว่
น้า อและสาร
รวมบคืนบริเวณท่อของหน่วยไตและท่อรวม
ต่และท่
างๆ อกลั
หลอดเลือด
หน้าที่
รีนัล อาเทอร์รี นาเลือดเข้าสู่ไต
รีนัล เวน
นาเลือดออกจากไต

ออกซิเจน
สูง
ต่า

คาร์บอนไดออกไซด์
ต่า
สูง

ยูเรีย
สูง
ต่า

5. ท่อของหน่วยไต ประกอบด้วย
5.1 ท่อขดส่วนต้น (proximal convoluted tubule) ลักษณะเป็นท่อขดไปมา เป็นบริเวณที่มี
การดูดสารกลับคืนมากที่สุด
5.2 ห่วงเฮนเล (loop of henle) มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
5.3 ท่อขดส่วนปลาย (distal convoluted tubule) ซึ่งปลายสุดของท่อจะไปเปิดที่ท่อรวม
6. ท่อรวม (collecting tubule) เป็นบริเวณที่ท่อขดส่วนปลายของหน่วยไตมาเปิดรวมกัน เพื่อนา
ปัสสาวะออกสู่กรวยไต โดยหน่วยไตหลายๆ หน่วยใช้ร่วมกันได้
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ภาพที่ 7.4 การทางานของไต
ที่มา: วิกิพีเดีย. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562,จาก https://goo.gl/AthPga.
การทางานของไต เกิดขึ้นที่หน่วยไต ประกอบด้วย
1. การกรอง (filtration)
เลือดซึ่งรับของเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเซลล์ทั่วร่างกายปะปนมาด้วย เข้าสู่ไต
ทางเส้นเลือดรีนัล อาร์เทอรี พาสารต่าง ๆ มากรองออก จะเคลื่อนที่ไปตามหลอดเลือดที่แตกแขนงเล็กๆ แล้ว
เข้าสู่กลุ่มหลอดเลือดฝอยที่เรียกว่า โกลเมอรูลัส ซึ่งถูกหุ้มโดยโบว์แมน แคปซูล โกลเมอรูรัสที่มีรูพรุนทาหน้าที่
กรองเลือด สารส่วนใหญ่จะผ่านได้ เช่น น้า เกลือแร่ กลูโคส กรดอะมิโน ยูเรีย กรดยูริค ยกเว้นสารที่มีขนาด
ใหญ่ เช่น โปรตีนในเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
ทางเดินปัสสาวะ
รีนัล อาเทอรี

โกลเมอรูลัส

ท่อปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะ

โบว์แมนส์แคปซูล
ท่อไต

กรวยไต

ท่อขดส่วนต้น
ท่อรวม

ห่วงเฮนเล
ท่อขดส่วนปลาย

1 ล้1านหน่
วย หน่
ยไตทำ
�หน้าาหน้
ที่กรองของเสี
ยออกจากเลื
อด รวมกัน
ไตแต่ลละข้
ะข้าางประกอบด้
งประกอบด้วยหน่
วยหน่วยไต
วยไตประมาณ
ประมาณ
ล้านหน่
วย วหน่
วยไตท
าที่กรองของเสี
ยออกจาก
เป็อนดนํ้ารวมกั
ปัสสาวะ
ส่งมารวมกั
ส่งเข้นาทีสู่ทก่อรวยไต
ไตที่ต่อส่จากไตทั
บพักไว้้งทสองข้
ี่กระเพาะปั
เลื
นเป็แล้
นน้วาปั
สสาวะ นแล้ทีว่กส่รวยไต
งมารวมกั
งเข้าสู่ท้ง่อสองข้
ไตทีา่ตง่อเก็
จากไตทั
าง เก็สบสาวะ
พักไว้แล้
ที่ วขับถ่าย
ออกนอกร่าสงกายทางท่
หน่วยไตแต่างกายทางท่
ละหน่วยประกอบด้
วยโครงสร้
างต่างๆ
ดังนีว้ ยประกอบด้วยโครงสร้าง
กระเพาะปั
สาวะ แล้อวปัขัสบสาวะ
ถ่ายออกนอกร่
อปัสสาวะ
หน่วยไตแต่
ละหน่
ต่างๆ ดังนี้
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1. โบว์
่ในเนื
้อไตชั
้นนอก
โบว์แแมนส์
มนส์แแคปซู
คปซูลล(Bowman,s
(Bowman,scapsule)
capsule)อยูอยู
่ในเนื
้อไตชั
้นนอกเป็เป็นส่นวส่นที
วนที่มีล่มักีลษณะคล้
ักษณะคล้ายถ้
ายถ้วยมี
วยผนัง
มีผนังบางๆ
ชั้น ภายในมี
นเลือดฝอยโกลเมอรู
ลัส ของเหลวที
จะผ่างนมายั
งบริ้ เวณนี้
บางๆ
2 ชั้น 2ภายในมี
กระจุกกเส้ระจุ
นเลืกเส้
อดฝอยโกลเมอรู
ลัส ของเหลวที
่กรองได้่กรองได้
จะผ่านมายั
บริเวณนี
2. โกลเมอรู
โกลเมอรูลัส (glomerulus)
(glomerulus) เป็นกลุ่มหลอดเลือดฝอยพันกันเป็นก้อนกลมที่อยู่ในโบว์แมนส์ แคปซูล
ทำแคปซู
�หน้าลที่กรองเลือด
ทาหน้าทีของเหลวที
่กรองเลือด่อยู่ในโบว์แมนแคปซูล เรียกว่า ของเหลวที่กรองได้ (filtrate) เลือดส่วนที่เหลือจะไหลไปเลี้ยง
่ในโบว์แวเปลี
มนแคปซู
กว่�า ไหลออกจากไตกลั
ของเหลวที่กรองได้บสู(filtrate)
เลือดส่วนที
่เหลืนัลอจะไหล
ส่วนต่างๆของเหลวที
ของท่อหน่่อวยูยไตแล้
่ยนเป็ลนเลืเรีอยดดำ
่หัวใจทางหลอดเลื
อดรี
เวน
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของท่อหน่วยไตแล้วเปลี่ยนเป็นเลือดดา ไหลออกจากไตกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดรีนัล เวน

ภาพที่ 7.5 โครงสร้างของหน่วยไต
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562,
จาก https://goo.gl/UXaz6a.
2. การดูดกลั
กลับบ (reabsorption)
(reabsorption)
สารที่ดูด่ กลั
ูดกลั
บสารที
นประโยชน์
บริเวณไตชั
แก่ สารอาหารพวกกลู
โคส โน และ
สารที
บสารที
่เป็น่เป็ประโยชน์
จะเป็จะเป็
นบรินเวณไตชั
้นนอก้นนอก
ได้แก่ได้สารอาหารพวกกลู
โคสกรดอะมิ
โน ดและวิ
ามิน และดู
ดกลับ NaClNaCl
ทั้งสารอาหารและ
NaCl ถูฟกทรานสปอร์
ดูดกลับแบบแอกที
ทรานสปอร์
ต
วิตกรดอะมิ
ามิน และดู
กลับตNaCl
ทั้งสารอาหารและ
ถูกดูดกลับแบบแอกที
ต ส่วนนํ้าฟK+
และ HCO3า K+ และ ฟHCO
ดูส่ดวกลันน้บแบบพาสซี
ทรานสปอร์
ต บแบบพาสซีฟทรานสปอร์ต
3 ดูดกลั
3. การขับบถ่ถ่าายย (excretion)
(excretion)
าให้ของเหลวมี
ของเหลวมี
ความเข้
น กลายเป็
สสาวะ
ไปตามท่
ไว้ที่กระเพาะปั
ทำท�ให้
ความเข้
มข้มนข้กลายเป็
นน้�ำ นปัน้สาปั
สาวะ
ไปตามท่
อไต เก็อไต
บไว้เก็
ที่กบระเพาะปั
สสาวะสสาวะ
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ภาพที่ 7.6 โครงสร้างของหน่วยไต
ที่มา: Jane B. Reece . . . [et al.]., 2012, p 511
4. การคัดหลั่ง (secretion)
การคัดหลั่งเป็นการขับสารที่เป็นของเสีย เช่น ยาและสารเสพติด เข้าสู่การสร้างปัสสาวะ
ตารางแสดงปริมาณของสารต่างๆ จากการคัดหลั่ง
สาร
น้าเลือด (plasma)
ของเหลวที่กรองผ่าน
น้าปัสสาวะ
โกลเมอรูลัส (filtrate)
(urine)
กลูโคส
100
100
0
โปรตีนอัลบูมิน
5,000
0
0
ยูเรีย
26
26
1,820
กรดยูริค
4
4
53
ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร)
ความเข้มข้นของยูเรียและกรดยูริคที่เพิ่มขึ้นในปัสสาวะ เกิดจากการดูดน้ากลับคืนบริเวณท่อของ
หน่วยไตเป็นปริมาณมาก
ตารางแสดงปริมาณของสารต่างๆ ที่พบในปัสสาวะในเวลา 1 วัน
สารในปัสสาวะ
ปริมาณ (กรัมต่อวัน)
ยูเรีย
30
เกลือแกง
15
กรดฟอสฟอริก
3.5
โพแทสเซียม
2.0
กามะถัน
1.2
กรดยูริก
0.8
กรณีที่ไตทางานผิดปกติ การกรองและการลาเลียงสารต่างๆ ที่หน่วยไตอาจบกพร่องไป ทาให้มีสิ่ง
แปลกปลอมบางชนิดปะปนออกมากับปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง โปรตีน น้าตาล เป็นต้น ถ้ามีน้าตาลออก
มากับปัสสาวะแสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน
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ใบกิจกรรมที่ 7.1 โครงสร้างและการทางานของไต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ระบบขับถ่าย
า วิทยาศาสตร์
วิชสาวิว22101
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ่ ชั12้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2ที่ 2
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สรหั
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
ตอนที่ 1 การทางานของไต
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. นักเรียนอธิบายบทบาทของไตเกี่ยวกับการกรองของเสียออกจากเลือดได้
2. นักเรียนอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขับถ่ายได้
3. นักเรียนยกตัวอย่างหลักการกรองของเสียของไต ที่ออกแบบโดยวิศวกรเช่นเครื่องฟอกไตได้
เวลาในการทากิจกรรม
50 นาที
รูปแบบกิจกรรม
การทดลอง
วัสดุอุปกรณ์
1. ตาข่ายลวดที่มีความถี่ของตาข่ายไม่เท่ากัน ขนาด 15 x 15 cm จานวน
3
2. ผ้าขาวบาง ขนาด 15 x 15 cm
จานวน
1
3. กระดาษแข็ง ขนาด 15 x 15 cm ตัดด้านในขนาด 10 x 10 cm จานวน
8
4. เทปกาว หรือตัวเย็บกระดาษ
จานวน
1
5. กรวด
จานวน
20
6. ทรายหยาบ
จานวน
20
7. ทรายละเอียด
จานวน
20
8. ผงแป้ง
จานวน
20
8. ถาดกระดาษ
จานวน
1
9. ส้อม
จานวน
1
10. น้า
จานวน
50
11. ถ้วย
จานวน
1

แผ่น
แผ่น
แผ่น
ม้วน
cm3
cm3
cm3
cm3
ถาด
อัน
cm3
ใบ
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ก่อนทากิจกรรม
1. ตัดตาข่ายลวดขนาด 15 x 15 cm และผ้าขาวบางขนาด 15 x 15 cm นาแผ่นกระดาษแข็งที่ตัด
แล้ว ขนาด 10 x 10 cm มาประกบตาข่ายทั้งสองด้านโดยติดด้วยเทปกาวรอบขอบกับกระดาษแข็ง ดังภาพ

ภาพที่ 7.7 การกรองสารผ่านแผ่นกรองตาข่าย
ที่มา: ระบบขับถ่าย. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/AthPga.
การดาเนินกิจกรรม การจาลองการทางานของไต
1. ผสมทรายกรวดและแป้ง เติมน้าลงในถ้วย จานวน 50 cm3
2. เทของผสมผ่านตาข่ายลวด และผ้าขาวบางที่มีขนาด
แตกต่างกันลงในถาด ดูรูปที่ 4.6 สังเกตการกรองผ่าน
ของแข็งใน ตาข่าย ขนาดของแข็งที่ไม่ผ่านตาข่ายลงมา
ข้างล่างเปรียบเทียบว่าเป็นส่วนประกอบใดของเลือด
เลือดมีสีแดงแต่ทาไมปัสสาวะจึงใส หรือมีสีเหลือง
3. ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ และสิ่งที่ฉันสงสัย ลงใน
แบบบันทึกตอนที่ 1
4. สรุปความแตกต่างระหว่างการกรองธรรมดากับการกรองของไต

ภาพที่ 7.8 การกรองสารผ่านแผ่นกรองตาข่าย
ที่มา: ระบบขับถ่าย. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/AthPga
.
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ผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................(2 คะแนน)
สรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................(2 คะแนน)
คาถามหลังการทดลอง
1. สารที่กรองผ่านตะแกรงในกิจกรรมนี้ เป็นตัวแทนของสิ่งใด.................................................................
…………………………………………………………………………………………………..…………….………….(1 คะแนน)
2. สารใดที่ทาให้น้าปัสสาวะมีสีเหลือง……………………………………………………………….………….(1 คะแนน)
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
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ใบงานที่ 7.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ระบบขับถ่าย
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั่ 12
้นมัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ

ตอนที่ 1 การกรองของไต ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้

ไตเกืออบจะเรี
บจะเรียยกได้
กได้วว่า่าททำางานไม่
�งานไม่มมีวีวันันหยุ
หยุดดเหมื
เหมืออนกั
นกับบหัหัววใจ
ใจ โดยกรองเลื
โดยกรองเลืออดด 45
45 ลิลิตตรต่
รต่ออวัวันน และขั
และขับบของ
ของเสีย
ไตเกื
ประมาณ
1.5 ลิตรต่อวัน ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตของเรา
เสี
ย
ประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตของเรา
1) อยากทราบว่าเลือดถูกกรองโดยไตปีละเท่าไหร่
1) อยากทราบว่าเลือดถูกกรองโดยไตปีละเท่าไหร่
นักเรียนจำ�เป็นต้องใช้ตัวคูณของจำ�นวนเลือดที่ผ่านการกรองโดยไต จำ�นวนลิตรในหนึ่งวัน ________ และ
นัจำก�นวนวั
เรียนจนาเป็
นต้่งอปีงใช้________
ตัวคูณของจจากนั
านวนเลื
่ผ่านการกรองโดยไต
่งวันนในหนึ
________
ในหนึ
้นนำ�อจำดที
�นวนเลื
อดที่กรองในหนึจ่งวัานวนลิ
นคูณกัตบรในหนึ
จำ�นวนวั
่งปี ดังนีและ
้
จานวนวัน________
ในหนึ่งปี ________
จากนั
้นนาจานวนเลื
x ________
= ________
ลิตอรดที่กรองในหนึ่งวันคูณกับจานวนวันในหนึ่งปี ดังนี้
________
x ________
= ________
�นวนของเสี
ยจากเลือดถูลิกตขัรบออกทางไตในหนึ่งปี
2) อยากทราบจำ
ยจากเลือยดถูจากเลื
กขับอออกทางไตในหนึ
นักเรียนจำ2)�เป็อยากทราบจ
นต้องใช้ตัวคูานวนของเสี
ณของจำ�นวนของเสี
ดที่ถูกขับโดยไต่งจำปี�นวนลิตรในหนึ่งวัน ________
นวนวั
จากนั้นนำ�ยจำจากเลื
�นวนเลื
อดที
นคูณกัตบรในหนึ
จำ�นวนวั
่งปี ดังนี้
นัและจำ
กเรีย�นจ
าเป็นในหนึ
ต้องใช้่งตปีัว________
คูณของจานวนของเสี
อดที
่ถูก่กขัรองในหนึ
บโดยไต จ่งวัานวนลิ
่งวันในหนึ
________
________
= _________
ลิตรอดที่กรองในหนึ่งวันคูณกับจานวนวันในหนึ่งปี ดังนี้
และจานวนวั
นในหนึ่งxปี_________
________ จากนั
้นนาจานวนเลื
ัย 100 ปี เลือลิดจะผ่
3) สมมติว่าxถ้า_________
นักเรียนมีอายุ=ข_________
________
ตร านการกรองของไตทั้งหมดกี่ลิตร
= ข________
3)________
สมมติว่าถ้xา________
นักเรียนมีอายุ
ัย 100 ปี เลืลิตอรดจะผ่านการกรองของไตทั้งหมดกี่ลิตร
ขัย 100 ปี ลิไตจะขั
4) สมมุติว่าxถ้า________
นักเรียนมีอ=ายุ________
________
ตร บของเสียออกจากเลือดทั้งหมดกี่ลิตร
________ x _________ = _________ ลิตร
4) สมมุติว่าถ้านักเรียนมีอายุขัย 100 ปี ไตจะขับของเสียออกจากเลือดทั้งหมดกี่ลิตร
________ x _________ = _________ ลิตร
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษและคาแปลให้ตรงกับภาพที่กาหนด
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ตอนที่ 3 ให้นักเรียนสารวจและสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้เขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ส่วนประกอบที่ย่อยที่สุดของไต คือ

2. ไตมีเนื้อที่แตกต่างกันกี่ชั้น เรียกว่าอะไรบ้าง

3. การทางานของไตประกอบด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

4. สารใดในเลือดที่จะไม่พบในน้าปัสสาวะ

5. กระบวนการกรองเกิดขึ้นที่ส่วนใดของหน่วยไต

6. ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน เกิดจากสารประกอบใด

7. ระบบขับถ่ายของคนจะประกอบด้วย อวัยวะใดบ้าง

8. หากต้องการตรวจหายาบ้าในร่างกาย วิธีการที่นิยมตรวจจาก

9. ถ้าในปัสสาวะพบน้าตาล เป็นอาการบ่งชี้ว่าคนนั้นเป็น

10. หากวันไหนดื่มน้าน้อย และทานเนื้อมาก ปัสสาวะจะเป็นอย่างไร
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กระเพาะปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะ
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ประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตของเรา

222

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษและคาแปลให้ตรงกับภาพที่กาหนด

Kidney

bladder

filtration

ไต

กระเพาะปัสสาวะ

การกรอง

ureter

ท่อไต

urine

น้าปัสสาวะ

renal pelvis

กรวยไต
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ตอนที่ 3 ให้นักเรียนสารวจและสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้เขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ส่วนประกอบที่ย่อยที่สุดของไต คือ
หน่วยไต
2. ไตมีเนื้อที่แตกต่างกันกี่ชั้น เรียกว่าอะไรบ้าง
2 ชั้น ชั้นนอก เรียกว่า คอร์เทกซ์ ชั้นใน เรียกว่า เมดัลลา
3. การทางานของไตประกอบด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
3 ขั้นตอน ได้แก่ การกรอง การดูดกลับ และการขับถ่าย
4. สารใดในเลือดที่จะไม่พบในน้าปัสสาวะ
เม็ดเลือด โปรตีน กลูโคส
5. กระบวนการกรองเกิดขึ้นที่ส่วนใดของหน่วยไต
โกลเมอรูลัส
6. ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน เกิดจากสารประกอบใด
ยูเรีย
7. ระบบขับถ่ายของคนจะประกอบด้วย อวัยวะใดบ้าง
ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ
8. หากต้องการตรวจหายาบ้าในร่างกาย วิธีการที่นิยมตรวจจาก
น้าปัสสาวะ
9. ถ้าในปัสสาวะพบน้าตาล เป็นอาการบ่งชี้ว่าคนนั้นเป็น
ดื่มน้าน้อย
10. หากวันไหนดื่มน้าน้อย และทานเนื้อมาก ปัสสาวะจะเป็นอย่างไร
ปัสสาวะมีสีเหลืองหรือน้าตาลและมีกลิ่นฉุน
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ทักษะและกระบวนการ

รายวิชาวิทยาศาสตร์

206

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท้างาน
2) การท้างานเป็นทีม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง ระบบขับถ่าย
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
น้าสะอาดให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทาหน้าที่ได้อย่างปกติ”
2. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเป็น sketch note ลงในสมุด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. ตระหนักถึงความส้าคัญของ - ประเมินการตอบ
ระบบขับถ่ายในการก้าจัดของ ค้าถามในใบงานที่ 8.1

เครื่องมือที่ใช้
- ใบงานที่ 8.1

นักเรียนท้าถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึนไป

- ประเมินการตอบใบ
งานที่ 8.1

- ใบงานที่ 8.1

นักเรียนตอบค้าถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึนไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึนไป
ถือว่าผ่าน

เสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายท้าหน้าที่ได้
อย่างปกติ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการท้างาน

เกณฑ์
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ต้าแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ต้าแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 8.1 การดูแลรักษาไต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ระบบขับถ่าย
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วิธีการดูแลไต

1.1. ดื่มดืน่ม้ำ�น้ให้
าให้เพีเพียงพอต่
ยงพอต่อร่อาร่งกาย
างกาย
่เพียงพอนั
ยบเสมื
อนการช่
งท้างานหนั
เนื่องจากไม่
ต้องกรอง
การดืการดื
่มน้ำ�ที่ม่เนพี้ายทีงพอนั
้นเปรีนเปรี
ยบเสมื
อนการช่
วยให้วไยให้
ตไม่ไตตไม่
้องทำต�้องานหนั
ก เนืก่องจากไม่
ต้องกรองนํ
้าเลือด ที่
เลือดดทีคำ่ข�แนะนำ
้นหนืด�ทัค้า่วแนะน้
าทั่วไปคื
น้าว8-10
แก้ว ประมาณ
วัน หรื่ Institute
อตามที่ Institute
of
ข้นน้าหนื
ไปคือควรดื
่มนอ้ำ�ควรดื
8-10่มแก้
ประมาณ
2 ลิตร) ต่2อวัลินตร)หรืต่ออตามที
of Medcine
Medicine
(IOM) ประเทศสหรั
ฐอเมริ
ควรดื
่มน้าลิเฉลี
ลิตรต่
นในผู้ชาย่ย 2.7
และเฉลี
่ย อ2.7
(IOM)
ประเทศสหรั
ฐอเมริกาแนะนำ
� คืกอาแนะน้
ควรดืา่มนคื�้ำ อเฉลี
่ย 3.7
ตรต่่ยอ3.7
วันในผู
้ชายอวัและเฉลี
ลิตรต่
วันในผู้
ลิตรต่
วันในผู้หญิงรับประทานอาหารและใช้
าหารเสริมอย่างเหมาะสม
หญิ
งรับอประทานอาหารและใช้
อาหารเสริมอย่อางเหมาะสม
2. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
2. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
ไม่ทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารที่เค็มจัดเกิดผลเสียต่อไตจากการที่มีการคั่งของน้าและ
ไม่ทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารที่เค็มจัดเกิดผลเสียต่อไตจากการที่มีการคั่งของนํ้าและความดัน
ความดันเลือดสูง ท้าให้ไตท้างานหนักขึน เพื่อเพิ่มการกรองโซเดียมและน้าส่วนเกินของร่างกาย ผลที่ตามมาคือ
เลืการเกิ
อดสูดง ความดั
ทำ�ให้ไนตทำ
�งานหนั
่อเพิ่มดการกรองโซเดี
ยมและน้
ส่วนเกินของร่
างกาย ผลทียัง่ตกระตุ
ามมาคื
อการเกิด
ในหน่
วยไตสูกขึง้นขึน เพืและเกิ
การรั่วของโปรตี
นในปัสำ�สาวะมากขึ
น นอกจากนี
้นให้
ความดั
ร่างกายนในหน่วยไตสูงขึ้น และเกิดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะมากขึ้น นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
สารบางอย่
างซึ่งมีาผงซึลทำ่งมี�ผให้ลท้ไตเสื
้น วขึน
สร้างสารบางอย่
าให้่อไมเร็
ตเสืว่อขึมเร็
3.3. ป้อป้งกั
องกันการกระทบกระแทกบริ
นการกระทบกระแทกบริเวณสี
เวณสีข้าขง้าง
ได้รับบาดเจ็
บบริเขวณสี
ข้าง อาจเป็
นสาเหตุ
เกิดโรคไตวายได้
เนื่องจากเป็
น งของ
การถูกการถู
ตีหรืกอตีได้หรรืับอบาดเจ็
บบริเวณสี
้างอาจเป็
นสาเหตุ
ทำ�ให้เกิทด้าให้
โรคไตวายได้
เนื่องจากเป็
นตำ�แหน่
ต้าแหน่
ดังกนัเลีนจึ่ยงงอัควรหลี
กเลี่ยองอัอุบนัตตรายหรื
อุบัติเหตุ
าจจะเกิ
ดขึนยบหรื
เช่น อการเหยี
ตัว ง
ไต
ดังนั้นงของไต
จึงควรหลี
นตรายหรื
ิเหตุที่ออาจจะเกิ
ดขึท้นี่อเช่
นการเหยี
การต่อยตับหรื
วโดยอการต่
ใช้บริอเวณหลั
โดย างกายเป็นฐาน เป็นต้น
ของร่
ใช้บริเวณหลั
งของร่ขาภาพเป็
งกายเป็นนประจำ
ฐาน เป็
4. ตรวจสุ
� นต้น
4. ตรวจสุขภาพเป็นประจา
การตรวจร่างกายเป็นประจำ�เป็นสิ่งที่ควรกระทำ�อยู่แล้วในการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว
การตรวจร่างกายเป็นประจ้าเป็นสิ่งที่ควรกระท้าอยู่แล้วในการดูแลสุขภาพ ส้าหรับผู้ที่มีโรค
เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันเลือดสูง ควรปฏิบัติตัวตามคำ�แนะนำ�ของโรคนั้นๆ ใช้ยาควบคุมโรคอย่าง
ประจ้าตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันเลือดสูง ควรปฏิบัติตัวตามค้าแนะน้าของโรคนันๆ ใช้ยาควบคุม
สมํ่าเสมอ เนื่องจากยาส่วนใหญ่ ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุของโรค และการไม่ดูแลรักษาโรคประจำ�ตัวที่
โรคอย่างสม่้าเสมอ เนื่องจากยาส่วนใหญ่ ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุของโรค และการไม่ดูแลรักษาโรคประจ้าตัวที่
ยกตั
ยกตัววอย่
อย่าางไปนั
งไปนั้นน จะส่
จะส่งงผลให้
ผลให้ไไตทำ
ตท้�างานได้
งานได้แแย่ย่ลลงง
5.5. งดบุ
งดบุหรีห่ รีเครื
่ เครื่องดื
่องดื่มที่ม่มทีีส่ม่วีสนประกอบของแอลกอฮอล์
่วนประกอบของแอลกอฮอล์และเครื
และเครื่องดื
่องดื่มที่ม่มทีีส่ม่วีสนประกอบของคาเฟอี
่วนประกอบของ น
สารนิคาเฟอี
โคติน น(nicotine) ในบุหรี่ และคาเฟอีนในขนาดสูง มีผลทำ�ให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอีกหลายๆ สารนิ
กลไกทีโคติ
่ทำ�นให้(nicotine)
เกิดพิษต่อไต
นเดียวกับนคาเฟอี
นการดื
่มีส่วนนประกอบ
ในบุและเช่
หรี่ และคาเฟอี
ในขนาดสู
ง มี่มผเครื
ลท้่อางดื
ให้่มคทีวามดั
เลือดเพิ่มสูงขึน
ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆ กลไกที่ท้าให้เกิดพิษต่อไต และเช่นเดียวกับคาเฟอีน การดื่มเครื่องดื่มที่มี
ส่วนประกอบ
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ของแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ ท้าให้เกิดการสลายตัวของกล้ามเนือและเกิดไตวายเฉียบพลันตามมาใช้ยา
อย่างระมัดระวัง
การกาจัดของเสียทางผิวหนัง
การขับถ่ายทางผิวหนัง ผิวหนังมีต่อมเหงื่อซึ่งประกอบด้วยท่อเล็ก ๆ ขดไปมารอบท่อ มีกลุ่ม่มเส้เส้นนเลืเลืออดด
ฝอยมาพันอยู่ การกรองของเสียออกจากเลือดจะเกิดที่ต่อมเหงื่อนี ของเสียในเหงื่อได้แก่ ยูเรีย เกลือแร่และน้า
จะผ่านท่อออกจากต่อมเหงื่อมาสู่ภายนอกร่างกายที่รูต่อมเหงื่อบนผิวหนัง เหงื่อประกอบด้วยน้า 99% นอกนัน
เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย แอมโมเนีย กรดอะมิโน น้าตาล และกรดแล็กติก
ผิวหนังมีการระบายความร้อนออกจากร่างกายทางต่อมเหงื่อประมาณ 87.5 เปอร์
่อ ่ อ
เปอร์เซ็เนว็ต์นต์ต่อต่มเหงื
อมเหงื
บางส่วนถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ เมื่อมีการตกใจหรือมีความเครียดจะมีการกระตุ้นให้เหงื
เหงื่อ่อออก
ออก
มากกว่าปกติ ผู้ที่ออกก้าลังกายมาก ๆ จะเสียน้าและโซเดียมคลอไรด์ไปทางเหงื่อ จึงต้องดืม่ ่มนน�ำ้ ้าและเกลื
และเกลืออโซเดียม
คลอไรด์
ทดแทนทดแทน
โซเดียมคลอไรด์

่ ษย์ ษย ์
ภาพที่ 4.11 ต่
มเหงื
อของมนุ
ต่ออมเหงื
่อของมนุ
ที่มา: ระบบผิวหนัง. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559, จาก https://goo.gl/YAUexZ
การกาจัดของเสียทางปอด
ของเสียที่ถูกก้าจัดออกจากร่างกายทางปอด ได้แก่ น้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซม์ ที่เกิดจาก
กระบวนการหายใจของเซลล์ในร่างกาย
ขันตอนในการก้าจัดของเสียออกจากร่างกายทางปอด มีดังนี
1.นํนา้ ้าและแก๊
ออกจากเซลล์
เข้าเสูข้ห่ าลอดเลื
อดโดยจะละลายปนอยู
ใ่ นเลือ่ ด
1.
และแก๊สสคาร์
คาร์บบอนไดออกไซม์
อนไดออกไซม์ทเ่ี ทกิี่เดกิขึดน้ ขึแพร่
นแพร่
ออกจากเซลล์
สู่หลอดเลื
อด โดยจะละลายปนอยู
2. เลือดที่มีของเสียละลายอยู่จะถูกลำ�เลียงไปยังปอด โดยการลำ�เลียงผ่านหัวใจเพื่อส่งผ่านไปแลกเปลี่ยน
ใน
แก๊อสดที่ปอด
เลื
3. เลือดที่มีของเสียละลายอยู
ละลายปนอยู
ปอด งของเสี
ยต่าง ๆ ทีา่สเลีะสมอยู
่ในเลื
อดจะแพร่
ผ่านผนังของ
2.
่จะถู่เมืก่อล้ไปถึ
าเลียงงไปยั
ปอด โดยการล้
ยงผ่านหั
วใจเพื
่อส่งผ่านไป
แลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
3. เลือดที่มีของเสียละลายปนอยู่เมื่อไปถึงปอด ของเสียต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในเลือดจะแพร่ผ่านผนังของ
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หลอดเลือดเข้าสู่ถุงลมของปอด แล้วล้าเลียงไปตามหลอดลม เพื่อก้าจัดออกจากร่างกายทางจมูก พร้อมกับลม
หายใจออก

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4.12 (ก) ปอดและถุงลม (ข) การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดฝอยและถุงลม
ที่มา: วิทยาศาสตร์พืนฐาน ม.2. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559, จาก https://goo.gl/zzG3Vc
ความผิดปกติของระบบขับถ่าย
1. โรคนิ่วในไต : เกิดจากการมีสารก่อนิ่วในปัสสาวะสูงกว่าระดับสารยับยังนิ่ว ร่วมกับปัจจัยเสริมคือ
ํ
ปริมาตรของปัสสาวะน้อย และการรับประทานอาหารที่มีสารออกซาเลตสูง เช่น งา ผักโขม ถั่วต่าง ๆ ทาให้
เกิดตะกอนของแร่ธาตุในปัสสาวะรวมตัวกันเป็นก้อนอุดตันทางเดินปัสสาวะ
2. โรคไตวาย : อาจเกิดจากการติดเชือ หรือการเป็นเบาหวานและเป็นนิ่วเป็นเวลานาน ท้าให้ไตไม่
ท้างาน ท้าให้ร่างกายเกิดการสะสมของเสีย เกิดความผิดปกติในการรักษาสมดุลของร่างกาย
3. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ : ส่วนมากเกิดในเพศหญิง เกิดจากการติดเชือแบคทีเรียหรืออัน
ปัสสาวะนานๆ
นานๆ

212

213

ใบงานที
่ 8.1การดู
การดูแแลรั
ลรักกษาไต
ใบงานที
่ 8.1
วยการเรี
2 แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ 8 เรื่อง ระบบขั
หน่วหน่
ยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ 2้ที่ แผนการจั
ระบบขับบถ่ถ่ายาย
พื้นฐาน
สวิชา ว21103
มัธยมศึ
กษาปี
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
รหัส3วิชรหั
า ว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั่้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2ที่ 2
ตอนที่ 1่ 1 ให้ให้นนักักเรีเรียยนสำรวจและสื
นสำ�รวจและสื
ลจากใบความรู
้และเขี
ยนคำ�ตอบลงในช่
งว่าถงให้
ตอนที
บค้บนค้ข้นอข้มูอลมูจากใบความรู
้และเขี
ยนคำตอบลงในช่
องว่าองให้
ูกต้อถงูกต้อง
1. จากความหมายของการขับถ่าย นักเรียนคิดว่าการถ่ายอุจจาระจัดเป็นการขับถ่ายหรือไม่ จงอธิบาย
.......................................................................................................................................................(1 คะแนน)
2. สารใดพบในปัสสาวะมากกว่าในน้ำเลือด
........................................................................................................................................................(1 คะแนน)
3. สารใดพบในน้ำเลือดแต่ไม่พบในปัสสาวะของคนปกติ
........................................................................................................................................................(1 คะแนน)
4. การทำงานของไตจะวิเคราะห์จากการตรวจปัสสาวะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................(1 คะแนน)
5. ไตวาย คือ
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(1 คะแนน)
6. โรคนิ่ว คือ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................(1 คะแนน)
ตอนที่ 2 จงอธิบายการทำงานของไตเทียม (Artificial Kidney)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………(2 คะแนน)
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ตอนที่ 3 จากภาพจงบอกจับคู่อักษรส่วนประกอบโครงสร้างของผิวหนัง กับคาศัพท์ให้ถูกต้อง
Oil gland (ต่อมไขมัน)
Epidermis (ผิวหนังชั้นนอก)
Dermis (ผิวหนังชั้นใน)
Sweat gland (ต่อมเหงื่อ)
Fatty tissue (เนื้อเยื่อไขมัน)
Nerve (ระบบประสาท)
Follicle (ขน)
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แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 9 ้ที่ 9
แผนการจั
ดการเรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อเรืงที
่ 2่ 2ระบบประสาท
่องที
ระบบประสาท
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 18-19
ระบบประสาทส่วนกลาง
ขั้นนา
ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง จะทา
1. ครูให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม เมื่อเจอสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น แสงจ้า วัตถุแหลมคมบน
หน้าที่ร่วมกับเซลล์ประสาท ซึ่งเป็น
ทางเดิน เสียงหวีดในห้องเรียน เมื่อสัมผัสกับวัตถุร้อน เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอย่าง
ระบบประสาทรอบนอกในการควบคุม
เกี่ยวกับ กลไกของร่างกายเมื่อกระทบกับสิ่งเร้า
การทางานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการ
2. นอกจากตัวอย่างสิ่งเร้าที่ครูยกตัวอย่างแล้ว นักเรียนยังเคยตอบสนองต่อเหตุการณ์อื่น
แสดงพฤติกรรมเพื่อการตอบสนองต่อสิ่ง
อื่นๆๆที่ยังทาให้นักเรียนจาได้ถึงวันนี้อีกหรือไม่ (ให้นักเรียนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
เร้า
เพิ่มเติมจากตัวอย่างของครู)
3. ครูถามนักเรียนเพื่อสร้างความสนใจอยากรู้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลจากการทางาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ของระบบใดในร่างกาย ให้โอกาสนักเรียนแสดงความเห็น
ด้านความรู้
(ระบบประสาท สมอง เส้นประสาท เป็นต้น)
1) ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ ขั้นสอน
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา
อวัยวะใน ระบบประสาทส่วนกลาง
ความรู้จากแผนภาพโครงสร้างระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะใน
ในการควบคุมการทางานต่างๆ ของ
ร่างกาย
โครงสร้างระบบประสาทส่วนกลาง จากในความรู้ที่ 4.1 และใบความรู้ที่ 4.2 แล้ว
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนสรุป โดยให้มีประเด็นสาคัญดังนี้
 องค์ประกอบของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 หน้าที่ของอวัยวะที่เป็นองค์ประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 4.1 องค์ประกอบของ
ระบบประสาทส่วนกลาง
2. ใบกิจกรรมที่ 4.1 Brain Hat
3. ใบกิจกรรมที่ 4.2 Nerve
Necklace

3. ใบกิจกรรมที่ 4 แผนภาพระบบ
ประสาทส่วนกลาง
4. ใบความรู้ที่ 4.1 ระบบประสาทของ
มนุษย์
5. ใบความรู้ที่ 4.2 เซลล์ประสาท และ
พฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้าของมนุษย์
5. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1) ใฝ่เรียนรู้
2) มุ่งมั่นในการทางาน

 นักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกับครูดังนี้

 เมื่อนักเรียนปะเรียบร้อยแล้ว ให้ม้วนกระดาษรูปสมองที่ตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว ติดกับ
กระดาษคาดศีรษะ จากนั้นติดกาว สวมศีรษะ

 นากระดาษชิ้นส่วนที่มีข้อความ Hearing(การได้ยิน) Smell(การได้กลิ่น)
Movement(การเคลื่อนไหว) Speech(การพูด) Touch(การสัมผัส) Sight(การ
มองเห็น) Taste(รสชาติ) ติดลงในกระดาษรูปสมองที่ตัดออกมา โดยมีจุดสังเกตคือ
รูปร่างของกระดาษที่ใช้ปะ จะมีรูปร่างเหมือนกับบริเวณบนสมอง เพราะฉะนั้น
นักเรียนสามารถค้นพบความรู้ได้จากการหาบริเวณบนสมองที่เป็นจิ้กซอว์กับกระดาษ
ที่ใช้ติด

 ตัดกระดาษตามใบงาน โดยตัดตามเส้นทึบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3
รายวิ
2. นักเรียนเขียนสรุปผลการศึกษา ในใบงานที่ 4.1
3. นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องสมองและหน้าที่ของสมอง จากกิจกรรมที่
4.1 Brain Hat ดังนี้
 ครูแจกใบกิจกรรมให้นักเรียน คนละ 1 ชุด หรือคู่ละ 1 ชุด ตามความเหมาะสม
(ระบายสีหรือไม่ก็ได้ ตามความต้องการของผู้เรียน)

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วร่ิทายาศาสตร์
งกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่องที่ ด2ดการเรี
ระบบประสาท
แผนการจั
ยยนรู
แผนการจั
การเรี
นรู้ท้ที่ ี่ 99
เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
ทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
เรื่องที
่องที่ ช2่ าวิ
2ระบบประสาท
ระบบประสาท
เรืรายวิ
รายวิ
ช
าวิ
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3
รายวิ
ทททยาศาสตร์
- สมองเป็นอวัยวะในระบบประสาทส่
ทาหน้พาทีื้น่เฐาน
ป็นศู3นย์กลางควบคุมการ
รายวิชชวาวิ
าวินกลาง
ยาศาสตร์
- สมองเป็นอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการ
สมองเป็นอวั
ยวะในระบบประสาทส่
วนกลาง
ทาหน้าางกั
ที่เนป็นได้ศูแนก่ย์กส่ลางควบคุ
ท- างานของร่
างกาย
มีส่วนที่ควบคุมการท
างานแตกต่
วนที่ควบคุมมการ
การ
ทางานของร่างกาย มีส่วนที่ควบคุมการทางานแตกต่างกัน ได้แก่ ส่วนที่ควบคุมการ
ทมองเห็
างานของร่
างกาย
มีส่วนทีก่คลิวบคุ
มการท
างกัดนการสั
ได้แก่มผัส่สวนที
่ควบคุมการ
น การได้
ยิน การได้
่น การได้
รับางานแตกต่
รสชาติ การพู
และการ
มองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รับรสชาติ การพูด การสัมผัส และการ
มองเห็
น การได้
ยิน การได้กลิ่น การได้รับรสชาติ การพูด การสัมผัส และการ
เคลื
่อนไหวร่
างกาย
เคลื่อนไหวร่างกาย
เคลื่อนไหวร่างกาย
4. นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องเซลล์ประสาทและหน้าที่ของเซลล์
4. นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องเซลล์ประสาทและหน้าที่ของเซลล์
นักเรียจนท
ากิจกรรมการเรี
นรู้เพิ่มเติมเรืดัง่อนีงเซลล์
ประสาท4. จากกิ
กรรมที
่ 4.2 NerveยNecklace
้ ประสาทและหน้าที่ของเซลล์
ประสาท จากกิจกรรมที่ 4.2 Nerve Necklace ดังนี้
ประสาท จากกิจกรรมที่ 4.2 Nerve Necklace ดังนี้
 ครูแจกใบกิจกรรมที่ 4.2 ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด หรือ คู่ละ 1 ชุด ตามความเหมาะสม
 ครูแจกใบกิจกรรมที่ 4.2 ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด หรือ คู่ละ 1 ชุด ตามความเหมาะสม
 ครู
จกรรมที
่ 4.2
ให้นักเรียนคนละ
1 ชุอดงการของครู
หรือ คู่ละ -1นัชุกดเรียตามความเหมาะสม
นักแเรีจกใบกิ
ยนระบายสี
เซลล์
ประสาท(แล้
วแต่ความต้
น)
 นักเรียนระบายสีเซลล์ประสาท(แล้วแต่ความต้องการของครู-นักเรียน)
 นัตัดกเซลล์
เรียนระบายสี
เซลล์ประสาท(แล้
ประสาทจากใบงานเป็
นชิ้นวแต่
ๆ ความต้องการของครู-นักเรียน)
 ตัดเซลล์ประสาทจากใบงานเป็นชิ้น ๆ
 ตันดาเซลล์
เซลล์ปประสาทที
ระสาทจากใบงานเป็
ชิ้นดๆกาว แล้วร้อยเป็นเส้นเดียวกันด้วยเชือกผ้า หรือ
่ตัดแล้วมาม้วนนติ
 นาเซลล์ประสาทที่ตัดแล้วมาม้วนติดกาว แล้วร้อยเป็นเส้นเดียวกันด้วยเชือกผ้า หรือ
 เชื
นาเซลล์
ประสาทที
แล้วมาม้อวยคอ
นติดกาว แล้วร้อยเป็นเส้นเดียวกันด้วยเชือกผ้า หรือ
อกฟางก็
ได้ เป็นลั่ตกัดษณะสร้
เชือกฟางก็ได้ เป็นลักษณะสร้อยคอ
นลักษณะสร้
อยคอ
 เชื
นักอเรีกฟางก็
ยนสรุไปด้กิจเป็กรรมร่
วมกับครู
ดังนี้
 นักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกับครูดังนี้
- นัไขสั
กเรีนยหลั
นสรุงเป็
ปกินจศูกรรมร่
วมกับครูดังนี้ ประสาทจานวนมาก ควบคุมการทางานของ
นย์กลางรวบรวมเซลล์
- ไขสันหลังเป็นศูนย์กลางรวบรวมเซลล์ประสาทจานวนมาก ควบคุมการทางานของ
- อวั
ไขสัยนวะต่
หลัางงเป็ๆนศูของร่
นย์กาลางรวบรวมเซลล์
ประสาทจ
านวนมาก
ควบคุมการทางานของ
งกาย เซลล์ประสาทจ
านวนมากส่
งสัญญาณประสาทในรู
ป
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เซลล์ประสาทจานวนมากส่งสัญญาณประสาทในรูป
อวั
ยวะต่าง าๆ ส่ของร่
างกาย เซลล์
ระสาทจ
กระแสไฟฟ้
งต่อจากเซลล์
หนึ่งปไปยั
งเซลล์านวนมากส่
อื่น ๆ ที่อยูง่ตสัิดญกัญาณประสาทในรู
น จนถึงอวัยวะเป้ปาหมาย
กระแสไฟฟ้า ส่งต่อจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ติดกัน จนถึงอวัยวะเป้าหมาย
กระแสไฟฟ้า ส่งต่อจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ติดกัน จนถึงอวัยวะเป้าหมาย

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก2ษาปี
ที่ 2
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
ครูแแจกกระดาษให้
ยนคนละ
ตัดเตรี
มไว้ยมไว้
โดยตัโดยตั
ดกระดาษ
A4 ตามแนว
1. .ครู
จกกระดาษให้นักนเรีักเรี
ยนคนละ2 แผ่
2 นแผ่(ครู
น (ครู
ตัดยเตรี
ดกระดาษ
A4 ตามแนว
ขวางของกระดาษเป็นชิ้น ๆ ตามความเหมาะสม)
2. ให้นักเรียนเขียนคาใบ้ของ “สมอง และไขสันหลัง(เซลล์ประสาท)” ลงในกระดาษที่ครู
แจก
3. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนามาหย่อนรวมในกล่องเดียวกัน ในกล่องหน้าชั้นเรียน
(ครูเตรียมกล่องหย่อนกระดาษ 1 ใบ อาจทาจากกล่องลังกระดาษ A4 )
4. ครูให้นักเรียนทาไม้คาตอบ ด้วยการเขียนคาว่า “สมอง” และ “ไขสันหลัง” นากระดาษ
ที่เขียนสองใบมาประกบหลัง ปะกาวกับไม้เสียบลูกชิ้น
5. เมื่อครูหยิบกระดาษที่นักเรียนเขียนคาใบ้ขึ้นมาอ่าน นักเรียนมีเวลาพิจารณาข้อความที่
ครูอ่าน 10 วินาที หลังจากนั้นต้องพลิกไม้คาตอบเลือกว่าเป็นคาใบ้หน้าที่ของสมอง
หรือไขสันหลัง หากเป็นคาใบ้ของสมอง ให้พลิกไม้คาตอบด้านที่เขียนว่าสมอง หาก
เป็นคาใบ้ของไขสันหลัง ให้พลิกไม้คาตอบด้านที่เขียนว่าไขสันหลัง
6. เมื่อนักเรียนยกคาตอบหมดแล้ว ครูจึงตรวจคาตอบของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
2 ระบบประสาท
เรื่อเรืงที่องที
่ 2 ่ ระบบประสาท
รายวิ
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะใน ระบบ
ประสาทส่วนกลาง
ในการควบคุมการทางาน
ต่างๆ ของร่างกาย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- ประเมินการตอบ
คาถามในใบงานที่ 4.1
เรื่อง อวัยวะในระระบบ
ประสาทส่วนกลาง
และ ใบงานที่ 4.2
พฤติกรรมการ
ตอบสนองสิ่งเร้า
-

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การ นักเรียนทาถูก
ทางานของระบบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ประสาท
ขึ้นไป
และใบงานที่ 4.2 เรื่อง
พฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

-

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับครู
แผนภาพระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System)
สื่อการสอนสาหรับครู
คาชี้แจง ให้ครูนาภาพสื่อดังกล่าวดัดแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถให้นักเรียนทั้งห้อง มองเห็นเมื่อติดตั้งที่
หน้าห้อง หรือ สามารถหาภาพที่มีแนวคิดเดียวกันกับภาพนี้แทนได้
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ใบความรู้ที่ 9.1 ระบบประสาทของมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
ชาวิทยาศาสตร์
วิชสาวิว22101
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2ที่ 2
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สรหั
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
ระบบประสาท (Nervous System) ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งทาหน้าที่
ควบคุมและประสานการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ดาเนินไปด้วยดี โดยมีสมองเป็นอวัยวะหลัก
ระบบประสาทจึงมีความสาคัญต่อภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตของร่างกาย และพัฒนาการด้านต่าง ๆ คือ
เป็นตัวควบคุมการทางานและรับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย รวมถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และ
ความทรงจาต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้รับการกระตุ้นจากภายในและภายนอก จะมีการส่งกระแสประสาทกลับไปกลับมา
่ต้อ่ตงการ
่อนไหว
ของอวั
ยวะในอิ
ริยาบถต่
าง
ระหว่างสมองและอวั
งสมองและอวัยยวะส่
วะส่ววนต่
นต่างางๆๆให้ให้ททางานตามที
ำ�งานตามที
้องการเช่นเช่การเคลื
น การเคลื
่อนไหว
ของอวั
ยวะในอิ
ริยาบถ
ทำ�งาน
นอกจากนั
ยังควบคุ
มการเต้
นของหั
อัตราการหายใจ
ความดั
อุณมหภู
นร่างกาย
ๆต่าทงๆางาน
นอกจากนั
้นยัง้นควบคุ
มการเต้
นของหั
วใจ วอัใจตราการหายใจ
ความดั
นโลหินตโลหิ
อุณตหภู
ิในร่มาิใงกาย
การ
อยอาหาร
และการทำ
�งานของระบบอื
ๆ ของร่
างกาย
ย่การย่
อยอาหาร
และการท
างานของระบบอื
่น ๆ่นของร่
างกาย
โครงสร้างของระบบประสาท
ระบบประสาทเป็
ระบบศู
กลางที
่ควบคุ
มการทำ
�งานของร่
เป็นระบบที
ระบบประสาทเป็นนระบบศู
นย์นกย์ลางที
่ควบคุ
มการท
างานของร่
างกายางกาย
เป็นระบบที
่ทาหน้าที่ท่ ำ�รัหน้
บ าที่ รับ
ความรู้สึก ควบคุ
ควบคุมมความคิ
ความคิดด ถ้ถ้าามีมีออันันตรายใด
ตรายใดๆ ๆเกิดเกิขึด้นขึกั้นบกัสมอง
บสมองก็จะท
ก็จะทำ
ร่างกายพิ
การหรื
วิตได้
ระบ
าให้�รให้่างกายพิ
การหรื
อเสีอยเสีชีวยิตชีได้
ระบบ
ประสาท
แบ่งงเป็เป็นนระบบประสาทส่
ระบบประสาทส่ววนกลาง
นกลาง(Central
(CentralNervous
NervousSystem)
System)และ
และระบบประสาทส่
ระบบประสาทส่ววนปลาย
นปลาย (Peประสาทแบ่
ripheral
Nervous
System)
(Peripheral
Nervous
System)
1) ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง
(1) สมอง (Brain) สมองของคนหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม มีเยื้อหุ้ม 3 ชั้นเรียกกว่า Meninges
1. ชั้นนอก (Pura mater): เหนียว แข็งแรงมากโดยมีหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือน
2. ชั้นกลาง (Arachoid mater): เป็นเยื่อบางๆ เกิดจากเส้นใยสานเป็นร่างแห และไม่มีหลอดเลือดอยู่
3. ชั้นใน (Pia
(Pia mater):
mater):มีมีเส้เส้นนเลืเลืออดดดดำาจ�จำานวนมาก
�นวนมากททำาหน้
�หน้าทีาที่ ส่่ งส่อาหารไปเลี
งอาหารไปเลี้ยงสมองมี
้ยงสมองมีของเหลวที
ของเหลวที่ ่ เรียก
ว่เรี
า ยนํกว่
้าเลีา้ยน้งสมองและไขสั
นหลัง น(Cerebrospinal
FluidFluid
: CSF): CSF)
อยู่ระหว่
งช่อางว่งช่าองในสมองและไขสั
นหลังนหลั
ช่วงย
าเลี้ยงสมองและไขสั
หลัง (Cerebrospinal
อยู่ราะหว่
งว่างในสมองและไขสั
หล่ช่วอยหล่
เลี้ยงอเลี
ระบายของเสี
ย และกั
นกระเทื
อนให้อกนให้
ับระบบประสาทส่
วนกลาง
(CNS)(CNS)
สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
้ยง ระบายของเสี
ย และกั
นกระเทื
กับระบบประสาทส่
วนกลาง
สมองส่
วนหน้
า สมองส่
และสมองส่
าย ดังวภาพที
สมองแบ่
งออกเป็
น 3 วส่นกลาง
วนคือ สมองส่
วนหน้วนท้
า สมองส่
นกลาง่ 4.1และสมองส่วนท้าย ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างของสมอง
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1. สมองส่วนหน้า (Forebrain) ประกอบด้วย เซรีบรัม (Cerebrum) ทาลามัส (Thaiamus) และ
ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)
าหน้าทีาที่ด้า่ดนความคิ
ด ดความจ
า เชาวน์
ปัญปญาัญญา
เป็นเป็
ศูนนย์ศูกนลาง
เซรีบรัมม (Cerebrum)
(Cerebrum)ทท�ำหน้
้านความคิ
ความจ�ำ
เชาวน์
ย์กลาง
ควบคุมการทางานด้านต่าง ๆ การสัมผัส การพูด การมองเห็น รับรส การได้ยิน การดมกลิ่น และการทางาน
ของกล้ามเนื้อ
ทาลามัส (Thaiamus) ทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออกและแยก
กระแสประสาทไปยังสมอง
ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) เป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น
การทางานพื้นฐานของร่างกาย ได้แก่ ความหิว ความดันโลหิต ความต้องการทางเพศ การหลั่งฮอร์โมนของ
ต่อมไร้ท่อ และการแสดง อารมณ์ความรู้สึก
2. สมองส่วนกลาง (Midbrain) ทาหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส
3. สมองส่วนท้าย (Hindbrain) ประกอบด้วย พอนส์ (Pons) เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla
Oblongata) และเซรีเบลลัม (Cerebellum)
ลาย การเคลื
พอนส์ ท�ำหน้
ทาหน้าที่เกี่ยวกับ การเคี
การเคี้ย้ยวอาหาร
วอาหาร การหลั
การหลั่ง่งน�น้้ำาลาย
การเคลื่อ่อนไหวของใบหน้
นไหวของใบหน้า าและ
และ
ควบคุมการหายใจ
เมดัลลาออบลองกาตา
มการทำ
�งานของระบบประสาทอั
ตโนมัตตโนมั
ิ เช่นติ การหายใจ
ลาออบลองกาตาทำท�หน้
าหน้าทีา่คทีวบคุ
่ควบคุ
มการท
างานของระบบประสาทอั
เช่น การ
หายใจ
โลหิต นการกลื
น การจาม
ก และการอาเจี
ความดันความดั
โลหิต นการกลื
การจาม
การสะอึการสะอึ
ก และการอาเจี
ยน ยน
บลลัมม ทำท�าหน้
ระสานการเคลื่อ่อนไหวของร่
นไหวของร่างกาย
างกายและควบคุ
และควบคุ
มการทรงตั
วของร่
างกาย
เซรีเบลลั
หน้าาทีที่ป่ประสานการเคลื
มการทรงตั
วของร่
างกาย

ภาพที่ 4.2 สมอง
ที่มา: Lobar Anatomy. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/SQZ9Bi.
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(2) ไขสันหลัง (Spinal Cord) เป็นเนื้อเยื่อประสาททอดยาวจากสมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลัง
กระแสประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกายจะผ่านไขสันหลัง มีทั้งกระแสประสาทเข้าและกระแสประสาทออกจาก
สมอง และกระแสประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลังโดยตรง ลักษณะเป็นรูปแท่งทรงกระบอกและมีเยื่อหุ้มไขสัน
หลั ง ปกคลุ ม อยู่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยผี เ สื้ อ (Butterfly shape) แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ มี เ นื้ อ สี ข าวด้ า นนอก
(White matter) ไม่มีเซลล์ประสาท มีเฉพาะใยประสาทที่มีเยื่อไมอิลินหุ้ม และมีสีเทาด้านใน (Grey matter)
มีเซลล์ประสาทอยู่หนาแน่น จะถูกล้อมรอบด้วยเนื้อสีขาว

ไขสันหลัง ่ยนแก๊สที่ถุงลมปอด
ภาพที่ 4.3 การแลกเปลี
ที่มา: ระบบประสาท
ระบบหายใจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/feU61G.

สมองและไขสันหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ และกระตุ้นความรู้สึกจากสิ่งเร้าทั้งภายใน และภายนอก
แล้วส่งผ่านไปยังเส้นประสาทที่กระจายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
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ใบความรู้ที่ 9.2 ส่วนประกอบของเซลล์ประสาทและพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
ชาวิทยาศาสตร
วิชสาวิว22101
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2 ที่ 2
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สรหั
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
เซลล์ประสาท (Neuron): ทาหน้าที่ส่งสัญญาณประสาท ประกอบด้วย 2 ส่วนสาคัญ ดังนี้
11. ตัวเซลล์(Cell Body / Soma) : คล้ายเซลล์ทั่วไป มีนิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย กอลจิบอดี
นสารสื
่อประสาท
ญเติญบเติโตและเมแทบอลิ
ซึมของเซลล์
มีหน้าที่ ่ สร้
สร้าางพลั
งพลังงงาน
งานสัสังเคราะห์
งเคราะห์โปรตี
โปรตีนเป็
นเป็
นสารสื
่อประสาทการเจริ
การเจริ
บโตและเมแทบอลิ
ซึมของเซลล์
ประสาท
2.
2 ใยประสาท (Nerve Fiber):: เป็นส่วนของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์เป็นแขนงเล็กๆ
มี 2 ชนิด คือ
2.1 เดนไดรต์ (Dendrite) : เป็นใยประสาทที่นากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์
2.2 แอกซอน (Axon)
(Axon) :: เป็เป็นนใยประสาทที
ใยประสาทที่น่นากระแสประสาทออกจากตั
ำ�กระแสประสาทออกจากตัวเซลล์
วเซลล์โดย
โดย1 1ตัวตัว
เซลล์มี 1 แอกซอนเท่
แอกซอนเท่าานันั้น้น มีมีคความยาวมากกว่
วามยาวมากกว่าาเดรนไดรต์
เดรนไดรต์และมี
และมีเยืเ่อยืไมอี
่อไมอีลินลิน(Myelin
(MyelinSheath)
Sheath)ที่สทีร้่สางจาก
ร้างจาก
เซลล์ชวาน (Schwann Cell) ห่อหุ้มรอบแอกซอน
รอบแอกซอน เยืเยื่อ่อไมอี
ไมอีลลินินเป็
เป็นนสารพวกไขมั
สารพวกไขมันน มีมีคความเป็
วามเป็นนฉนวนไฟฟ้
ฉนวนไฟฟ้าาทีที่ด่ดี ี
ทาให้กระแสประสาทในแอกซอนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ส่วนที่เป็นรอยต่อของเซลล์ชวานแต่ละ
เซลล์จะไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม

ภาพที่ 4.4 โครงสร้างเซลล์ประสาท
ที่มา: The Nervous system. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562, จาก https://goo.gl/R4wzjg.
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ลักษณะการทางานของระบบประสาทส่วนกลาง
สิ่งเร้าหรือการกระตุ้นจัดเป็นข้อมูลที่เส้นประสาทนาไปยังระบบประสาทส่วนกลาง เรียกว่า กระแส
ประสาท เป็นสัญญาไฟฟ้าที่นาไปสู่เซลล์ประสาททางด้านเดนไดรต์ และเดินทางออกอย่างรวดเร็วทางด้าน
แอกซอน ซึง่ แอกซอนส่วนใหญ่มีแผ่นไขมันหุ้มไว้เป็นช่วงๆ แผ่นไขมันนี้ทาหน้าที่เป็นฉนวนและทาให้กระแส
ประสาทเดินทางได้เร็วขึ้น ถ้าแผ่นไขมันฉีกขาดอาจทาให้กระแสประสาทช้าลง ทาให้สูญเสียความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อ เนื่องจากรับคาสั่งจากระบบประสารทส่วนกลางไม่ดี

ภาพที่ 4.7 การทางานของระบบประสาทส่วนกลาง
ที่มา: ระบบประสาท. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562, จาก http://bit.ly/2jfC1xk.
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์เป็นปฏิกิริยาอาการที่แสดงออกเพื่อการตอบโต้ต่อสิ่งเร้า
ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่น
- สิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความต้องการทางเพศ เป็นต้น
- สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้า การสัมผัส สารเคมี เป็นต้น
กิริยาอาการที่แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอาศัยการทางานที่ประสานกันระหว่าง
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบต่อมมีท่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การตอบสนองเมื่อมีแสงเป็นสิ่งเร้า
- เมื่อได้รับแสงสว่างจ้า มนุษย์จะมีพฤติกรรมการหรี่ตาเพื่อลดปริมาณแสงที่ตาได้รับ
2. การตอบสนองเมื่ออุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า
- ในวันที่มีอากาศร้อนจะมีเหงื่อมาก เหงื่อจะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายเพื่อปรับ
อุณหภูมิภายในร่างกายไม่ให้สูงเกินไป
- เมื่อมีอากาศเย็นคนเราจะเกิดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือ เรียกว่า “ขนลุก”
3. เมื่ออาหารหรือน้าเข้าไปในหลอดลมเกิดพฤติกรรมการไอหรือจาม เพื่อขับออกจากหลอดลม
4. การเกิดพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ เป็นพฤติกรรมการตอบสนองหรือตอบโต้ทันทีเพื่อความ
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ปลอดภัยจากอันตราย เช่น
- เมื่อฝุ่นเข้าตามีพฤติกรรมกะพริบตา
- เมื่อสัมผัสวัตถุร้อนจะชักมือจากวัตถุร้อนทันที
- เมื่อเหยียบหนามจะรีบยกเท้าให้พ้นหนามทันที
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ใบกิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมหมวกสมอง (Brain Hat)
แนวคิดของกิจกรรม “สมองคือส่วนสาคัญ และเป็นศูนย์กลางควบคุมสมอง”
คาชี้แจงกิจกรรมหมวกสมอง(Brain Hat)
 ครูถ่ายเอกสารให้นักเรียน คนละ 1 ชุด (ระบายสีหรือไม่ก็ได้ ตามความต้องการของผู้เรียน)
 ตัดกระดาษตามใบงาน โดยตัดตามเส้นทึบ
 นากระดาษชิ้นส่วนที่มีข้อความ Hearing(การได้ยิน) Smell(การได้กลิ่น) Movement(การ
(การเคลื
่อนไหว)
Speech(การพู
) Touch(การสัมผัมสผั)ส)Sight(การมองเห็
Sight(การมองเห็น) Taste(รสชาติ
Taste(รสชาติ) )ติติดดลงใน
เคลื
่อนไหว)
Speech(การพู
ด) ดTouch(การสั
ลงใน
กระดาษรูปสมองที่ตัดออกมา โดยมีจุดสังเกตคือรูปร่างของกระดาษที่ใช้ปะ จะมีรูปร่างเหมือนกับ
บริเวณบนสมอง เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถค้นพบความรู้ได้จากการหาบริเวณบนสมองที่เป็นจิ๊ก
ซอว์กับกระดาษที่ใช้ติด
 เมื่อนักเรียนปะเรียบร้อยแล้ว ให้ม้วนกระดาษรูปสมองที่ตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว ติดกับกระดาษคาดศีรษะ
จากนั้นติดกาว สวมศีรษะ
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เอกสารเพิ่มเติมสาหรับครู
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ใบกิจกรรมที่ 9.2 Nerve Necklace
แนวคิดของกิจกรรม “กระแสประสาทเคลื่อนที่ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าผ่านเซลล์ประสาทตัวหนึ่งไปยัง
อีกตัวหนึ่งที่อยู่ติดกัน”
คาชี้แจง
 นักเรียนระบายสีเซลล์ประสาท(แล้วแต่ความต้องการของครู-นักเรียน)
 ตัดเซลล์ประสาทจากใบงานเป็นชิ้น ๆ
 นาเซลล์ประสาทที่ตัดแล้วมาม้วนติดกาว แล้วร้อยเป็นเส้นเดียวกันด้วยเชือกผ้า หรือเชือกฟางก็ได้
เป็นลักษณะสร้อยคอ
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เอกสารเพิ่มเติมสาหรับครู
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ใบงานที่ 9.1 อวัยวะที่เป็นองค์ประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
รายวิชาวิใบงานที
ทยาศาสตร์
ื้นฐาน
วิชาประกอบของระบบประสาทส่
ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัวธนกลาง
ยมศึกษาปีที่ 2
่ 9.1พอวั
ยวะที3่เป็รหันสองค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
ชาวิทยาศาสตร
วิชสาวิว22101
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2ที่ 2
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สรหั
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล ให้คาอธิบายคาศัพท์ต่อไปนี้
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล ให้คาอธิบายคาศัพท์ต่อไปนี้
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง
ส่วนหน้า
ส่วนหน้า

สมอง

ส่วนกลาง

สมอง

ส่วนกลาง

ส่วนหลัง
ส่วนหลัง

ไขสันหลัง
ไขสันหลัง

หน้าที่
หน้าที่

237

256
256

ใบงานที่ 9.2 เรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ใบงานที่ 9.2 เรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชาวิทยาศาสตร์
วิชสาวิว22101
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2 ที่ 2
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐานรหั3สรหั
ชา ว21103
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุพฤติกรรมการตอบสนองที่เหมาะสมกับสิ่งเร้าต่อไปนี้
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุพฤติกรรมการตอบสนองที่เหมาะสมกับสิ่งเร้าต่อไปนี้
สิ่งเร้า
สิ่งเร้า
1. ถูกเคาะบริเวณเอ็นของหัวเข่า
1. ถูกเคาะบริเวณเอ็นของหัวเข่า
2. เมื่อได้ยินเสียงรถดับเพลิง
2. เมือ่ ได้ยินเสียงรถดับเพลิง
3. เมื่อรถฉุกเฉินขับเข้ามาใกล้รถของตนเองบนถนน
3. เมือ่ รถฉุกเฉินขับเข้ามาใกล้รถของตนเองบนถนน
4. เหยียบก้นบุหรี่
4. เหยียบก้นบุหรี่
5. ถอยมือไปโดนเตารีด
5. ถอยมือไปโดนเตารีด
6. มีเพื่อนมาจ๊ะเอ๋จากด้านหลัง
6. มีเพื่อนมาจ๊ะเอ๋จากด้านหลัง
7. เจองูหรือสัตว์ที่กลัวในระยะประชิด
7. เจองูหรือสัตว์ที่กลัวในระยะประชิด
8. มีประกาศว่าตึกที่นักเรียนอยู่กาลังถล่ม
8. มีประกาศว่าตึกที่นักเรียนอยู่กาลังถล่ม
9. สัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้น
9. สัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้น
10. มีแมววิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่กาลังขับอยู่บนถนน
10. มีแมววิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่กาลังขับอยู่บนถนน
11. มีคนคลั่ง วิ่งเอามีดยื่นมาหานักเรียน
11. มีคนคลั่ง วิ่งเอามีดยื่นมาหานักเรียน
12. มีเพื่อนมาจี้เอว และนักเรียนก็เป็นคนบ้าจี้
12. มีเพื่อนมาจี้เอว และนักเรียนก็เป็นคนบ้าจี้

การตอบสนอง
การตอบสนอง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 28
ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความ ขั้นนา
ซับซ้อนและมี
ความสั
มพันมธ์พักนับธ์กทุบั กทุระบบ
ความซั
บซ้อนและมี
ความสั
กระบบ 1. ครูทบทวนความรู้โดยให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมพร้อมระบุข้อดีของพฤติกรรม
ดังกล่าว จากสถานการณ์ที่ครูเตรียมไว้ ดังตัวอย่าง
ในร่างกาย ดังนั้นจึงควรป้องกันอุบัติเหตุที่
ทีกระทบกระเทื
่กระทบกระเทือนต่
อนต่อสมอง
อสมองหลีหลีกเลี
กเลี่ยงการ
่ยง
 มีลมและฝุ่นผงจากสนามมาปะทะขณะวิ่งออกกาลังกาย
ใช้สารเสพติ
ด หลี
กเลีกเลี่ยงภาวะเครี
การใช้
สารเสพติ
ด หลี
่ยงภาวะเครียยดด และ
 มีเสียงหวีดดังจากร้านเครื่องเสียง ขณะเดินผ่าน
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อดูแล
 มีหนังสือเล่มใหญ่ หล่นมาจากชั้นหนังสือด้านบน ขณะเลือกหนังสือ
รักษาระบบประสาทให้ทางานเป็
ำ�งานเป็นปกติ
2. ครูถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากรู้ว่า กลไกของร่างกายดังกล่าวเนื่องมาจาก
การทาหน้าที่ของอวัยวะใด ในร่างกาย ถ้าอวัยวะดังกล่าวเสียหายจะส่งผลอย่างไรต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ร่างกายบ้าง เราควรระวังดูแลอย่างไรบ้าง
ด้านความรู้
3. จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า “เซลล์ประสาทคือเซลล์ชนิดเดียวในร่างกายที่ไม่มี
1) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบ
การสร้างเพิ่มเติมอีกเมื่อกาเนิดออกจากครรภ์ของมารดา” นักเรียนทราบเช่นนี้แล้ว
ประสาทโดยการบอกแนวทางในการ
นักเรียนจะดูแลรักษาเซลล์ประสาทของนักเรียนอย่างไร
ดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตราย ต่อสมอง ขั้นสอน
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่ม
และไขสันหลัง
ศึกษาความรู้จากใบกิจกรรมระดมความคิด..ความผิดปกติของระบบประสาทในเด็ก
ด้านทักษะกระบวนการ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับระบบประสาท และการดูและรักษา
1) การคิดวิเคราะห์
ระบบประสาทของตนเอง แล้วเขียนสรุป โดยให้มีประเด็นสาคัญดังนี้

แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ 10
แผนการจั
10
เรืเรื่อ่องทีงที่ 2่ 2ระบบประสาท
ระบบประสาท
รายวิชาวิ
ชาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3
รายวิ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 10 เรื่อง ความผิดปกติ
ของระบบประสาท
2. ใบกิจกรรมที่ 10 เรื่อง ระดมคิด
...ความผิดปกติของระบบ
ประสาท

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง ความผิดปกติ
ของระบบประสาท
4. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) ใฝ่เรียนรู้
2) มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจั
นรู้ท้ที่ ี่10
10
แผนการจัดการเรียยนรู
เรืเรื่องที
่ 2่ 2ระบบประสาท
่องที
ระบบประสาท
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3
รายวิ
 ความผิดปกติของระบบประสาทในเด็ก
 สะท้อนคิด ความสาคัญของระบบประสาท
 แนวทางการดูแลรักษาระบบประสาท
 ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบประสาท
2. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 10 ระดมคิด...ความผิดปกติระบบประสาท ให้นักเรียนกลุ่มละ 1ชุด
ขั้นสรุป
1. ครูนานักเรียนร่วมกันอภิปรายต่อไปโดยใช้คาถามว่า “ความผิดปกติของระบบประสาท
ส่งผลให้เด็ก ๆ ในวัยเราเกิดอาการผิดปกติอะไรได้บ้าง ?”
( แนวคาตอบ : อาการลมชัก พัฒนาการล่าช้า พูดช้า อาการปวดศีรษะ อัมพาต
แขนข่าอ่อนแรง กล้ามเนื้อบิดเกร็ง นอนไม่หลับ เป็นต้น )
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปให้ได้สาระสาคัญดังนี้
“ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้น
จึงควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทกี่ ระทบกระเทือน ต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้
ทางานเป็นปกติ”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบประสาทโดยการ
บอกแนวทางในการดูแล
รักษารวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทื
อนและ
การกระทบกระเทื
อนและ
อันตราย ต่อสมองและไขสัน
หลัง
ด้านทักษะ/กระบวนการ

ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ประเมินการตอบ
ใบงานที่ 10 เรื่อง ความ นักเรียนทาถูก
ของระบบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
คาถามในใบงานที่ 10 ผิความผิ
ดปกติดขปกติ
องระบบ
เรื่อง ความผิดปกติของ ประสาท
ขึ้นไป
ระบบประสาท

- ประเมินการคิด
- ใบกิจกรรมที่ 10 เรื่อง
วิเคราะห์ ในใบกิจกรรม ระดมคิด...ความผิดปกติ
ที่ 10 เรื่อง ระดมคิด... ของระบบประสาท
ความผิดปกติของระบบ
ประสาท

นักเรียนวิเคราะห์
และนาเสนอ ได้
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้น
ไปทุกรายการ ถือว่า
ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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260
260

บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็
นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดื(...................................................)
อน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

242

261

ใบความรู้ที่ 10 ความผิดปกติของระบบประสาท
261
261
ใบความรู
ท
้
่
ี
10
ความผิ
ด
ปกติ
ข
องระบบประสาท
243
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
10วิชความผิ
ปกติภาคเรี
ขยองระบบประสาท
หน่
วยการเรี
นรู้ที่ 2 ร่พางกายมนุ
ย์้ที่ สแผนการจั
ดดการเรี
นรู้ทยี่นที
10่ 1เรืชั่อ้นงทีมั่ ธ2ยมศึ
ระบบประสาท
รายวิ
ชาวิทยยาศาสตร์
ื้นใบความรู
ฐาน 3ษรหั
า ว21103
กษาปีที่ 2
ใบความรู
10
้ทวิี่ ช10
ความผิ
ความผิ
ปกติ
ดภาคเรี
ปกติ
ขยองระบบประสาท
หน่
วยการเรี
นรู้ที่ 2 ร่พางกายมนุ
ย์้ที่ สแผนการจั
ดดการเรี
นรูข้ทยองระบบประสาท
ี่ 10่ 1เรืชั่อ้นงทีมั่ ธ2ยมศึ
ระบบประสาท
รายวิ
ชาวิทยยาศาสตร์
ื้นใบความรู
ฐาน
3ษรหั
า ว21103
นที
กษาปีที่ 2
หน่
วกวยการเรี
ยการเรี
ยนรูนรู้ท้ที่ 2ี่ 2ร่พาร่งกายมนุ
ย์ษสแผนการจั
ย์วิชแผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูย้ทยนรู
ี่ 10้ท่ 1ี่ เรื10
งที
ระบบประสาท
่ 2กษาปี
ระบบประสาท
รายวิ
ชาวิทยยาศาสตร์
ื้นาทงกายมนุ
ฐาน
3ษรหั
า ว21103
ภาคเรี
นที
ชั่อ้นงทีเรืมั่ ธ่อ2ยมศึ
ที่ 2
วิธีการดูแหน่
ลรั
ษาระบบประสาทให้
างานตามปกติ
ชยาศาสตร์
าวิทยาศาสตร์
รหั3สรหั
ภาคเรี
ยนที
1 ชัย่ ้น1นที
มัชัธ่้นยมศึ
ที่ 2กทษาปี
รายวิ
รายวิ
ชรายวิ
ชาวิาวิททยาศาสตร์
พื้นพทฐาน
ื้นางานตามปกติ
ฐาน
3วิชรหั
สาวิว22101
สชวิา ชว21103
า ว21103
ภาคเรี
ภาคเรี
ย่ นที
1มัธชัยมศึ
้นกษาปี
มัธกยมศึ
ษาปี
ี่ 2 ที่ 2
วิธีการดูแลรั
กษาระบบประสาทให้
วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทางานตามปกติ
ารุงรักษาประสาท มีทดางานตามปกติ
้
วิธแนวทางการบ
ีการดู
ารดูแแลรั
ลรักกษาระบบประสาทให้
ษาระบบประสาทให้
ทังนีางานตามปกติ
แนวทางการบารุงรักษาประสาท มีดังนี้
1. ระวั
ห้เกิดการกระทบกระเทื
อนบริเวณศีรษะ เพราะว่าหากสมองส่วนซีรีบรัมได้รับการ
แนวทางการบ
ารุงงรัไม่กใษาประสาท
มีดังนี้
1.
ระวั
ง
ไม่
ใ
ห้
เ
กิ
ด
การกระทบกระเทื
อนบริเวณศีรษะ เพราะว่าหากสมองส่วนซีรีบรัมได้รับการ
กระทบกระเทืารุ
อารุ
นอย่
งรุ
นแรงอาจท
แนวทางการบ
แนวทางการบ
งงรัรักกาษาประสาท
ษาประสาท
มีดมีาให้
ังดนีัง้ คนีวามจ
้ าเสื่อม หรือไม่สามารถจาสิ่งที่พบเห็นใหม่ ๆ ได้ และหาก
งไม่าให้งรุเกินดแรงอาจท
การกระทบกระเทื
อาเสื
นบริ่อ่เกีเมวณศี
ษะสามารถจ
เพราะว่
าาสิหากสมองส่
นซี
รๆีบารัได้
มได้และหาก
รับการ
กระทบกระเทื
อความกระทบกระเทื
นอย่
หรืบอรไม่
่งทีวนต่
่พบเห็
บริเวณที1.
่ได้รับระวั
อาให้
นเป็คนวามจ
บริเวณที
่ยวกั
การเคลื
่อนไหวส่
าง นๆวใหม่
ของร่
งกาย
ดกิแรงอาจท
การกระทบกระเทื
อาเสื
นบริ
ษะสรษะ
เพราะว่
าาสิหากสมองส่
นซี
รวๆีบนซี
มรได้และหาก
ระวั
งไม่ไม่นาให้งรุ
ดการกระทบกระเทื
อนบริ
เวณศี
ีบรรัับมการ
ได้รับการ
กระทบกระเทื
อความกระทบกระเทื
นอย่
่อเกีเมวณศี
หรื
ไม่
ามารถจ
่งทีวานต่
่พหากสมองส่
บเห็
บริ
เวณที
่ไ1.สด้่วรนนั
ับระวั
อาให้
นเป็คนวามจ
บริเวณที
่ยวกั
บอรการเคลื
่อเพราะว่
นไหวส่
าง นๆวใหม่
ของร่
ารัได้
งกาย
อาจท
าให้1.
้นงเป็
อัให้เมกินเพาตได้
กระทบกระเทื
คนวามจ
าเสืาเสื
่อเกีม่ย่อวกั
หรื
ไม่อสไม่
ามารถจ
าสิ่งทีวาสิ
่พบเห็
ใหม่
กระทบกระเทื
อนอย่
นแรงอาจท
แรงอาจท
ความจ
ม บอหรื
ส่อามารถจ
่งาทีง่พนๆบเห็
นๆใหม่
ๆและหาก
ได้ และหาก
อาจท
าให้่ไสด้่วรนนั
้นนอย่
เป็นางรุ
อัางรุ
มนพาตได้
บริ
เวณที
ับอความกระทบกระเทื
อาให้
นเป็าให้
บริ
เวณที
การเคลื
นไหวส่
นต่
ของร่
าได้
งกาย
บริ
เวณที
วณที
ับระมั
ับความกระทบกระเทื
ความกระทบกระเทื
อเนเป็
บริ
นบริ
เวณที
เวณที
่เกี่ย่เวกั
กี่ยโดยใช้
บวกั
การเคลื
บการเคลื
นไหวส่
่อานไหวส่
อาจท
าให้่ไ2.่ไสด้ด้่วรรนนั
้นดเป็ระวั
นอังมป้พาตได้
องกันไม่อให้นเป็
กิดนโรคทางสมอง
วิธีก่อารต่
ง ๆวนต่
เช่าวนงนต่
ฉีๆดาของร่
วังคๆซีนาของร่
ป้งกาย
องกัางกาย
นโรค
อาจท
อาจท
าให้
สส่ว่วนนั
นนั้น้นดเป็กเป็
นนอังอัมป้มพาตได้
ระมั
ระวั
อพาตได้
งกันไม่ให้่แเกิพทย์
ดโรคทางสมอง
ิธีการต่
าง ๆ เช่น ่อฉีเกิ
ดวัดคความผิ
ซีนป้องกั
นโรคที่
สมองอัาให้
ก2.เสบในเด็
ตามระยะเวลาที
กาหนด หรือโดยใช้
รีบให้แวพทย์
ตรวจสอบเมื
ดปกติ
ระมัดกระวั
งป้องกันไม่ให้่แเกิพทย์
ดโรคทางสมอง
ิธีการต่
าง ๆ เช่น ่อฉีเกิ
ดวัดคความผิ
ซีนป้องกั
นโรคที่
สมองอั
ตามระยะเวลาที
กาหนด หรือโดยใช้
รีบให้แวพทย์
ตรวจสอบเมื
ดปกติ
เกี่ยวข้อกงกั2.เสบในเด็
บสมอง
ระมั
ให้ใ่แเห้กิพทย์
ิธีกวารต่
าารต่
ง ๆาเช่
ฉีเกิ
ดนวัดคฉีความผิ
ซีดนวัป้คอซีงกั
2.บสมอง
ระมัดดกระวั
ระวังป้งป้องกั
องกันไม่
นไม่
เดกิโรคทางสมอง
ดกโรคทางสมอง
ิธตีกรวจสอบเมื
ง ๆน ่อเช่
ป้นโรค
องกั
เกี่ยวข้อกงกั2.เสบในเด็
สมองอั
ตามระยะเวลาที
าหนด หรือโดยใช้
รีบโดยใช้
ให้แวพทย์
ดนปกติ
ที่ นโรค
สมองอั
สมองอั
เสบในเด็
เสบในเด็
าหนด
กอาหนด
หรือหรื
รีบอให้
รีบ้งแยาเสพติ
ให้
พทย์
แพทย์
ตรวจสอบเมื
รวจสอบเมื
่อ่อเกิงดืด่ม่อความผิ
ดปกติดทปกติ
ี่ ที่
เกี
่ยวข้อกกงกั3.
บสมอง
หลี กเลีกกตามระยะเวลาที
่ยตามระยะเวลาที
งยาชนิดต่าง ๆ่แพทย์
ที่แ่ มพทย์
ีผกลต่
สมอง
รวมทั
ดตและเครื
ทีเกิ่มดีแความผิ
อลกฮอล์
เกี
่ยวข้
วข้อองกั
งกั
สมอง
3.บบ่มสมอง
หลี
กเลี่ยงยาชนิ
ง ๆ ทีาให้
่ มีผเกิลต่
รวมทั้ง่อยาเสพติ
ดและเครื
เพราะการดื
แอลกอฮอล์
มากดๆต่าอาจท
ดเป็อสมอง
นโรคสมองเสื
ม (อัลไซเมอร์
) ได้ ่องดื่มที่มีแอลกฮอล์
3. ่มหลี
กเลี่ยงยาชนิ
ง ๆ ทีาให้
่ มีผเกิลต่
รวมทั้ง่อยาเสพติ
ดและเครื
เพราะการดื
แอลกอฮอล์
มากดๆต่าอาจท
ดเป็อสมอง
นโรคสมองเสื
ม (อัลไซเมอร์
) ได้ ่องดื่มที่มีแอลกฮอล์
4.3. ่มพยายามผ่
องยาชนิ
นคลายความเครี
อยให้
ครวมทั
วามเครี
ยลดสะสมเป็
นได้เวลานาน
กิด
3.
หลี
หลีกกเลีเลี่ย่ยงยาชนิ
งาๆง ๆทีาให้
่ มยทีีผดเ่ มกิลต่
ีหากปล่
ลต่
อสมอง
สมอง
รวมทั
้ง่อยาเสพติ
ดและเครื
ด) และเครื
่องดื่ม่อทีงดื
่มจะก่
ีแ่ มอลกฮอล์
ทีอ่มให้ีแเอลกฮอล์
เพราะการดื
แอลกอฮอล์
มากดๆต่ดาต่อาจท
ดผเป็
นอโรคสมองเสื
ม ้ง(อัยาเสพติ
ไซเมอร์
อนคลายความเครี
ยด หากปล่
อยให้ความเครียยดด้
ดสะสมเป็
เวลานาน
อให้เกิด
ผลเสียทั้4.
งต่อ่มพยายามผ่
างกายและจิ
ใจๆ จึๆอาจท
งควรหาทางผ่
นคลายความเครี
ธ)ีกนได้
ารต่
ง ๆ เช่จะก่
น การออก
เพราะการดื
มาก
าให้าให้
เกิดเกิเป็ดอนเป็
โรคสมองเสื
่อม (อั
เพราะการดื
่มร่แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
มตาก
อาจท
นโรคสมองเสื
่อมลไซเมอร์
(อัวลยวิไซเมอร์
)าได้
อนคลายความเครี
อยให้
ดสะสมเป็
เวลานาน
อให้เกิบด
ผลเสี
ยทั้ง4.ต่พบปะสั
อพยายามผ่
ร่างกายและจิ
จึงควรหาทางผ่
ยดด้
ธีกนโดยเฉพาะการนอนหลั
ารต่
าง ๆ เช่จะก่
น การออก
กาลังกาย
งสรรค์
กับตเพืใจ่อนฝู
ง ทาตัยวดให้หากปล่
ร่าอเรินคลายความเครี
งแจ่
มใสคพัวามเครี
กผ่อนให้
เพีวยยวิ
งพอ
อนคลายความเครี
อยให้
คพัวามเครี
ดสะสมเป็
เวลานาน
อให้
เกิอบดให้เกิด
อกนคลายความเครี
ยวยยวิ
ดสะสมเป็
จะก่
กเพราะเป็
าลังกาย
ับตเพืใจ่อนฝู
งงกายที
ทาตัยวดให้
่าหากปล่
งแจ่
มอใส่เยให้
กคผ่วามเครี
อนให้
เพีประสาททุ
งพอ
ผลเสี
ยทั้ง4.น4.ต่พบปะสั
อพยายามผ่
ร่พยายามผ่
างกายและจิ
จึงาควรหาทางผ่
อเรินคลายความเครี
ยบดด้
ธีกนโดยเฉพาะการนอนหลั
ารต่
ๆ เช่่อจะก่
การออก
การพั
กงผ่สรรค์
อนสมองและร่
่ดยหากปล่
ี ดรโดยขณะที
รานอนหลั
กาส่นงวเวลานาน
นที
ยูน่ในอ
านาจ
ยตยทัใจจะได้
ทั้งน้งต่พบปะสั
ต่การพั
ออร่ร่ารางกายและจิ
ต่อใจนฝู
จึางเต็
งจึาควรหาทางผ่
ยบดด้
ยวยดด้
ยวิ
ธวีกยวิ
ารต่
ธกีกาางานน้
งวนที
ๆ าเช่่องอยูนยลง
ๆ่ในอ
การออก
เช่านาจ
น การออก
เพราะเป็
กการพั
อนสมองและร่
่ดี รโดยขณะที
ส่ารต่
กผลเสี
าลังกาย
งผ่สรรค์
เพืใจ
งงงกายที
ททีาตั่ และระบบประสาทนอกอ
วให้
่าอเรินคลายความเครี
งอแจ่นคลายความเครี
มใส่เรานอนหลั
พักผ่อนให้
เพีประสาททุ
บ
ของจิ
ับงกายและจิ
กผ่กอับตนอย่
มควรหาทางผ่
านาจจิ
ตงพอ
ใจก็
จโดยเฉพาะการนอนหลั
ะท
กเพราะเป็
าลังกาย
งผ่สรรค์
เพื
่อนฝู
วให้
่าเริร่างเริ
แจ่งมแจ่
ใส่เรานอนหลั
พีประสาททุ
ยตงพอ
พบปะสั
งอสรรค์
ับเพื
นฝู
ท่ และระบบประสาทนอกอ
าตั
มพัใสกผ่พัอกนให้
ผ่อบเนให้
เใจก็
พียงพอ
ของจิ
ตกาย
ใจจะได้
รับกการพั
กผ่กอับกนอย่
า่องเต็
มทงทีาตั
านาจจิ
จโดยเฉพาะการนอนหลั
ะทกางานน้
นพบปะสั
การพั
นสมองและร่
างงกายที
่ดวี รให้
โดยขณะที
ส่โดยเฉพาะการนอนหลั
วนที่ อยูยลง
่ในอานาจบ บ
เพราะเป็
เพราะเป็
การพั
กผ่ผ่ออนสมองและร่
นสมองและร่
งกายที
่ดี ตโดยขณะที
่ด่อี โดยขณะที
่เรานอนหลั
บ ประสาททุ
บตใจก็
ประสาททุ
ส่ามิวนที
นที
่ใสูนอง่อานาจ
ยู่ใแนอ
ของจิ
ตใจจะได้
ับกการพั
กผ่อนอย่างเต็
มาระโยชน์
ที่ และระบบประสาทนอกอ
านาจจิ
5.นนการพั
รับรประทานอาหารที
่มาีปงกายที
ร่างกาย่เรานอนหลั
โดยเฉพาะอาหารที
่ใจห้ะท
วกิตางานน้
นกบีส่่อว1ยูยลง
ได้
ก่ านาจ
ของจิ
ตตใจจะได้
ใจจะได้
รรประทานอาหารที
ับับการพั
กอผ่อนอย่
อมมื
นอย่
่ และระบบประสาทนอกอ
านาจจิ
านาจจิ
ะท
จะทนบีางานน้
ยลง
5. รัาบวกล้
่มาถัีปงเต็
ต่อ่องในสั
ร่างกาย
โดยเฉพาะอาหารที
วเพราะวิ
ิตางานน้
ามิ
1ยลง
สูนงบีอได้
อาหารพวกข้
อการพั
ง ข้กาผ่วซ้
อางเต็
่วมระโยชน์
ลิทีสม่ งทีและระบบประสาทนอกอ
เครื
ตว์ เมล็
ดทานตะวั
น ตเป็ใจก็
นต้่ตใจนห้ใจก็
ตอามิ
1 แจะก่
อาหารพวกข้
อง ข้าวซ้อขา
มมืและศี
อ่มถัีป่วระโยชน์
ลิรสษะท
ง เครืางานปกติ
ตว์ ช่เมล็
น เป็นบต้่ในห้ชาป้
ามิ
จะก่
5. รัาบวกล้
ประทานอาหารที
ต่อ่องในสั
ร่างกาย
วเพราะวิ
ิตามิ
1 สูนงบี ได้1บแชา
ช่วยให้ระบบประสาทแขน
วโดยเฉพาะอาหารที
ยป้ดทานตะวั
องกันโรคเหน็
องกันนบีตโรคเหน็
5.5. รัารับวกล้
่มถัีป่วมระโยชน์
ต่อ่องในสั
วเพราะวิ
ิต่ใามิ
1นสูนบีงบี1ได้1บสูแชา
บประทานอาหารที
ประทานอาหารที
ตร่า่องกาย
ร่ตาว์งกาย
วนิตนบีามิ
ช่ป้วอยให้
ะบบประสาทแขน
ษะท
ช่เมล็
วโดยเฉพาะอาหารที
ยป้ดโดยเฉพาะอาหารที
องกันโรคเหน็
อห้งกั
อาหารพวกข้
ง ข้าายวซ้อขา
มมือและศี
ลิีปรสระโยชน์
ง เครืางานปกติ
ทานตะวั
น เป็นบต้่ในห้ชาป้
ตโรคเหน็
ามิ
จะงก่ ได้แก่
งกันรอาการเหนื
่ออยง่
อาหารพวกข้
าาวกล้
วกล้่อยง่
อง งข้าข้ยาวซ้
าวซ้อขา
มมื
อมมื
อ อถั่วถัลิร่วสษะท
ลิงสเครื
ง างานปกติ
เครื
่องในสั
่องในสั
ตว์ ช่ตเมล็
ดทานตะวั
ดทานตะวั
น เป็นบต้เป็นชาป้
นเพราะวิ
ต้อนงกัเพราะวิ
ามินตบีามิ1บนชา
จะบี 1 จะ
วอยให้
ะบบประสาทแขน
และศี
วว์ยป้เมล็
องกั
นโรคเหน็
นตโรคเหน็
ป้ช่อาหารพวกข้
งกันรอาการเหนื
ยให้
ระบบประสาทแขน
ะบบประสาทแขน
และศี
รษะท
รษะท
างานปกติ
างานปกติ
ช่วยป้
ช่วอยป้
งกัอนงกั
โรคเหน็
นโรคเหน็
บ ชาป้
บ อชาป้
งกันอโรคเหน็
งกันโรคเหน็
บชา บชา
ป้ช่วอยให้
งกันรอาการเหนื
่อยง่าย ขาขาและศี
ป้องกั
งกันนอาการเหนื
อาการเหนื่อ่อยง่ยง่ายาย

262

ใบกิจกรรมที่ 10 ระดมสมองคิด...ความผิดปกติของระบบประสาท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องที่ 2 ระบบประสาท
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์จากบทอ่านต่อไปนี้
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สมองของเด็กในแต่ละวัยจะไม่เหมือนกัน เด็กทารกแรกเกิด (อายุ 40 สัปดาห์ เมื่อแรกคลอด) กับเด็กทารก
แรกคลอด) กับเด็กทารกคลอดก่อนกำ�หนด (อายุครรภ์ 28 สัปดาห์) จะมีสมองไม่เท่ากัน แตกต่างอย่างสิ้นเชิงทั้งด้าน
คลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์ 28 สัปดาห์) จะมีสมองไม่เท่ากัน แตกต่างอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านกายภาพ และ
กายภาพ และการทำ�งานของสมอง สมองจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก ตั้งแต่ในระยะ 3 เดือนหลังของการตั้ง
การทางานของสมอง สมองจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก ตั้งแต่ในระยะ 3 เดือนหลังของการตั้งครรภ์
ครรภ์ และจะเจริญต่อไปอย่างรวดเร็วจนอายุประมาณ 2 ปี จะเริ่มช้าลงจนประมาณ 4 ปี และตั้งแต่อายุ 4 ปีจนอายุ
และจะเจริญต่อไปอย่างรวดเร็วจนอายุประมาณ 2 ปี จะเริ่มช้าลงจนประมาณ 4 ปี และตั้งแต่อายุ 4 ปีจน
วัยรุ่น 17 -18 ปี สมองเด็กยังคงมีการพัฒนาแต่ก็เป็นไปแบบช้า ๆ หรือช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับในวัยเด็กเล็ก เด็ก
อายุวัยรุ่น 17 -18 ปี สมองเด็กยังคงมีการพัฒนาแต่ก็เป็นไปแบบช้า ๆ หรือช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับในวัย
ทารกแรกเกิด
เด็กเล็ก เด็กทารกแรกเกิด

การเจริญเติบโตความสามารถของสมอง
การเจริญเติบโตความสามารถของสมอง
ภายใน 3 เดือนหลังคลอด เด็กเริ่มจะเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวใช้แขนขา พลิกตัวได้โดยใช้แขนขาได้ใน 6 เดือน นั่งได้เมื่อ
ภายใน 3 เดือนหลังคลอด เด็กเริ่มจะเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวใช้แขนขา พลิกตัวได้โดยใช้แขนขาได้ใน 6 เดือน
9 เดือน เริ่มยืนได้เมื่อ 1 ปี และเดินได้ วิ่งได้ใน 15-18 เดือน ถ้าเด็กมีก้อนเนื้องอกในสมอง เด็กอาจไม่มีอาการอะไร
นั่งได้เมื่อ 9 เดือน เริ่มยืนได้เมื่อ 1 ปี และเดินได้ วิ่งได้ใน 15-18 เดือน ถ้าเด็กมีก้อนเนื้องอกในสมอง เด็ก
เลยก็ได้ และจะดูเป็นปกติดี เนื่องจากสมอง กะโหลกศีรษะสามารถขยายตัวได้ เจริญเติบโตกำ�ลังขยายขนาดตลอด
อาจไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ และจะดูเป็นปกติดี เนื่องจากสมอง กะโหลกศีรษะสามารถขยายตัวได้
เวลา
ในเด็าลักงก้ขยายขนาดตลอดเวลา
อนเนื้องอกมักใหญ่ และมีดังคนัวามรุ
นแรงสู
มาก้อแต่
ในผูก้ใหญ่
าจมีอคาการปวดหั
วมากอย่
งรุนใแรง
เจริญดัเติงนับ้นโตก
้นในเด็
กก้องนเนื
งอกมั
ใหญ่ก็อและมี
วามรุนแรงสู
งมากาแต่
น
ร่ผูว้ใมกั
บ
แขนขาอ่
อ
นแรง
มาพบแพทย์
เ
ร็
ว
แต่
ถ
า
้
เป็
น
เนื
อ
้
งอกนี
เ
้
กิ
ด
ในเด็
ก
แรกเกิ
ด
เนื
อ
้
งอกใหญ่
ก
ไ
็
ม่
ท
ำ
�
ให้
เ
ด็
ก
แขน
หญ่ก็อาจมีอาการปวดหัวมากอย่างรุนแรง ร่วมกับแขนขาอ่อนแรง มาพบแพทย์เร็ว แต่ถ้าเป็นเนื้องอกนี้
ขาอ่
นแรงกแรกเกิ
เพราะเด็
ดขยับกแขนขาได้
กลไกระดั
บก้านสมองและไขสั
นหลัดงขยั
เด็บกจะดู
เป็นปกติ
เหมือกนไม่
เกิดอในเด็
ด กเนืแรกเกิ
้องอกใหญ่
็ไม่ทาให้โเด็ดยใช้
กแขนขาอ่
อนแรง
เพราะเด็กแรกเกิ
แขนขาได้
โดยใช้
ลไกมี
อะไรเกิ
้นเลย อาจตรวจพบแต่
ษะตึเงหมืๆอเท่นไม่
านั้นมีอดัะไรเกิ
งนั้นปัดญขึหาทางระบบประสาทในเด็
กต้องแยกออก
ระดับก้ดาขึนสมองและไขสั
นหลัง กเด็ระหม่
กจะดูอมที
เป็น่ศีรปกติ
้นเลย อาจตรวจพบแต่กระหม่
อมที่
มาในแต่
ศีรษะตึงละช่
ๆ วเท่งอายุ
านั้นดัดังงนีนั้ ้นปัญหาทางระบบประสาทในเด็กต้องแยกออกมาในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

244

263
263
263
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 คาถามสะท้อนคิด ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. ความผิดปกติของระบบประสาทที่พบในเด็กมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. นักเรียนคิดว่า ระบบประสาทมีความสาคัญหรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ให้นักเรียนเสนอวิธีการดูแลรักษาระบบประสาท อย่างน้อย 5 วิธี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบประสาท อย่างไร
ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบประสาท พฤติกรรมที่นาไปสู่ความผิดปกติของระบบประสาท
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เฉลยใบงานที่ 10
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมที่กาหนดให้ จากนั้นให้เขียนเครื่องหมาย “” เพื่อตอบคาถามว่า
เป็นการป้องกันหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางสมอง
พฤติกรรม
1. เกิดอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือน
2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบ
3. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาทุกวัน
4. พักผ่อนไม่เพียงพอวันละ 2-4 ชั่วโมง
5. ติดยาเสพติด
6. ท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเครียด
7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ข้าวกล้อง
8. บุคคลที่มีโรคประจาตัว เช่น ความดัน ไขมันใน
เลือดสูง โรคเบาหวาน
9. ทางานหนักไม่ได้พักผ่อน
10. การเดินอย่างระมัดระวังบริเวณที่มีความเสี่ยง

การป้องกัน

มีความเสี่ยง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 29 อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ขั้นนา
มนุษย์สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ มีระบบ
1. ครูนานักเรียนอภิปรายด้วยประเด็นคาถาม โดยใช้กิจกรรม Post it ดังนี้
สืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ทา
1.1 ถามนักเรียนชายว่า “ นักเรียนคิดว่าตนเองมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างจาก
หน้
ที่เฉพาะ
โดยรัโดยรั
งไข่ใงนเพศหญิ
งจะทงจะ
า
ทำ� าหน้
าที่เฉพาะ
ไข่ในเพศหญิ
หน้
าที่ผาทีลิต่ผลิเซลล์
ไข่ ไส่ข่วส่นอัวนอั
ณฑะในเพศชาย
ทำ�หน้
ตเซลล์
ณฑะในเพศชาย
เพื่อนนักเรียนหญิงอย่างไรบ้าง “
ทาหน้าที่ผลิตเซลล์อสุจิ
(อวัยวะบางส่วน เช่น ขนาดหน้าอก ลักษณะของอวัยวะเพศ รูปร่าง ขนาดของ
สะโพก เสียง ผิวพรรณ เป็นต้น)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ถามนักเรียนหญิงว่า “นักเรียนคิดว่าตนเองมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างจาก
1) ระบุโครงสร้างของอวัยวะในระบบ
เพื่อนนักเรียนชายอย่างไรบ้าง”
สืบพันธุ์เพศหญิงและชายจากแบบจาลองได้
(อวัยวะบางส่วน เช่น ขนาดหน้าอก ลักษณะของอวัยวะเพศ รูปร่าง ขนาดของ
2) อธิบายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
สะโพก เสียง ผิวพรรณ เป็นต้น)
เพศหญิงและเพศชายจากแบบจาลองได้
ให้นักเรียนคิดคนละ 1 นาที จากนั้นครูแจกกระดาษ Post it ให้นักเรียนคนละ 1
แผ่น ให้นักเรียนเขียนคาตอบของตนเองในกระดาษ Post it แล้วนาไปปะไว้บน
กระดาษบอร์ดที่เตรียมไว้
2. ครูนานักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลในกระดาษ Post it ร่วมกัน ดังนี้
(1) จัดกลุ่มของคาตอบโดยให้นักเรียนลอกกระดาษ Post it จากบอร์ดเดิม มาแปะ
ให้เข้ากลุ่มของคาตอบตามเกณฑ์ ในแผนภาพร่างกายมนุษย์ ที่ครูเตรียมไว้
(2) อภิปรายและเขียนสรุปคาตอบ

3. ใบความรู้ที่ 11.1 เรื่อง อวัยวะ
สืบพันธุ์เพศชาย
4. ใบกิจกรรมที่ 11.1 เรื่อง กิจกรรม
Jigsaw อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
5. ใบกิจกรรมที่ 11.2 เรื่อง กิจกรรม
จับคู่อวัยวะและหน้าที่ในระบบสืบพันธุ์
เพศชาย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบความรู้ที่ 11.1
2. ใบงานที่ 11.1
3. ใบกิจกรรมที่ 11.1
4. ใบกิจกรรมที่ 11.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
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3.
4.
5.
6.

ครูแจก Jigsaw ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด
นักเรียนมีเวลาประกอบ Jigsaw ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ 3 นาที
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยภาพที่ครูแจกให้ ให้นักเรียนตรวจสอบด้วยตนเอง
ครูแสดงแบบจาลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายให้นักเรียนสังเกต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
3. ครูตั้งคาถามจากคาตอบของนักเรียนจากกลุ่มของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ เพื่อ
นาเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อต่อไป ดังเช่น
“มีอวัยวะใดบ้างในระบบสืบพันธุ์เพศชาย และอวัยวะดังกล่าวมีหน้าที่อย่างไรบ้าง” ซึง่
นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรม ดังนี้...
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ คละเพศ กลุ่มละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 4-5 คน
2. เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม “Jigsaw” ภาพอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
เพศชาย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจั
ดการเรีบยพันรูน้ทธุ์ ี่ 111
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบสื
หน่
ยนรูย้ทนรู
ี่ 2้วระบบร่
างกายมนุ
ษย์
่องทระบบสื
บพัพนื้นธุฐาน
์1 3
กลุว่มยการเรี
สาระการเรี
ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รายวิเรื
ชาวิ
ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. ครูแนะนาให้นักเรียนรู
รายวิ
ชาวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐานบ3พันธุ์เพศชาย โดยนากระดาษ
้จักอวั
ยวะต่
าง ๆ ในระบบสื
7. ครูคแาศันะน
นักเรี่หยุ่นนรู
้จักอวัยยวะต่
พันธุ้น์เตอนนี
พศชาย้ครูโดยน
พท์าให้
มาปะที
จาลองอวั
วะสืางบพัๆนในระบบสื
ธุ์เพศชายบในขั
ให้นักากระดาษ
เรียนช่วยกัน
คติาศั
พท์มาปะที
บพันธุ์เพศชาย
ในขั้นขตอนนี
ห้นมักจนงานเสร็
เรียนช่วยกัจ น
ดสลากให้
สมบู่หรุ่นณ์จโาลองอวั
ดยครูเป็ยนวะสื
ผู้ตรวจสอบ
และคอยให้
้อมูลเพิ้ครู่มใเติ
รณ์โดยครู
นผู้ตรวจสอบ
และคอยให้
ข้อมูลเพิให้
่มเตินักมเรีจนงานเสร็
จ
8. ติครูดแสลากให้
จกชุดกิสจมบู
กรรมจั
บคู่อวัเยป็วะหน้
าที่ในระบบสื
บพันธุ์เพศชาย
ยนอภิปราย
8. ครู
ดกิจกรรมจั
าที่ใยนระบบสื
บพันบธุพั์เพศชาย
ให้นักเรียนอภิปราย
ร่วแมกัจกชุ
นในกลุ
่มเพื่อจับคู่อหวัน้ยาวะหน้
ที่และอวั
วะในระบบสื
นธุ์เพศชาย
ร่วมกันในกลุ่มเพืก่อต้จัอบงร่
คู่หวน้มกัาทีน่แโดยการอภิ
ละอวัยวะในระบบสื
9. ตรวจสอบความถู
ปรายในชับ้นพัเรีนยธุน์เพศชาย
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
9. ตรวจสอบความถู
องร่ปวมกั
ปรายในชั
แล้วแต่ละกลุ่มเขีกยต้นสรุ
ผลร่นวโดยการอภิ
มกัน ลงในสมุ
ดบันทึก้นเรียน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
ขั้นสรุปแล้วแต่ละกลุ่มเขียนสรุปผลร่วมกัน ลงในสมุดบันทึก
ขั้นสรุ1.ปนักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์สรุปเกี่ยวกับ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Web
1. นักdiagram)
เรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์สรุปเกี่ยวกับ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (wed
(Webdiagram)
2. นัdiagram)
กเรียนทาใบงานที่ 11.1
2.3. นัครูกแเรีละนั
ยนทกาใบงานที
เรียนร่วมกั่ 11.1
นสรุปความรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งควร
3. ครูสรุ
และนั
นร่วยมกั
นสรุปความรู
ระบบสืมีบหพัน้นาธุที์ข่รองมนุ
ย์และสัตาว์งเซลล์
ซึ่งควร
ปได้กวเรี่า ย“อวั
วะในระบบสื
บพั้เนรืธุ่อ์เงพศชาย
่วมกันษในการสร้
สรุ
“อวัยวะในระบบสื
พศชาย
น้าที่ร่วมกับนพัในการสร้
างเซลล์
สืบปพัได้นธุว์เ่าพศชาย
ได้แก่ สเปิร์บมพัอวันธุย์เวะที
่สาคัญมีหในระบบสื
นธุ์เพศชาย
ได้แก่
สือับณพัฑะ
นธุ์เองคชาต
พศชาย ได้
แก่ สเปิ
ร์มจิอวั
ยวะที่สบาคั
พันธุจ์เิ พศชาย
ได้แก่
หลอดน
าอสุ
หลอดเก็
อสุญจในระบบสื
ิ หลอดสร้บางอสุ
ต่อมคาวเปอร์
อัต่ณอมสร้
ฑะ องคชาต
หลอดน
หลอดเก็บอสุจิ หลอดสร้างอสุจิ ต่อมคาวเปอร์
างน้าเลี้ยงอสุ
จิ ต่อาอสุ
มลูจกิ หมาก”
ต่อใมสร้
กหมาก”
4. ครู
ห้นักาเรีงน้ยาเลี
น ฝึ้ยกงอสุ
การคิจิ ดต่วิอเมลู
คราะห์
และอธิบาย จากสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับ
4. ครูความรู
ให้นัก้ทเรีี่ไยด้นด้ฝึวกยการยกตั
การคิดวิเวคราะห์
และอธิบาย จากสถานการณ์
วข้อวงกั4บ
อย่างสถานการณ์
ดังเช่น “ชายผู้หจนึริง่ ทีมี่เบกีุต่ยรแล้
ความรู้ที่ได้ ด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์ ดังเช่น “ชายผู้หนึ่งมีบุตรแล้ว 4
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลากษาปี
1 ชั่วทโมง
ชั้นมัธยมศึ
ี่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

269

269

251

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 1
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
คน เขาไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มอีก จึงได้ปรึกษาคุณหมอ คุณหมอจึงให้ข้อมูลว่า
หากไม่ต้องการมีลูกจะต้องทาหมัน และสามารถเลือกได้ 2 วิธีคือการทาหมัน
ชั่วคราว และการทาหมันถาวร ชายผู้นี้เลือกการทาหมันถาวร นักเรียนคิดว่า
หมอจะดาเนินการอย่างไรต่อไป...”
(กรณีทาหมันถาวร หมอจะดาเนินการตัดท่อนาอสุจิ หรือ Vas deferens โดยใช้
ไหมอนามัยรัดที่ปลายท่อทั้งสองปลายหลังจากตัดแล้ว ทาให้อสุจิไม่สามารถไหล
ออกมาข้างนอกได้ แต่กรณีหมันชั่วคราว หมอจะใช้ไหมอนามัยผูกไว้ที่ท่อนาอสุจิ
เพื่อไม่ให้อสุจิไหลออกมา)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.ระบุอวัยวะของระบบ
สืบพันธุ์เพศชาย
2. บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศ
ชายของมนุษย์ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการจาแนกข้อมูล
3. ทักษะการจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
- ใบงานที่ 11.1
คาถามในใบงานที่ 11.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินการตอบ
- ใบงานที่ 11.1
คาถามในใบงานที่ 11.1 - แผนภาพสรุป
- ประเมินการสร้าง
ความคิด
แผนภาพสรุปความคิด
เรื่องอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์เพศชาย

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน
คุณลักษณะน		
- แบบประเมิ
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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ใบความรู้ที่ 11.1 อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (The Male Reproductive Organ)
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 1
1 ภาคเรี
รายวิรายวิ
ชา วิทชยาศาสตร์
4 รหัสรหัวิชสาวิชว22102
ยนทียนที
่ 1 ่ชั1้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2ที่ 2
า วิทยาศาสตร์
า ว22101
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (The Male Reproductive System)
ในเพศชายมี อ วัย วะเพศ 2 อวั ย วะอยู่ ด้ านนอกของร่างกาย ได้ แ ก่ อั ณ ฑะ (testis) และองคชาต
(penis) อัณฑะมีลักษณะเป็นก้อนกลม ภายในมีท่อเล็กๆ ขดม้วนเป็นกลุ่ม ภายในท่อทาหน้าที่ผลิตอสุจิและ
ฮอร์โมนเพศชาย อัณฑะอยู่ในถุงที่เรียกว่า ถุงอัณฑะ (scrotum) การที่อัณฑะอยู่ภายนอกร่างกายมนุษย์เพราะ
อสุจิไม่สามารถพัฒนาได้สมบูรณ์ที่อุณหภูมิปกติในร่างกายคือ 37 °C จาเป็นที่อสุจิจะต้องถูกสร้างและเก็บไว้ที่
อุณหภูมิที่ต่ากว่าประมาณ 2 °C เมื่ออสุจิถูกสร้างในอัณฑะแล้วจะเดินทางผ่านหลอดนาอสุจิ (vas deferens)
ระหว่างที่อสุจิเดินทางผ่านท่อนี้ จะมีของเหลวที่ผลิตโดยระบบสืบพันธุ์เพศชาย ส่วนผสมนี้เรียกว่าน้าอสุจิ
(semen) นอกจากนี้ยังทาสภาพแวดล้อมที่เป็นน้าให้เหมาะสมสาหรับอสุจิ ในน้าอสุจิยังมีสารอาหารสาหรับ
เซลล์อสุจิอีกด้วย และมีอสุจิประมาณ 5-10 ล้านเซลล์ในน้าอสุจิแค่หยดเดียว อสุจิจะเคลื่อนที่ผ่านท่อออกทาง
องคชาต ซึ่งท่อนี้เป็นท่อเดียวกันกับให้น้าปัสสาวะออกมาเรียกว่าท่อปัสสาวะ (urethra) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
อสุจิกาลังเคลื่อนตัวออกมากล้ามเนื้อที่กระเพาะปัสสาวะ (bladder) จะหดตัว ทาให้น้าปัสสาวะไม่ออกมาจาก
กระเพาะปัสสาวะมาปะปนกับน้าอสุจิ

ภาพที่ 11.1 โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ที่มา: กุลพัฒน์การแพทย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559, จาก https://goo.gl/SzSPdt
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ภาพที่ 11.3 แสดงระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ที่มา : Jane B. Reece . . . [et al.]., 2012, p 538
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว221011ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จากภาพ จงเรียงลาดับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิจากแหล่งที่สร้างตัวอสุจิผ่านอวัยวะต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นน้า
อสุจิหลั่งออกมานอกร่างกาย โดยใช้ตัวเลขเติมลงไปในกล่องให้ถูกต้อง (1คะแนน)
       
2. จงเติมส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายที่ทาหน้าที่ต่อไปนี้ (3 คะแนน)
2.1 ) สร้างสารที่เป็นเบสเพื่อลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะ คือ ........................................................
2.2 ) ปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการสร้างตัวอสุจิ คือ .......................................................................
2.3 ) แหล่งพักตัวอสุจิจนกว่าจะแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิสนธิกับไข่ คือ...................................................
3. ในผู้ชายบางคนเมื่ออายุมากขึ้น อาจจะเกิดอาการปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะไม่ออก เนื่องจากต่อมในระบบ
สืบพันธุ์โตขึ้นไปเบียดท่อปัสสาวะ ซึ่งต่อมนั้น คือ..........................................................................(1คะแนน)
4. โดยทั่วไปเพศชายจะเริ่มสร้างตัวอสุจิเมื่ออายุ................................จนถึงอายุ.................................................
และตัวอสุจิที่หลั่งอออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในมดลูกของผู้หญิงจะมีอายุประมาณ..................วัน (3 คะแนน)
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กิจกรรม Jigsaw อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนประกอบ Jigsaw เป็นภาพให้ถูกต้อง

หมายเหตุ ครูปริ้นท์ใส่กระดาษแข็ง และตัด Jigsaw เตรียมไว้ก่อนจัดการเรียนรู้
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ใบกิจกรรมที่ 11.2
คาชี้แจง นักเรียนจับคู่ชื่ออวัยวะ และหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายให้ถูกต้อง
อัณฑะ

สร้างเซลล์อสุจิ (Sperm) สร้างฮอร์โมน
เพศชาย ควบคุมลักษณะต่างๆ ของเพศชาย

ถุงอัณฑะ

ห่อหุ้มอัณฑะและปรับอุณหภูมิในถุงอัณฑะให้ต่ากว่าอุณหภูมิ
ปกติของร่างกายประมาณ 3 – 5 °C

หลอดสร้างตัวอสุจิ

หลอดเก็บตัวอสุจิ

หลอดนาตัวอสุจิ

ต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิ

ต่อมลูกหมาก

ต่อมคาวเปอร์

ท่อขดอยู่ในอัณฑะทาหน้าที่สร้างอสุจิและฮอร์โมน
เพศชาย มีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ ขดไปขดมาอยู่ภายใน ทา
ทำ�หน้าที่สร้างตัวอสุจิ หลอดสร้างตัวอสุจิ
มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ ยาวประมาณ 6 เมตร ขดทบไปมา ทา
ทำ�หน้าที่เก็บตัวอสุจิจนตัวอสุจิเติบโตและแข็งแรง พร้อมที่จะ
ปฏิสนธิ
�เลีบยไว้
งตัทวี่ตอสุ่อจมสร้
ิไปเก็างน้
บไว้าเลี
ที่ต้ย่องอสุ
มสร้จาิ ง
ลาเลียงตัวอสุจิไลำปเก็
(Seminiferous) นํ้าเลี้ยงอสุจิ (Seminiferous)
สู่ภายนอก
สู่ภายนอก
สร้างอาหารมาเลี้ยงตัวอสุจิ ได้แก่ น้าตาลฟรักโทส วิตามินซี
โปรตีนโกลบูลิน (Globulin) และสร้างของเหลวเพื่อทาให้เกิด
สภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ
สร้างสารที่เป็นเบสอย่างอ่อน เพื่อผสมกับน้าเลี้ยงตัวอสุจิ เป็น
การลด ความเป็นกรดในท่อปัสสาวะ ช่วยให้ตัวอสุจิเคลื่อนไหว
ได้ดี
างเมืออปักหล่
อลื่นเพื
ในท่
อปัตสัวสาวะ
สร้างเมือกหล่อลื่นสร้ในท่
สสาวะ
่อให้
อสุจิเคลื่อนไหวได้เร็ว
ขึ้น
เพื่อให้ตัวอสุจิเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ ครูปริ้นท์ ตัดเป็นชิ้นใส่ซอง ให้นักเรียนกลุ่มละ ซอง
ซอง
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แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 11
แผนการจั
ง ระบบสืบพั
บพันนธุ์ธุ1์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรื่อเรืง่อระบบสื
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิ
ชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 30 อวัยวะในระบบสืบพันธุ์หญิง (The Female
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีอวัยวะภายนอก Reproductive Organ)
ขั้นนา
2. ห้องสมุดโรงเรียน
ที่สาคัญ ได้แก่ แคมเล็ก แคมใหญ่ ปุ่ม
กระสัน(Clitoris) เนินหัวเหน่า นอกจากนี้ยัง 1. ครูทบทวนความรู้จากกลุ่มของคาตอบ ในแผนภาพร่างกายมนุษย์ จากการเรียนรู้
3. ใบความรู้ที่ 11.2 เรื่อง อวัยวะ
มีอวัยวะภายในที่สาคัญต่อการสืบพันธุ์
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย จากชั่วโมงที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนแสดงความ
สืบพันธุ์เพศหญิง
ได้แก่ มดลูก รังไข่ ปากมดลูก ช่องคลอด
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตจริงจากข่าว หรือจากเรื่องที่ครูเตรียมไว้
4. ใบกิจกรรมที่ 11.3 เรื่อง กิจกรรม
ท่อนาไข่ มีหน้าที่สาคัญเพื่อการสร้างไข่
2. ครูตั้งคาถามจากคาตอบของนักเรียนจากกลุ่มของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์หญิง เพื่อ 5. ใบกิจกรรมที่ 11.2 เรื่อง กิจกรรม
และปฏิสนธิ พัฒนา เจริญเติบโตสู่ทารก
นาเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อ ต่อไป ดังเช่น “มีอวัยวะใดบ้างในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง จับคู่อวัยวะและหน้าที่ในระบบ
และอวัยวะดังกล่าวมีหน้าที่อย่างไรบ้าง “ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรม ดังนี้ สืบพันธุ์เพศชาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ระบุโครงสร้างของอวัยวะในระบบ
1. กิจกรรมถอดรหัสอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีลาดับกิจกรรม ดังนี้
1. ใบความรู้ที่ 11.1
สืบพันธุ์เพศหญิงและชายจากแบบจาลองได้
1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ คละเพศ กลุ่มละเท่า ๆ กันไม่เกิน 4-5 คน
2. ใบงานที่ 11.2
2) อธิบายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
1.2 ครูแจกใบกิจกรรมถอดรหัสให้นักเรียน นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ ว่าส่วนใดบ้าง
3. ใบกิจกรรมที่ 11.1
เพศหญิงและเพศชายจากแบบจาลองได้
น่าจะเป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง จากนั้นตัดชิ้นส่วนนั้นออกจากใบกิจกรรม
4. ใบกิจกรรมที่ 11.2
1.3 จากนั้นตั้งเรียงไว้บนโต๊ะ ตรวจสอบกับกลุ่มอื่น โดยการส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มไปดู
งานที่กลุ่มอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม หากพบข้อสังเกตใด ๆ ที่แตกต่
ตดต่าางง
จากกลุ่มของตนเอง ให้อภิปรายจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มที่ไปดูงาน หาก
มีประเด็
นที่กนลุที่มกตนเองต้
องแก้
ไขให้
นในกลุ่ม่ม
หากมี
ประเด็
ลุ่มตนเองต้
องแก้
ไขให้นามาอภิ
น�ำ มาอภิปปราย
รายชีชี้แ้แจงกั
จงกับเพื่อนในกลุ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 11
ี่ 11
1.4
ในขณะที
ต
่
ว
ั
แทนแต่
ล
ะกลุ
ม
่
ดู
ง
านกลุ
ม
่
อื
น
่
ๆ
ครูก็เดินสังเกตการณ์ และให้ข้อมูล
หน่วยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 22 ระบบร่
ระบบร่าางกายมนุ
งกายมนุษษย์ย์
เรื่อเรืง ่อระบบสื
บพับนพัธุน์ 1ธุ์ 1
ง
ระบบสื
เพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนมีข้อสงสัย
รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
กลุ่มสาระการเรียยนรู
นรู้ว้วิทิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี
ชาวิทยาศาสตร์
1.5 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุรายวิ
่มสามารถแยกอวั
ยวะที่เป็นส่วนประกอบของอวัยวะในระบบ
1.4
ในขณะที
ต
่
ว
ั
แทนแต่
ล
ะกลุ
ม
่
ดู
ง
านกลุ
ม
่
อื
ก็เนดินหาหน้
สังเกตการณ์
สืบพันธุ์เพศหญิงได้ถูกต้องแล้ว ครูชี้แจงให้่นนักๆเรีครู
ยนค้
าที่ของอวัและให้
ยวะต่าขง้อๆมูล
เพิ่มเติมกรณี
ข้อสงสั
จากแหล่
งเรียทนรูี่นัก้ เช่เรีนยนมี
ใบงาน
หรืยออินเตอร์เน็ต เป็นต้น
1.5 ครู
เมื่อแนัจกกระดาษวาดเขี
กเรียนแต่ละกลุ่มยสามารถแยกอวั
่เป็นส่ลวะกลุ
นประกอบของอวั
วะในระบบ
1.6
นแผ่นใหญ่ให้นยักวะที
เรียนแต่
่มทำโปสเตอร์นยำเสนอสิ
่งที่
สืนับกเรี
พันยธุนค้
์เพศหญิ
ง
ได้
ถ
ก
ู
ต้
อ
งแล้
ว
ครู
ช
แ
้
ี
จงให้
น
ก
ั
เรี
ย
นค้
น
หาหน้
า
ที
ข
่
องอวั
ย
วะต่
า
ง
ๆ
นคว้ามาได้ โดยปะชิ้นส่วนที่นักเรียนตัดออกมา พร้อมระบุหน้าที่ ตกแต่งให้
จากแหล่
ง
สวยงาม เรียนรู้ เช่น ใบงาน หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น
1.6 โดยในกลุ
ครูแจกกระดาษวาดเขี
ใหญ่เใสร็
ห้นจักภายในเวลา
เรียนแต่ละกลุ
ทำโปสเตอร์นำเสนอสิ่งที่
1.6
่มต้องแบ่งหน้ยานแผ่
ที่กันนทำให้
10่มนาที
นักเรีเมืย่อนค้
ามาได้ โดยปะชิ
่นัก่มเรีตรวจสอบความถู
ยนตัดออกมา พร้กอต้มระบุ
น้าที่ ตกแต่งให้
1.7
นักนเรีคว้ยนทำเสร็
จแล้ว ให้้นแส่ต่วลนที
ะกลุ
อง ก่อหนนำไปปะบน
สวยงาม
ผนั
งห้องเรียน เพื่อจัดนิทรรศการ โดยแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกยืนประจำโปสเตอร์ในจุด
โดยในกลุ่มคน
ต้องแบ่
งหน้า่นที่กๆันในกลุ
ทำให้่มเสร็เป็จนภายในเวลา
10 นาที มีหน้าที่ชมผลงานของ
1.6
นิทรรศการ1
ส่วนคนอื
ผู้เข้าชมนิทรรศการ
1.7
ว ให้
ะกลุ่มตรวจสอบความถู
ต้อง ก่อนนำไปปะบน
กลุ่มเมือื่อ่นนัๆกเรีหรืยอนทำเสร็
สลับกันจกัแล้บเพื
่อทีแ่ยต่ืนลประจำผลงาน
โดยผู้ที่ยืนกประจำนิ
ทรรศการมีหน้าที่
ผนั
ง
ห้
อ
งเรี
ย
น
เพื
อ
่
จั
ด
นิ
ท
รรศการ
โดยแต่
ล
ะกลุ
ม
่
ต้
อ
งมี
ส
มาชิ
ก
ยื
น
ประจำโปสเตอร์
เล่าสิ่งที่กลุ่มค้นคว้าได้ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการฟัง โดยมีครูคอยสังเกตการณ์ ให้ข้อมูใลนจุด
นิท่มรรศการ1
คน ส่กวนคนอื
่น ๆ ในกลุ่ม เป็นผู้เข้าชมนิทรรศการ มีหน้าที่ชมผลงานของ
เพิ
เติมเพื่อความถู
ต้อง เหมาะสม
กลุ่มนัอืก่นเรีๆยนมี
หรืเอวลาในการชมนิ
สลับกันกับเพื่อททีรรศการ
่ยืนประจำผลงาน
1.8
10 นาที โดยผู้ที่ยืนประจำนิทรรศการมีหน้าที่
ขั้นสรุป เล่าสิ่งที่กลุ่มค้นคว้าได้ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการฟัง โดยมีครูคอยสังเกตการณ์ ให้ข้อมูล
เติมปเพื
ต้อง เหมาะสม
1. ครูเพิน่มำสรุ
หน้่อาความถู
ชั้นเรียกนการตั
้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันสรุป ดังนี้
1.8 นักเรียนมีเวลาในการชมนิทรรศการ 10 นาที
ขั้นสรุป
1. ครูนำสรุปหน้าชั้นเรียนการตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันสรุป ดังนี้
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
2 ที่ 2
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจั
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 11
ี่ 11
แผนการจัดดการเรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรืเรื่อ่องง ระบบสืบพัพันนธุธุ์ ์ 11
าวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
1.1 อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร
(อภิปรายจนครบทุกอวัยวะ)
2. นักเรียนทาใบงานที่ 11.3
3. นักเรียนสร้างแผนภาพ Concept map แสดงอวัยวะภายใน และภายนอกของระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิงและชาย
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งควร
สรุปได้ว่า “อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีหน้าที่ร่วมกันในการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์เพศหญิง ได้แก่ ไข่ อวัยวะที่สาคัญในระบบสืบพันธุ์เพศชาย ได้แก่ มดลูก
ปากมดลูก ท่อนาไข่ รังไข่ ช่องคลอด ปุ่มกระสัน แคมเล็ก แคมใหญ่ และเนินหัวเห
หัน่วาเหน่
” า”
5. ครูให้นักเรียน ฝึกการคิดวิเคราะห์และอธิบาย จากสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ที่ได้ ด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์ ดังเช่น “ หญิงสาวผู้หนึ่งไม่ต้องการ
มีบุตรเพิ่ม จึงได้ปรึกษาคุณหมอ คุณหมอมีตัวเลือกให้หญิงสาวผู้นี้คือ การทาหมัน
การสวมห่วงอนามัย และการกินยาคุมกาเนิด หญิงสาวผู้นี้เลือกการทาหมันถาวร
ด้วยความสงสัยจึงถามคุณหมอว่าคุณหมอจะทาอย่างไรกับฉันบ้าง ในกรณีนี้
นักเรียนเป็นคุณหมอ นักเรียนจะอธิบายให้หญิงผู้นี้อธิบายอย่างไร

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.ระบุอวัยวะของระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง
2. บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศ
หญิงของมนุษย์ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการจาแนกข้อมูล
3. ทักษะการจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
- ใบงานที่ 11.1
คาถามในใบงานที่ 11.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินการตอบ
- ใบงานที่ 11.3
คาถามในใบงานที่ 11.3 - แผนภาพ
- ประเมินการสร้าง
Concept map
แผนภาพ Concept
แสดงอวัยวะใน
map แสดงอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์เพศ
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
หญิงและชาย
และชาย

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมิน
ลักษณะ น
- คุณ
แบบประเมิ
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
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(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
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ใบความรู้ที่ 11.2 อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง (The Female Reproductive Organ)
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 1
สวิสชวิาชว22101
ยนที
่ 1่ 1ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท2ี่ 2
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3รหัรหั
า ว22102ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธยมศึ
กษาปี
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
เป็นระบบที่ทาหน้
ไข่แไละ
ำ�หน้าที่คล้ายกับระบบสืบพันธุ์เพศชาย ซึซึ่งนอกจากสร้
่งนอกจากสร้างเซลล์
างเซลล์สสืบืบพัพันนธุธุ์ คื์ อคือเซลล์เซลล์
ข่และ
สร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้ว ยัยังทงทำาหน้
�หน้าทีาที่ด่ดูแูแลฟูลฟูมมพัพักกให้ให้เซลล์
เซลล์ไข่ไข่ทที่ผี่ผสมติ
สมติดดให้ให้พพัฒัฒนากลายเป็
นากลายเป็นนตัตัววอ่อ่ออนจนคลอด
นจนคลอดออก
ออกมา
ระบบสื
นธุ์เพศหญิ
งประกอบด้
มา ระบบสื
บพันบธุพั์เพศหญิ
งประกอบด้
วย วย
3.1. อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
3.1.1
า (mone
pubis)
เป็นเป็ผินวหนั
งนูนงนูอยูน่บอยูริเ่บวณเหนื
อกระดู
กหักวเหน่
า เมืา ่อเมืเข้่อาเข้สู่ าสู่วัย
3.1.1เนินเนิหันวหัเหน่
วเหน่
า (mone
pubis)
ผิวหนั
ริเวณเหนื
อกระดู
หัวเหน่
วัสาวจะมี
ยสาวจะมี
ขนงอกขึ
ริเวณนี
่วยลดแรงกระแทกและการเสี
ขณะมี
เพศสั
ขนงอกขึ
้นที้น่บทีริ่บเวณนี
้ มีห้ มีน้หาน้ทีา่ชที่ว่ชยลดแรงกระแทกและการเสี
ยดสียดสี
ขณะมี
เพศสั
มพัมนพัธ์นธ์
3.1.2
3.1.2แคมใหญ่
แคมใหญ่(labia
(labiamajora)
majora)เป็เป็นนส่ส่ววนของผิ
นของผิววหนั
หนังงทีที่ม่มีกีก้อ้อนไขมั
นไขมันน ด้ด้าานหน้
นหน้าาของแคมใหญ่
ของแคมใหญ่ททั้งั้งสอง
สองข้
างจะติ
หัวเหน่
า แคมใหญ่
การเจริ
ญมาเช่
เดียบวกั
อัณฑะของเพศชาย
ข้างจะติ
ดกับดเนิกับนเนิ
หัวนเหน่
า แคมใหญ่
จะมีจกะมี
ารเจริ
ญมาเช่
นเดียนวกั
ถุงบอัถุณงฑะของเพศชาย
3.1.3
3.1.3 แคมเล็
แคมเล็กก (labia minora) เป็นส่วนของผิวหนังที่อยู่ด้านในของแคมใหญ่และถูกแคมใหญ่ ปิด
ปิทัดบทัอยูบอยู
่ แคมเล็
่อมไขมั
นมาก
ช่วยให้
ดการหล่
่นและป้
นการเสี
ขณะเกิ
ดการร่
วมเพศ
่ แคมเล็
กมีกตมี่อตมไขมั
นมาก
เพื่อเพืช่ว่อยให้
เกิดเกิการหล่
อลื่นอลืและป้
องกัอนงกัการเสี
ยดสียดสี
ขณะเกิ
ดการร่
วมเพศ
3.1.4
ทอริ
ส ส(clitoris)
นส่นวส่นที
่ปรากฏอยู
่ทางส่
วนบนของแคมเล็
ก มีกลมีักลษณะการเจริ
ญ ญเช่น
3.1.4คลิคลิ
ทอริ
(clitoris)เป็เป็
วนที
่ปรากฏอยู
่ทางส่
วนบนของแคมเล็
ักษณะการเจริ
เช่
บองคชาติ
ของผู
มีปลายประสาทมาสิ
สุดมากจึ
รับความรู
งๆ ได้
เดีนยเดี
วกัยบวกั
องคชาติ
ของผู
้ชาย้ชคืายอมีคืเอนืมี้อเเยืนื้อ่ เยื
ที่แ่อข็ทีง่แตัข็วงได้ตัวมีได้ปลายประสาทมาสิ
้นสุด้นมากจึ
งรับงความรู
้สึกต่้สาึกงๆต่าได้
เร็ว
3.2 อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน
3.2.1
3.2.1ช่ช่อองคลอด
งคลอด(vagina)
(vagina)ตัตั้ง้งอยูอยู่ร่ระหว่
ะหว่าางทวารหนั
งทวารหนักกกักับบท่ท่ออปัปัสสสาวะผนั
สาวะผนังงภายในช่
ภายในช่อองคลอดมี
งคลอดมีลักษณะ
ลัเป็กนษณะเป็
รอยย่นตามขวาง
าให้ช่องคลอดสามารถขยายตั
เป็นช่กอษณะเป็
งในลักนษณะเป็
้อลึก 6-7 นิ้ว
รอยย่นนตามขวาง
ทำ�ให้ช่อทงคลอดสามารถขยายตั
วได้ เป็นวช่ได้องในลั
กล้ามเนืนกล้
้อลึากมเนื
ประมาณ
ประมาณ
6-7 นิ้ว ช่องนี
้สามารถขยายตั
ว หดตั
วได้เและสร้
มื่อมีการร่
วมเพศ และสร้างสารไกลโคเจนเพื
แบคที
เรีย
ช่องนี้สามารถขยายตั
ว หดตั
วได้เมื่อมีการร่
วมเพศ
างสารไกลโคเจนเพื
่อให้แบคทีเรียที่อาศั่อให้
ยในช่
องคลอด
ที่อชาศั
องคลอดทีbacilli
่ชื่อว่า Doderlein
bacilliนกรดแลคติ
เปลี่ยนให้กลายเป็
กรดแลคติ
ก ทาให้สภภาพเป็
ายในช่นอกรด
งคลอดมี
ื่อว่ยาในช่
Doderlein
เปลี่ยนให้กลายเป็
ทำ�ให้ภนายในช่
องคลอดมี
สภาพเป็นกรด3.2.2 รังไข่ (ovary) มี 2 ข้างขนาดเท่ากับหัวแม่มือ ทำ�หน้าที่ ดังนี้
ไข่ ต(ovary)
มี 2 ข้ซึา่งงขนาดเท่
มือ ทงาหน้
าที่ ดังนีไข่้ จะสุกเดือนละ 1 ใบ จากรังไข่
		 3.2.21)รังผลิ
ไข่ (ovum)
เป็นเซลล์าสกัืบบพัหันวธุแม่
์เพศหญิ
โดยปกติ
(ovum) ซึ่งงเป็ไข่นทเซลล์
สืบพัอนนเรี
ธุ์เพศหญิ
ง โดยปกติตลอดช่
ไข่จะสุวกงชี
เดืวอิตนละ
1 ใบ จากรั
งไข่จะ
แต่ละข้างสลับกันทุ1)
กเดืผลิ
อนตไข่
และออกจากรั
ุกรอบเดื
ยกว่า การตกไข่
ของเพศหญิ
งปกติ
แต่
ะข้างสลั
กันทุกเดื400
อน และออกจากรั
กรอบเดื
การตกไข่
ตลอดช่
ิตของเพศหญิ
ง
มีกลารผลิ
ตไข่ปบระมาณ
ใบ คือ ตั้งแต่งอไข่
ายุทุ12
ปี ถึงอนเรี
50 ยปีกว่จึางหยุ
ดผลิต เซลล์
ไข่จวะมีงชีอวายุ
อยู่ได้นานประมาณ
ปกติ
24 ชัจ่วะมี
โมงการผลิตไข่ประมาณ 400 ใบ คือ ตั้งแต่อายุ 12 ปี ถึง 50 ปี จึงหยุดผลิต เซลล์ไข่จะมีอายุอยู่ได้นาน
ประมาณ 24 ชั่วโมง
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ภาพที่ 11.1 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ที่มา: Idoctor House. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559, จาก https://goo.gl/RqaFUi

2) สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ที่สาคัญ ได้แก่
- อีสโทรเจน (estrogen) เป็นฮอร์โมนที่ทาหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับมดลูก ช่องคลอด
ต่อมน้านม และควบคุมการเกิดลักษณะต่างๆ ของเพศหญิง เช่น เสียงแหลมเล็ก ตะโพกผาย หน้าอกและ
อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น เป็นต้น
- โพรเจสเทอโรน (progesterone) เป็นฮอร์โมนที่ทางานร่วมกับอีสโทรเจนในการควบคุม
ควบคุ
่ยวกับญการเจริ
การเปลี่ย่อนแปลงเยื
มดลูยมรั
ก บเพืไข่่อทเตรี
ยมรับว ไข่ที่ผสมแล้ว
เกี
่ยวกัมบเกี
การเจริ
ของมดลูญกของมดลู
การเปลีก่ยนแปลงเยื
บุมดลูก เพื่อ่อบุเตรี
ี่ผสมแล้
3.2.3 ท่อนาไข่ (oviduct) เป็นบริเวณที่มีการปฏิสนธิ และนาเซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเข้า
สู่โพรงมดลูก โดยมีเซลล์ซิเลียคอยโบกพัด
3.2.4 มดลูก (uterus) เป็นอวัยวะขนาดใหญ่เท่ากาปั้นของคนเราซ้อนกัน รูปร่างคล้ายชมพู่กลับ
หัวลง อยู่ในบริเวณอุ้งกระดูกเชิงกราน ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่มีน้า
เมือกและเส้นเลือดฝอยอยู่เป็นจานวนมาก อวัยวะส่วนนี้อันตรายที่สุด ในร่างกายของเพศหญิง เพราะเป็น
อวัยวะแห่งเดียวที่อาจเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายที่สุด มดลูกมีหน้าที่ให้ตัวอ่อนฝังตัวที่ผนังชั้นในเจริญเติบโตเป็น
ทารก ขณะตั้งครรภ์มดลูกสามารถขยายตัวได้ ถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิผนังชั้นในมดลูกจะหลุดลอกออกเป็น
ประจาเดือน
3.2.5 ปากมดลูก (cervix) เป็นบริเวณมดลูกตอนล่างติดกับช่องคลอด มีลักษณะเป็นปากแคบ
เข้าหากัน
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ภาพที่ 11.2 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ที่มา: กุลพัฒน์การแพทย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559, จาก https://goo.gl/XkL3rX
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ใบงานที่ 11.3 อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่11 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
รายวิ
ว22102ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 2ี่ 2
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์3รหัรหัสสวิวิชชาาว22101

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนชื่อส่วนประกอบของโครงสร้างอวัยวะภายในของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงให้ถูกต้อง

1. โครงสร้างส่วนใดที่เป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ

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

2. โครงสร้างใดที่มีการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อรองรับการตั้งครรภ์

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

3. โครงสร้างใดที่ทาหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

………………………….………………….…….…

4. การทาหมันหญิง แพทย์จะตัดส่วนใด

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

5. เลือดประจาเดือน เกิดจากโครงสร้างใด

...............................................................
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ตอนที่ 2 ระบายสี ระบุหน้าที่ อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเฉพาะส่วนที่โจทย์กาหนดเท่านั้น ในแต่ละภาพ
จะระบายเพียงอวัยวะเดียวเท่านั้น จากนั้นระบุหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงให้ถูกต้อง
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
หน้าที่
1. มดลูก (Uterus)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
2. ปากมดลูก (Cervix)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
3. ช่องคลอด (Vagina)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
4. รังไข่ (Ovaries)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
5. ท่อนาไข่ (Oviduct)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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ใบกิจกรรมที่ 11.3 ถอดรหัสอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดชิ้นส่วนอวัยวะจากภาพด้านล่างนี้ ที่คาดว่าจะเป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
เพศหญิง
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แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ 12
แผนการจั
12
ระบบสืบบพัพันนธุธุ์ ์ 22
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรืเรื่อง่องระบบสื
ชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 31 ฮอร์โมนเพศหญิงและชาย
ร่างกายมนุษย์มีการผลิตฮอร์โมนเพศ ทา ขั้นนา
ทำหน้�หน้
่ควบคุ
มการแสดงออกของลักกษณะ
า ทีา่ คทีวบคุ
ม การแสดงออกของลั
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่อง รุ่นพี่ ม่อนแอ้น จาก
หนุ่ม่มสาว
สาว
ทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยยหนุ
URL https://www.youtube.com/watch?v=015LR-I7X0c โดยครูให้
จะมีการสร้
อสุอจสุิ จิ การ
ารสร้าางเซลล์
งเซลล์ไข่ไแข่ละเซลล์
แ ละเซลล์
ประเด็นคาถามประกอบการชมวีดีทัศน์ ดังนี้
การเปลี
่ยนแปลงระดั
บฮอร์
โมนเมื่ อ่อเข้เข้าาสูสู่ ช่ช่ ว่วงง
เปลี่ ย นแปลงระดั
บ ฮอร์
โ มนเมื
1.
1) ปัญหาของแอ้น คืออะไร (มีภาพหลุดของแอ้นกับเพื่อนชายบนเฟสบุ้ค
้ ง ชายและหญิ
วัยรุรุ่น่ นทัทั้งชายและหญิ
งจึงทำง�จึให้ง ทมี าให้ มี ก าร
โดนถ่ายคลิปตอนที่ครูอริมารุมตบ)
เปลี่ยนแปลงทั
้งด้า้งนร่
งกาย
และอารมณ์
การเปลี
่ยนแปลงทั
ด้าานร่
างกาย
และ อารมณ์
2.
2) ถ้าเป็นนักเรียนจะตัดสินใจแก้ปัญหาเหมือนแอ้นหรือไม่
3) ถ้านักเรียนเป็น “ม่อน” เพื่อนของแอ้น นักเรียนจะทาอย่างไร
3.
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เมื่อชมวีดีทัศน์เสร็จแล้ว ครูตั้งประเด็นคาถามดังนี้
1) อธิบายผลของฮอร์โมนเพศที่ทาให้เกิด
1)
1. ส่วนใหญ่ปัญหาที่นักเรียนได้ชมจากวีดีทัศน์ พบมากในช่วงวัยใด
การเปลี่ยนแปลงร่างกาย และอารมณ์ของ
(วัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่)
เพศชายและเพศหญิงได้
2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด ปัญหานี้จึงเกิดกับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่
2)
2) ระบุฮอร์โมนเพศชาย และฮอร์โมนเพศ
(มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ มีฮอร์โมนใน
หญิงได้
ร่างกายที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)
ขั้นสอน
- 1. ครูใช้คาถามเป็นประเด็นสู่การเรียนรู้ ดังนี้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบความรู้ที่ 12.1
2. ใบงานที่ 12.2
3. ใบกิจกรรมที่ 12.1
4. ใบกิจกรรมที่ 12.2

4. ใบกิจกรรมที่ 12.1 เรื่อง กิจกรรม
Brain storming
5. ใบกิจกรรมที่ 12.2 เรื่อง กิจกรรมจับคู่
อวัยวะและหน้าที่ในระบบสืบพันธุ์เพศ
ชาย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. ใบความรู้ที่ 12.1 เรื่องผลของฮอร์โมน
เพศที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาเหตุใด
(การเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากฮอร์โมน )
2)o นักเรียนเคยสงสัยไหมว่า ทาไมเพื่อนผู้หญิงบางคนมีหนวดคล้ายผู้ชายย
และผู้ชายบางคนมีผิวพรรณดีเหมือนผู้หญิง นักเรียนคิดว่าอย่างไร
(อาจเป็นเพราะสารบางอย่างในร่างกาย หรือองค์ประกอบทางเคมีของร่างกาย
หรือศัลยกรรม)
3)o นักเรียนรู้จักฮอร์โมนเพศบ้างหรือไม่
(รู้จัก เช่น เทสโทสเทอโรน โปรเจสเตอโรน เอสโตรเจน / ไม่รู้จัก)
4)o นักเรียนคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีฮอร์โมนเหมือนกันหรือไม่
(เหมือนกัน / ไม่เหมือนกัน ผู้ชายมีฮอร์โมนของผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็มีฮอร์โมนของง
ผู้หญิง)
5)o ถามนักเรียนที่ตอบว่า “ผู้ชายและผู้หญิงมีฮอร์โมนเหมือนกัน” ว่า
เพราะเหตุใดจึงเชื่อเช่นนั้น
(เพราะผู้หญิงและผู้ชายเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีความต้องการเหมือนกัน)
6)o ถามนักเรียนที่ตอบว่า “ผู้ชายและผู้หญิงมีฮอร์โมนไม่เหมือนกัน” ว่า
เพราะเหตุใดจึงเชื่อเช่นนั้น

1)o นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายทั้งหมด เกิดจาก

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 12
ี่ 12
แผนการจั
เรืเรื่อง ระบบสืบบพัพันนธุธุ์ ์22
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
แผนการจั
การเรี
ี่ 12
ดดการเรี
เรืแผนการจั
่อง ระบบสื
บพันยธุยนรู
์ นรู
2้ท้ที่ 12
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
ยนรูย้ทนรู
ี่ 2 ้วระบบร่
างกายมนุ
ษย์
บพับพนพัธุื้นน์ ฐาน
2ธุ์ 2 3
หน่
กลุว่มยการเรี
สาระการเรี
ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รายวิเรืช่อาวิเรืง ท่อระบบสื
ยาศาสตร์
ง ระบบสื
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาวิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ชาวิทยาศาสตร์
(เพราะผู้หญิงและผู
และผู้ช้ชายมี
ายมีลลักักษณะบางประการไม่
ษณะบางประการไม่เเหมื
หมืออนกั
นกันน มีโครงสร้างและการทำ�งาน
(เพราะผู
ญิ
ง่รและผู
มีโครงสร้
างและการทำงานของอวั
วะที
พันอธุนกั
น มีดหจากการควบคุ
น้าที่เตกต่างกัมน
ของอวั
ย้หวะที
ะบบสื้ชายมี
บพันลธุัก์ไษณะบางประการไม่
ม่เหมือยนกั
น ่รมีะบบสื
หน้าทีเบหมื
่เตกต่
า์ไม่งกันเหมื
น น่อานกัจะเกิ
มีน่โาครงสร้
งและการทำงานของอวั
่ระบบสื
บพันธุ์ไม่เดหมื
จะเกิดาจากการควบคุ
มของสารเคมี
โมนคนละชนิ
กันอ)นกัน มีหน้าที่เตกต่างกัน
ของสารเคมี
/ฮอร์โมนคนละชนิ
ดกันยวะที
) /ฮอร์
น่าจะเกิ
มของสารเคมี
ฮอร์โมนคนละชนิ
) โมน”
2.•ดจากการควบคุ
กิจกรรม Home
– Expert/Group
“กิจกรรมรูดกั้จนักฮอร์
Home
“กิ่จะได้
กรรมรู
ักฮอร์โบมน”
แนะนำให้
นักเรี–ยExpert
นรู้จักชื่อGroup
ฮอร์โมนที
รู้จัก้จในระดั
ชั้นนี้ทั้งชื่อภาษาไทย
1)•- กิครูจกรรม
- ครูภาษาอั
แนะนำให้
เรียนรู้จักชืานชื
่อฮอร์
งกฤษนักและการอ่
่อ ดัโมนที
งนี้ ่จะได้รู้จักในระดับชั้นนี้ทั้งชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และการอ่
านชื่อ ดังนี้
- Progesterone
(โปรเจสเทอโรน)
- Progesterone
(โปรเจสเทอโรน)
Estrogen (เอสโทรเจน)
- Estrogen
(เอสโทรเจน)
LH
- LH
FSH
- FSH
Testosterone (เทสโทสเทอโรน)
(เทสโทสเทอโรน)
นกลุ่ม จำนวน5 กลุ่ม กลุ่มละ เท่า ๆ กันให้นักเรียน
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็
2)- Testosterone
- แต่
ครูแต่
บ่ลงะกลุ
นั่มกจัเรี
ยบนออกเป็
่มกษาฮอร์
จำนวน5
ละ ขเท่อบเขตของการศึ
า ๆ กันให้นักเรีกยษาดั
น งนี้
่มบจัสลากเลื
สลากเลื
กศึ
้ง กลุ
ลแะกลุ
อกศึนอกกลุ
ษาฮอร์
โมน โทัมน
้งกลุ
5ทั่มชนิ
ด ่มโดยมี
ละกลุ
ม่ จับสลากเลืและภาษาอั
อกศึกษาฮอร์งกฤษ
โมน ทั้ง
- ชืแต่
่อฮอร์
โมนภาษาไทย
- ชืพบในเพศชายหรื
่อฮอร์โมนภาษาไทย
และภาษาอั
อเพศหญิ
ง หรือทัง้งกฤษ
เพศชายและหญิง
- พบในเพศชายหรื
เพศหญิง หรือทั้งเพศชายและหญิง
แหล่งที่สร้างในร่าองกาย
- แหล่
ร้างในร่โมน
างกาย
หน้างทีที่ข่สองฮอร์
- หน้าที่ของฮอร์โมน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ1กษาปี
ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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6)-

5)-

4)-

3)-

ขั้นสรุป
1. กิจกรรม Show the key “ฮอร์โมนเพศ” ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจกติกาตามใบ
กิจกรรมที่ 12 ดังนี้
1)- ให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
2)- ครูบอกปริศนาฮอร์โมนทีละข้อ ฮอร์โมนแต่ละตัวจะมี 5 ปริศนา เมื่อครู
อ่านแต่ละปริศนานักเรียนจะมีเวลา 30 วินาทีในการตอบ หากนักเรียนกลุ่ม
ใดสามารถตอบถูกจากปริศนาข้อแรก จะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อ
ครูบอกปริศนาข้อต่อ ๆ ไป คะแนนจะลดลงข้อละ 1 คะแนน
3)- นักเรียนตอบปริศนาโดยการ Show the key หรือกระดาษคาตอบที่เขียน
ชื่อฮอร์โมนเอาไว้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 12
ี่ 12
ระบบสืบพันธุ์ 22
เรืเรื่อ่องง ระบบสื
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
โดยนักเรียนต้องทา Brochure แนะนาฮอร์โมนให้มีสีสัน รายละเอียดน่าสนใจ
ใน 1 หน้ากระดาษ A4 ทางานกลุ่มให้สาเร็จภายในเวลา 10 นาที
เมื่อหมดเวลา นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องเปลี่ยนกลุ่มใหม่ โดยกลุ่มใหม่จะต้องมี
สมาชิกที่มาจากกลุ่มทั้ง 5 ฮอร์โมน
สมาชิกในกลุ่มใหม่จะมีเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้สื่อที่เตรียมมา คนละ
1 นาที1 รวมทั
้ง 5 ฮอร์
โมนโมน
5 นาที
คนละ
นาที รวมทั
้ง 5ฮอร์
5นาที
จากนั้นทุกคนกลับกลุ่มเดิม และนาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ทาใบงานที่ 21.1
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4)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 2
รายวิชาวิทยาศาสตร์
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ร่างกาย และอารมณ์ของเพศ
ชายและเพศหญิงได้
2. ระบุฮอร์โมนเพศชาย และ
ฮอร์โมนเพศหญิงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการจาแนกข้อมูล
3. ทักษะการจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
- ใบงานที่ 12.1
คาถามในใบงานที่ 12.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60 ขึ้นไป

- ประเมินการตอบ
- ใบงานที่ 12.1
คาถามในใบงานที่ 12.1 - แผนภาพ
- ประเมินการสร้าง
Concept map
แผนภาพ Concept
สรุปผลของ
map สรุปผลของ
ฮอร์โมนเพศต่อการ
ฮอร์โมนเพศต่อการ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงร่างกาย
ร่างกาย
- แบบประเมิน
- คุแบบประเมิ
สังเกตพฤติกรรม
ณลักษณะน		

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60 ขึ้นไป

คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน

ผลการสอน

ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ญหา/อุปสรรค
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ 12 ฮอร์โมนเพศชายและหญิง (Male and Female Hormones)
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 2
ว22101
รายวิ
ว22102ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 2ี่ 2
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์3รหัรหัสสวิวิชชาาว22101
ฮอร์โมนเพศ คือ สารเคมีที่เป็นฮอร์โมน โดยส่วนใหญ่จะสร้างจากอวัยวะที่เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
เช่น รังไข่ (ในผู้หญิง) หรือ อัณฑะ (ในผู้ชาย) แต่ส่วนน้อยจะสร้างได้จากอวัยวะอื่นในระบบต่อมไร้ท่อ เช่น
ต่อมหมวกไต ทั้งนี้ การสร้างฮอร์โมนเพศของ รังไข่ หรือ อัณฑะ จะอยู่ในการกากับควบคุมของต่อมใต้สมอง
และต่อมใต้สมองจะอยู่ในการกากับควบคุมของสมองส่วนไฮโปธาลามัสเป็นหลัก
ฮอร์โมนเพศ มีหน้าที่สาคัญในการให้การเจริญเติบโตกับอวัยวะที่เป็นสัญลักษณ์บอกเพศ (เช่น อวัยวะ
เพศหญิง และเต้านมในเพศหญิง หรือ อวัยวะเพศชาย หนวด เครา ในเพศชาย), การมีประจาเดือนในเพศหญิง
หรื อ มี น้ าอสุ จิ และอสุ จิ ใ นเพศชาย โดยอวั ย วะที่ จ ะอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของฮอร์ โ มนเพศ จะต้ อ งมี ตั ว รั บ
(Receptor) ฮอร์โมนเพศ ที่เรียกว่า Hormone receptor ฮอร์โมนเพศจึงจะสามารถทางานหรือทาให้เกิด
ลักษณ์ทางเพศได้
(Sex Hormones)
วย วกลุ
ฮอร์โมนเพศ(Sex
Hormones)ประกอบด้
ประกอบด้
ย ่ม2 2กลุได้่มแก่ได้แก่
(Male Sex Hormones)
Hormone) ได้ได้
แก่แก่
1. ฮอร์โมนเพศชาย(Male
Testosterone (เทสโทสเทอโรน)
(Female Sex Hormone)
วย วย
2. ฮอร์โมนเพศหญิง(Female
Hormones)ประกอบด้
ประกอบด้
2.1 Progesterone (โปรเจสเทอโรน)
2.2 Estrogen (เอสโตรเจน)
2.3 LH (Luteinizing Hormone)
2.4 FSH (Follicle stimulating Hormone)

ฮอร์โมนเพศชาย
เทสโทสเตอโรน
เทสโทสเตอรโรน เป็นฮอร์โมนเพศชายที่สร้างขึ้นโดยอัณฑะ และมีการสร้างในปริมาณน้อยที่บริเวณต่อมหมวกไต
ทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยจะมีระดับฮอร์โมนในเพศชายสูงกว่า เทสโทสเตอโรนทาหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการ
กระตุ้นการสร้างสเปิร์มและการแสดงออกลักษณะทางเพศ (Sex Characteristics) เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ เช่น อัณฑะ

และกระต้
และอวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้น ลูกกระเดือกมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อแทนที่ไขมัน และกระตุ
้นการุน
สร้างขนที
่ใบหน้
า หน้า าหน้
อการัอกกแร้รักและอวั
ยวะเพศ
การสร้
างขนที
่ใบหน้
แร้ และอวั
ยวะเพศ

281

300

ฮอร์โมนเพศหญิง
เอสโทรเจน
ร่างกายสามารถผลิตเอสโตรเจนได้จากต่อมหมวกไตชั้นนอก จากรกและจากถุงไข่ในรังไข่ระยะที่
กาลังเจริญเติบโต โดยเริ่มต้นจากการนาโคเลสเตอรอลในเลือดมาเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งต่อมา
จะเปลี่ยนเป็นโปรเจสเตอโรน และสุดท้ายจึงได้เป็นเอสโตรเจน ทาหน้าที่กระตุ้นการเจริญของระบบสืบพันธุ์
เมื่อเพศหญิงย่างเข้าสู่วัยรุ่น การเจริญเติบโตของร่างกายและควบคุมลักษณะทางเพศ ได้แก่ การขยายของเต้า
นม กระดูกเชิงกราน การเจริญและพัฒนากล้ามเนื้อและการสะสมไขมันใต้ผิวหนัง
หน้าที่ของเอสโตรเจน
1. ทาให้มีลักษณะของเพศหญิง เช่น ช่วงไหล่แคบ สะโพกผาย มีหน้าอก และมีไขมันสะสมบริเวณสะโพก
ผิวตึง มีเสียงแหลม ฯลฯ
2. กระตุ้นการเจริญเติบโตของรังไข่ ถุงไข่ และไข่อ่อน
3. ทาให้ปีกมดลูกหรือท่อนาไข่และกล้ามเนื้อมดลูกหดตัว กล้ามเนื้อเรียบ เช่น หลอดเลือดฝอย มีการ
เคลื่อนไหวบีบรัดมากขึ้น
4. เซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น ทาให้มดลูกมีขนาดใหญ่และผนังเยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น
5. กระตุ้นเซลล์บริเวณปากมดลูกและช่องคลอดให้หลั่งน้าเมือกหรือตกขาวที่ใส ไม่เหนียว และมีปริมาณ
มาก เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของอสุจิไปยังมดลูกและปีกมดลูก
6. ทาให้ มีการปิดของกระดูกในทางยาวหรือกระดูดูกด ในทางยาวหยุดเจริญเติบโต เราจะสั งเกตได้ว่ า
เด็กผู้หญิงจะหยุดสูงเมื่อมีประจาเดือน ซึ่งหมายความว่ารังไข่ได้สร้างเอสโตรเจนแล้วนั่นเอง
7. ยับยั้งการสลายของเนื้อกระดูก เนื่องจากเอสโตรเจนควบคุมให้ เกิดความสมดุล ของแคลเซียมใน
ร่างกาย โดยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมในลาไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าเกาะกับเนื้อกระดูก
ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดการสลายตัวของแคลเซียมออกจากเนื้อกระดูก ผลคือทาให้เนื้อกระดูก
หรือมวลกระดูดยังคงความหนาแน่น แข็งแรง ไม่เปราะบางและแตกหักง่าย
8. ทาให้ไตซัขับโซเดียมวออกจากร่างกายน้อยลง มีผลให้เกิดการคั่งของน้าและโซเดียมในร่างกาย มีผลต่อต่อม
ใต้
มองส่
มีผสลต่
อต่วอนหน้
มใต้สามองส่วนหน้า

โพรเจสเทอโรน
ทาหน้าที่กระตุ้นเยื่อบุมดลูกให้สะสมอาหารสาหรับตัวอ่อน สร้างเมือกที่ปากมดลูกให้เหนียวข้น
และลดการบีบตัวของมดลูก
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โปรเจสเตอโรน เป็นฮอร์โมนเพศที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นจากอวัยวะหลายอวัยวะ
ฮอร์โมนเพศที
ำ�คัญอีกชนิ
่ร่างกายสร้
างขึ้นวจากอวั
ยวะหลายอวั
ยวะเช่นเดียวกับ
เช่นเดียวกับโปรเจสเตอโรน
เอสโตรเจน แต่เป็สน่วนใหญ่
สร้างขึ้น่สจากคอร์
ปัสดลูหนึเที่งยทีมในรั
งไข่และส่
นน้อยผลิ
ตจากต่อหมวกไต

ชั้นนอก แต่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากคอร์ปัสลูเทียมในรังไข่และส่วนน้อยผลิตจากต่อหมวกไตชั้นนอก
เอสโตรเจน
โปรเจสเตอโรนมีผลต่อร่างกายหลายอย่าง ดังนี้
1. ผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ เช่น เปลี่ยนแปลงผนังเยื่อบุโพรงมดลูกให้เหมาะสาหรับการฝังตัวของตัวอ่อน
สร้างสารคัดหลั่งและกระตุ้นการหลั่งสารต่างๆ จากผนังเยื่อบุโพรงมดลูกให้เพิ่มขึ้นมีอาหาร ออกซิเจน
มาเลี้ยงบริเวณนี้มากขึ้น
2. ลดการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ทาให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว เซลล์ผนังช่องคลอดเปลี่ยนแปลง
และหลุดลอก
3. กระตุ้นเซลล์ปากมดลูกให้ขับเมือกหรือตกขาวที่เหนียวข้นและมีปริมาณน้อย ทาให้ตัวอสุจิไม่สามารถ
เดินทางผ่านช่องคลอดและปากมดลูกได้หรือผ่านเข้าไปได้ยากขึ้น
4. กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เต้านม
5. กระตุ้นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมอง ทาให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น
6. ทาให้ระดับอินซูลินในกระแสเลือดสูงขึ้น
7. มีผลต่อการเลี่ยนแปลงระดับไขมันชนิดต่างๆ เช่นเดียวกับเอสโตรเจน แต่
่ตรงข้
ามกัามกั
น คืนอคืทอา
แต่เป็เ ป็นนผลที
ผลที
่ ต รงข้
ทำให้�ให้
บของเอชดีแแอล
อลโคเลสเตอรอล
โคเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ลดลง และระดับแอลดีแอลโคเลสเตอรอล
ระดัระดั
บของเอชดี

(LDL-Cholesterol) สูงขึ้น
ผลต่อต่อมใต้สมองส่วนหน้า
พบว่าโปรเจสเตอโรนในปริมาณต่าจะกระตุ้น การหลั่งแอลเอช (LH-hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าทาหน้าที่กระตุ้นถุงไข่ที่เจริญเต็มที่แล้วหรือถุงไข่ขั้นกราเฟียนให้มีการตกไข่ แต่
ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีโปรเจสเตอโรนในปริมาณสูงก็จะยับยั้งไม่ให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งแอลเอช ผลคือ
ทาให้ไม่มีไข่ตก ซึ่งเรานาผลในข้อนี้มาใช้คุมกาเนิด โดยให้เพิ่มเข้าไปในร่างกายวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น รับประทาน
ฝังเข้าใต้ผิวหนัง หรือโดยการฉีด เป็นการเพิ่มปริมาณของโปรเจสเตอโรนในร่างกายให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ต่อใต้
สมองส่วนหน้าหลั่งแอลเอช จึงทาให้ไม่เกิดการตกไข่ เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
LH (Luteinizing Hormone)
สร้างและหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทาหน้าที่กระตุ้นการตกไข่จากรังไข่ ควบคุมรอบ
ประจาเดือนของผู้ หญิงให้ปกติ และทางานร่ว มกับ FSH ในการผลิ ตอสุ จิของผู้ ชาย ในเพศชายมีการผลิ ต
ฮอร์โมนนี้อย่างสม่าเสมอ ส่วนในเพศหญิงผลิตไม่สม่าเสมอในระยะของการมีประจาเดือน
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FSH (Follicle Stimulating Hormone)
สร้างและหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทาหน้าที่กระตุ้นการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ รังไข่
ช่วยควบคุมการตกไข่ของรังไข่ในผู้หญิง และการผลิตอสุจิของอัณฑะในผู้ชาย ในเพศชายมีการผลิตฮอร์โมนนี้
อย่างสม่าเสมอ ส่วนในเพศหญิงผลิตไม่สม่าเสมอในระยะของการมีประจาเดือน

แหล่งอ้างอิง
1. https://www.honestdocs.co/what-is-estrogen/testosterone-estrogen
(เข้าถึงเมื่อ 15/01/2562)
2. https://surasa5651.wordpress.com (เข้าถึงเมื่อ 15/01/2562)
3. https://il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter5/estrogen_progeterone.htm
(เข้าถึงเมื่อ 15/01/2562)
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ใบงานที่ 12.1 ฮอร์โมนเพศชายและหญิง
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุแหล่งที่สร้างฮอร์โมน และบทบาทของฮอร์โมนต่อร่างกาย
ฮอร์โมน

แหล่งที่สร้างฮอร์โมน

บทบาทของฮอร์โมนต่อร่างกาย

Progesterone

Estrogen

LH

FSH

Testosterone

หมายเหตุ ฮอร์โมนเพศหญิง มีในผู้หญิงในปริมาณมาก ควบคุมการแสดงออกลักษณะของผู้หญิง เช่น หน้าอก
เสียงเล็กแหลม สะโพก เป็นต้น ส่วนฮอร์โมนเพศชาย มีในผู้ชายมากกว่า ควบคุมการแสดงออกลักษะเพศชาย
เช่น เสียงห้าวทุ้ม กล้ามเนื้อเด่นชัด หนวด เครา เป็นต้น ทาให้หญิงและชายมีลักษณะบางประการแตกต่างกัน
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ใบกิจกรรม ที่ 12.1
Show the Key “ปริศนาฮอร์โมนเพศ”
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
2. ครูบอกปริศนาฮอร์โมนทีละข้อ ฮอร์โมนแต่ละตัวจะมี 5 ปริศนา เมื่อครูอ่านแต่ละปริศนานักเรียนจะ
มีเวลา 30 วินาทีในการตอบ หากนักเรียนกลุ่มใดสามารถตอบถูกจากปริศนาข้อแรก จะได้คะแนนเต็ม
5 คะแนน และเมื่อครูบอกปริศนาข้อต่อ ๆ ไป คะแนนจะลดลงข้อละ 1 คะแนน
3. นักเรียนตอบปริศนาโดยการ Show the key หรือกระดาษคาตอบที่เขียนชื่อฮอร์โมนเอาไว้
4. เมื่อครบทั้ง 5 ฮอร์โมน นับคะแนนรวมของแต่ละกลุ่ม
 บัตรคา “Show the key” ของนักเรียน กลุ่มละ 1 ชุด

Testosterone
Progesterone
Estrogen
LH
FSH
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 ปริศนาของครู
ฮอร์โมน

Progesterone

Estrogen

Testosterone

LH

FSH

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ปริศนา
กระตุ้นผนังเยื่อบุโพรงมดลูกให้เหมาะสาหรับการฝังตัวของตัวอ่อน
สร้างสารคัดหลั่งและกระตุ้นการหลั่งสารต่างๆ จากผนังเยื่อบุโพรงมดลูก
กระตุ้นเซลล์ปากมดลูกให้ขับเมือกหรือตกขาวที่เหนียวข้นและมีปริมาณน้อย
กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เต้านม
ตัวอสุจิไม่สามารถเดินทางผ่านช่องคลอดและปากมดลูกได้หรือผ่านเข้าไปได้ยากขึ้น
กระตุ้นการเจริญของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ควบคุมลักษณะทางเพศ
การขยายของเต้านม กระดูกเชิงกราน
ผลิตจากต่อมหมวกไตชั้นนอก
สร้างจากรก และรังไข่
สร้างได้ในปริมาณน้อยจากต่อมหมวกไต
สร้างจากอัณฑะเป็นส่วนใหญ่
กระตุ้นการสร้างสเปิร์ม
ควบคุมการแสดงออกลักษณะทางเพศชาย
ทาให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น ลูกกระเดือกใหญ่ขึ้น
กระตุ้นการตกไข่จากรังไข่
สร้างและหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
มีทั้งในผู้ชายและผู้หญิง
ควบคุมรอบเดือนของผู้หญิงให้ปกติ
ในเพศชายมีตราการสร้างสม่าเสมอทุกช่วง ส่วนเพศหญิงไม่สม่าเสมอช่วงมี
ประจาเดือน
กระตุ้นการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ รังไข่
ช่วยควบคุมการตกไข่ของรังไข่ในผู้หญิง และการผลิตอสุจิของอัณฑะเพศชาย
มีทั้งในผู้ชายและผู้หญิง
สร้างและหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ในเพศหญิง มีการสร้างไม่สม่าเสมอ จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงมีประจาเดือน
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แผนการจั
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 13
ี่ 13
แผนการจัดดการเรี
ระบบสืบพันธุธุ์ ์ 33
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
เรืเรื่อ่องง ระบบสื
าวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 32 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การดูแล
ร่างกายของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ ร่างกาย และจิตใจ
ขั้นนา
เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายส่งผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ และ
1. ครูให้นักเรียนสารวจและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
สังคม รวมถึงความต้องการของวัยรุ่น วัยรุ่น
ระหว่างช่วงวัยเด็กที่ผ่านมากับปัจจุบัน ภายในเวลา 1 นาที แล้วนาเสนอ
จึงต้องมีวิธีในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถดูแล
2. ครูและนักเรียนช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่ได้ บันทึกในบอร์ดหรือกระดาน หรือครู
ตนเองได้
อาจตั้งคาถามเพื่อเป็นประเด็นนาเข้าสู่บทเรียน ดังนี้
o นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง เมื่อเปรียบเทียบ
1)
จุดประสงค์การเรียนรู้
กับวัยเด็กอย่างไรบ้าง
1) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ
(ร่างกายขนาดใหญ่ขึ้น หน้าอกขนาดใหญ่ขึ้น มีเสียงเปลี่ยนไป มีประจาเดือน
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
สะโพกขยาย เป็นต้น)
2) บอกวิธีการดูแลร่างกาย และจิตใจ
o นักเรียนคิดว่า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นกับนักเรียนเท่านั้น
2)
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
หรือไม่
(เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น)
o นักเรียนเคยสอบถามเพื่อนถึงการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ อย่างไร
3)
(เคย/ไม่เคยสอบถาม)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบความรู้ที่ 13
2. ใบงานที่ 13
3. ใบกิจกรรมที่ 13.1

4. ใบกิจกรรมที่ 13.1 เรื่อง กิจกรรม
สารวจเพื่อน สารวจตน
5. ใบกิจกรรมที่ 13.2 เรื่อง กิจกรรม
Brainstorming
6. ใบงานที่ 13 จุดเปลี่ยนของฉัน...ในวันที่
สับสน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. ใบความรู้ที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและการดูแล
ร่างกาย และจิตใจในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ข้อความในกระดาษที่ครูแจกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศ
หญิง โดยแจ้งเพิ่มเติมว่าข้อความมีทั้งหมด 10 ข้อความ มีการเปลี่ยนแปลง

2) ชี้แจงนักเรียน ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็น โดยการวิเคราะห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสอน
กิจจกรรมสำ
�รวจเพื
่อน ่อสำน�รวจตน
1. นักเรีเรียยนทำ
นท�ากิ
กรรมส
ารวจเพื
สารวจตน
1) ครูแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น จากนั้นให้นักเรียนทาแบบประเมิน
o
ตนเอง
o
2) นาแบบสอบถามไปถามเพื่อน 4 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 2 คน และผู้หญิง 2 คน
o
3) นาผลจากการสอบถามไปสรุปเป็นสารสนเทศ ตามใบกิจกรรมที่ 13.1 กิจกรรม
สารวจเพื่อน สารวจตน
o
4) นาเสนอผลการศึกษาด้วยการอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน
2. นักเรียนทากิจกรรม Brainstorming “การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว” ซึ่งเป็นกิจกรรมทีน่ ักเรียนจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลของฮอร์โมนเพศต่อ
การเปลี่ยนแปลงร่างกาย ดังนี้
1) ครูเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียน โดยการปริ้นท์ใบกิจกรรมที่ 13.2 หน้า 1 ใส่
กระดาษโปสเตอร์ แล้วตัดเป็นชิ้น แจกนักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และใบกิจกรรม
หน้า 2 และ 3 กลุ่มละ 1 ชุด

แผนการจั
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 13
ี่ 13
แผนการจัดการเรี
ระบบสืบพันธุ์ 33
เรืเรื่อ่องง ระบบสื
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. ใบกิจกรรมที่ 13.2
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นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรมขยาสรุป (Paper Crumple) ดังนี้
1. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น เขียนชื่อของตนเองไว้มุมบนขวามือ
ของกระดาษ
2. จากนั้น ครูกาหนดประเด็นสรุปให้นักเรียนคือ “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

ต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ ในห้องเยี่ยมชม เป็นเวลา 5 นาที

2) กิจกรรม Gallery walk แต่ละกลุ่มติดป้ายนิเทศไว้บนผนังห้องเรียน ตามจุด

ละคร และเสนอแนวทางการดูแลตนเอง ด้วยการทาแผ่นป้ายนิเทศแบบย่อ
ขนาด B5

1) ครูแจกใบงานที่ 13 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัว

เพศหญิงเพิ่มเติม เขียนในใบกิจกรรมที่ 13.2 หน้า 2 และ 3 ตั้งแต่ข้อที่ 6-10
3. นักเรีเรียยนทำ
นท�ากิ
กรรม “จุดเปลี่ยนของฉัน...ในวันที่สับสน”
กิจจกรรม

4) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดลักษณะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเพศชายและ

ไว้ที่ใบกิจกรรม 13.2 หน้า 2 ส่วนข้อความที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศ
หญิง ให้นาไปปะไว้ที่ใบกิจกรรม 13.2 หน้า 3

3) เมื่อพิจารณาได้แล้ว ข้อความที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชาย ให้นาไปปะ

ขั้นสรุป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดดการเรี
แผนการจั
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 13
ี่ 13
ระบบสืบพันนธุธุ์ ์ 33
เรืเรื่อ่องง ระบบสื
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ของเพศหญิงและชายอย่างละ 5 ข้อความ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
ดดการเรี
แผนการจั
การเรี
ี่ 13
เรืแผนการจั
่อง ระบบสื
บพันยธุยนรู
์ 3นรู้ท้ที่ 13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์
ยการเรี
ี่ ี่ 22้วระบบร่
าางกายมนุ
ษษย์ ย์
บพับพนพัื้นธุน์ฐาน
3ธุ์ 3 3
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียยนรู
นรูย้ท้ทนรู
งกายมนุ
ง ระบบสื
กลุ
ิทระบบร่
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รายวิเรืช่อาวิเรืงท่อระบบสื
ยาศาสตร์
รายวิชาวิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
กลุ่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ว้วิทิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชาวิทยาศาสตร์
3. ให้น3.ักเรีให้ยนนเขี
อ ๆ นโดยเริ
ยนข้อที่ 1 ยเมืนข้่อเขีอทียน่1 เมื่อเขียน
ักเรียยนเป็
นเขีนยข้นเป็
ข้อ ๆ่มจากเจ้
โดยเริา่มของกระดาษเขี
จากเจ้าของกระดาษเขี
ักขเรีจยำยแล้
นเขี
นนข้ก้ออนๆ โดยเริ
เสร็จ3.แล้ให้วนให้
�กระดาษเป็
เสร็
วให้ยนเป็
ขยำกระดาษเป็
นก้่มอจากเจ้
น าของกระดาษเขียนข้อที่1 เมื่อเขียน
จแล้วให้ขยำกระดาษเป็
4. ทุกคนนำ
กระดาษมารวมกั
นกลางห้นอกลางห้
ง นครูก้ใอห้นอสงัญครู
ญาณนั
ยนโยนกระดาษขึ
้น
4. ทุก�เสร็
คนนำกระดาษมารวมกั
ให้สัญกเรีญาณนั
กเรียนโยนกระดาษขึ
้น
คนนำกระดาษมารวมกั
กลางห้
งอครู
ญาณนั
นโยนกระดาษขึ
พร้อ4.มกัทุนกพร้
แล้อวมกั
เลือนกหยิ
นอื่น ๆ อคนละ
่ไม่ใช่กกก้เรี
ระดาษ
แล้บวกระดาษก้
เลือกหยิบนอกระดาษก้
นอืใ1ห้่นสก้ๆัญอนที
คนละ1
อยนที
่ไม่ใช่กระดาษ้น
พร้อมกัน แล้วเลือกหยิบกระดาษก้อนอื่น ๆ คนละ1 ก้อนที่ไม่ใช่กระดาษ
ของตนเองของตนเอง
5. คลี่ก5.ระดาษออก
แล้วอ่านข้
นก่อนหน้
านีอ้เขีนหน้
ยน แล้
อที่ ่ม2เติมข้อ
คลี่กของตนเอง
ระดาษออก
แล้อวอ่ความที
านข้อ่คความที
่คนก่
านีว้เขีเขียยนนเพิ
แล้่มวเติเขีมยข้นเพิ
5.
คลี
ก
่
ระดาษออก
แล้
ว
อ่
า
นข้
อ
ความที
ค
่
นก่
อ
นหน้
า
นี
เ
้
ขี
ย
น
แล้
ว
เขี
ย
นเพิ
่มเติมข้อ
ที่ไม่ซื้อกับทีข้่2อแรก
ยนชื่อจากนั
ของตนเองในวงเล็
บหลังข้อความที่เขีบยหลั
น งข้อความ
ที่ไม่ซจากนั
ื้อกับ้นข้เขีอแรก
้นเขียนชื่อของตนเองในวงเล็
ทีเ่2ขี3-4
ซื้อกัตามความเหมาะสม
บข้อแรก3-4
จากนั
ยนชื่อของตนเองในวงเล็บหลังข้อความ
ทำ�ประมาณ
ยทีน่ไม่รอบ
ทำประมาณ
รอบ้นเขีตามความเหมาะสม
ยจนกิจทำประมาณ
6. เมื่อ6.เสร็เมืจ่อกิทีเสร็
จ่เขีกรรม
ส่กรรม
งคืนกระดาษให้
เจ้รอบ
าของตามความเหมาะสม
ได้รับเมื
กระดาษคื
นแล้ว นักเรีนยแล้นอ่วาน
ส่งคืน3-4
กระดาษให้
เเมืจ้า่อของ
่อได้รับกระดาษคื
จ้ทกรรม
ส่งปคืแบบแผนภาพความคิ
กระดาษให้
่อได้รับกระดาษคืนแล้ดว
จากนั6.้นเมืสรุ่อนัปเสร็
ด เมื
กความรู
เรีจยกินอ่
าี่ไนด้ ในรู
จากนั
้นสรุ
ปความรูเ้ทจ้ี่ไาด้ของ
ในรู
ปแบบแผนภาพความคิ
จากนั
สรุ้ใปนรูความรู
้ที่ได้ ในรูดปแบบแผนภาพความคิ
7. นักเรี7.ยนันสรุ
่งยทีนอ่
่ไปด้เสิารีน่งยทีนรู
แบบแผนภาพความคิ
Webbing
เรื่อง การเปลี
กนัเรีกปยเรีสินสรุ
่ได้้ในรู
เรียป้นนรู
ปแบบแผนภาพความคิ
ดWebbing
เรืด่อ่ยง น
เรียนสรุ
ด้เรี่มายสาว
นรู้ในรูป่อแบบแผนภาพความคิ
7. นัากงกายเมื
แปลงร่
่อเข้่ยปนแปลงร่
าสิสู่ง่วทีัย่ไหนุ
การเปลี
งกายเมื
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว ดWebbing เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก1เวลา
ษาปี
ท1ี่ 2ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
2 ที่ 2
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ร่างกาย และอารมณ์ของเพศ
ชายและเพศหญิงได้
2. ระบุฮอร์โมนเพศชาย และ
ฮอร์โมนเพศหญิงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการจาแนกข้อมูล
3. ทักษะการจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเมินการตอบ
คาถามในใบงานที่ 13
ใบกิจกรรมที่ 13.1 และ
13.2

- ใบงานที
่ 13่ 13
ใบงานที
- ใบกิใบกิ
จกรรม
13.113.1
จกรรม
- ใบกิใบกิ
จกรรม
13.213.2
จกรรม

- ประเมินการตอบ
คาถามในใบงานที่ 13
- ประเมินการสร้าง
แผนภาพ Concept
map สรุปผลของ
ฮอร์โมนเพศต่อการ
เปลี่ยนแปลงร่างกาย

- ใบงานที
่ 13่ 13
ใบงานที
นักเรียนทาถูก
- แผนภาพ
Concept
แผนภาพ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
mapConcept
สรุปผลชองฮอร์
mapโมน ขึ้นไป
เพศต่สรุ
อการเปลี
่ยนแปลง
ปผลของฮอร์
โมน
ร่างกาย
เพศต่อการ

สังเกตพฤติกรรม

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

เปลี่ยนแปลง
ร่างกาย
- แบบประเมิน
- คุณ
แบบประเมิ
ลักษณะ น
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
311

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
บั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
นทึกผลหลังสอน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ปัญหา/อุปสรรค
(...................................................)
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ตาแหน่ง .....................................................
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้
ไข กษา
ความเห็
นของผู้บริหารสถานศึ
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
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ใบความรู้ที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและการดูแลร่างกาย
และจิตใจในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 3
ว22101
รายวิ
ว22102ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 2ี่ 2
รายวิชชาา วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ 3รหัรหัสวิสชวิาชาว22101
การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม
3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
หมายเหตุ ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
1. ขนาดและความสูง :
ในวัยเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีความกว้างของไหล่และสะโพกใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชาย
ํ วัยรุ่นผู้ชายจะมีไหล่กว้างกว่า ในขณะที่วัยรุ่นผู้หญิงมี
จะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด ทาให้

อัตราการเจริญเติบโตของสะโพกมาก กว่าผู้ชาย โดยเฉพาะที่ คอ แขน ขา มีการเจริญเติบโตมากกว่าที่ลาตัว
จะทาให้วัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างเก้งก้างน่าราคาญ
2. ไขมันและกล้ามเนื้อ:
เด็กผู้ชายและเด็กผู้ หญิงมีความหนาของไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังใกล้เคียงกัน จนกระทั่งอายุประมาณ 8 ปีจะ
เริ่มมีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นชายจะมีกาลังของกล้ามเนื้อมากกว่าวัยรุ่นผู้ห ญิ ง พละกาลังของ

กล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้น หลังงจากนั
จากนั้นนวัวัยยรุรุ่น่นชายจะมี
ชายจะมีไไขมั
ขมันนใต้ใต้ผผิวิวหนั
หนังงบางลง
บางลง พร้
พร้ออมๆ
มๆกักับมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
และแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะทาให้วัยรุ่นชายดูผอมลงโดยเฉพาะที่ขา น่อง และแขน สาหรับวัยรุ่นหญิงถึงแม้ว่าจะมี
การเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อ แต่ขณะเดียวกันจะมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะไขมันที่
สะสมที่เต้านมและสะโพก
3. โครงสร้างใบหน้า:
ช่วงนี้กระดูกของจมูกจะโตขึ้น ทาให้ดั้งจมูกเป็นสันขึ้น กระดูกขากรรไกลบนและ ขากรรไกรล่างเติบโตเร็วมาก
ในระยะนี้ พบว่าในวัยรุ่นชายจะเจริญเติบโตเร็วกว่าวัยรุ่นหญิงชัดเจน เป็นเหตุให้วัยรุ่นชายเสียงแตก
4. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน:
ทั้งฮอร์โมนการเติบ โต (growth hormone) และฮอร์โมนจาก ต่ อมธัยรอยด์ มีอิท ธิพ ลต่อ การเจริญ เติบ โต
รวมทั้งฮอร์โมนทางเพศ นอกจากระดับฮอร์โมนจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย และอวัยวะเพศ
ในวัยรุ่นแล้ว ตัวของมันเองยังส่งผลถึงความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจ ปฏิกิริยาการเรียนรู้ ฯลฯ ในวัยรุ่นอีก
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ด้วย โดยเฉพาะต่อมไขมันใต้ผิวหนัง และต่อมเหงื่อจะทาหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาเรื่อง
"สิว" และ "กลิ่นตัว"
5. การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ
วัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 1 ปี ก่อนที่จะมีประจาเดือน โดยเฉพาะการ
เจริญเติบโตของเต้านม ซึ่งเริ่มมีการขยายในขนาด มีรูปร่างเป็นสาวเต็มตัว ดังนั้นในชั้นประถมตอนปลายหรือ
มัธยมต้น จะเห็นว่าวัยรุ่นสาวจะมีรูปร่างสูงใหญ่เป็นสาวน้อยแรกรุ่น ในขณะที่พวกผู้ชายยังดูเป็นเด็กชายตัว
เล็กๆ ทั้งๆ ที่เด็กผู้หญิงเคยตัวเล็กกว่าเด็กผู้ชายมาตลอด ทาให้เด็กสับสนและเป็นกังวลกับสภาพร่างกายได้
การมีรอบเดือนครั้งแรก แสดงให้เห็นว่ามดลูกและช่องคลอดได้เจริญเติบโตเต็มที่ แต่ในระยะ 1-2 ปี แรกของ
การมีประจาเดือน มักจะเป็นการมีประจาเดือนโดยไม่มีไข่ตก รอบเดือนในช่วงปีแรกจะมาไม่สม่าเสมอ หรือ
ขาดหายไปได้ และเมื่อมีประจาเดือนแล้ว พบว่าเด็กผู้หญิงยังสูงต่อไปอีกเล็กน้อยไปได้อีกระยะหนึ่ง
ส าหรั บ วั ย รุ่น ชาย ซึ่ งจะเริ่ ม มี ก ารเจริญ เติ บ โตของลู ก อั ณ ฑะ ในขณะที่ รูป ร่างภายนอกจะมี ก าร
เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงช้ากว่าวัยรุ่นหญิง ประมาณ 2 ปี คือ ประมาณอายุ 12-14 ปี ในขณะที่เพื่อนผู้หญิงที่
เคยตัวเล็กกว่า กลับเจริญเติบโตแซงหน้า ทาให้วัยรุ่นชายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง ความสูง ได้มาก เมื่อ
เติบโตเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง ลูกอัณฑะเจริญเติบโตและทางานได้เต็มที่จึงสามารถพบภาวะฝันเปียกได้ บางคน
ํ สภาพจิต
เข้าใจผิดคิดว่าฝันเปียกเกิดจากการสาเร็จ ความใคร่ด้วยตัวเอง หรือเป็นความผิดอย่างแรง หรือทาให้

ผิดปกติ หรือบางรายวิตกกังวลไปกับจินตนาการหรือความฝัน
ผลของฮอร์โมนเพศที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ของเพศชาย
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสภาวะทางอารมณ์นั้นเกิดขึ้นในทุก ๆ ช่วงวัย แตกต่างกันไป แต่สาหรับเพศ
ชายนั้น ในช่วงวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายทางเพศของวัยรุ่นชายเกิดจากอิทธิพลโดยตรงของฮอร์โมนเพศ
(Testosterone) ซึ่งผลิตโดยอัณฑะ และการสร้างฮอร์โมนเพศชายนี้ถูกควบคุมโดยฮอร์โมน ICSH
(Interstitial cell stimulating hormone) และ FSH (Follicle Stimulating hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่
บหน้
าของต่
อมพิ
ทูอทิตูอารีิตผารีลิผตลิฮอร์
โมนที
่กระตุ
้นการ้น
ผลิตโดยต่อมพิ
มพิททูอูอิติตารีารี(Pituitary)
(Pituitary)โดยกลไกการผลิ
โดยกลไกการผลิตจากกลี
ตจากกลี
บหน้
าของต่
อมพิ
ตฮอร์
โมนที
่กระตุ
การเปลี
่ยนแปลงด้
นร่างกาย
ตใจทางเพศชายดั
เปลี่ยนแปลงด้
านร่างกาย
และจิและจิ
ตใจทางเพศชายดั
งนี้ งนี้
ฮอร์โมนของเพศชายนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศรวมทั้งพฤติกรรม
ทางเพศต่างๆ ที่ผู้ชายแสดงออกมาอีกด้วย
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เมื่อเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรืออายุประมาณ 14 ปี มีการผลิตฮอรโมนเทสโตสเตอโรนมากขึ้น ซึ่งเป็น
่มย่างเข้่ยานแปลงอวั
สู่วัยรุ่นหรืยอวะที
อายุ่แปสดงความเป็
ระมาณ 14นปีเพศชาย
มีการผลิดัตงต่ฮอรโมนเทสโตสเตอโรนมากขึ
้น ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เมื
เกิ่อดเริการเปลี
อไปนี้
สาเหตุให้เกิ1.ดการเปลี
วะที่แกสดงความเป็
มีการสร้่ยนแปลงอวั
างตัวอสุจิ ยและมี
ารหลั่งน้าอสุนจเพศชาย
ิได้ ดังต่อไปนี้
ารสร้า่ยงตันแปลงของอวั
วอสุจิ และมีกยารหลั
ิได้ ต่อมลูกหมากถุงเก็บน้าอสุจิ รวมทั้งอัณฑะเอง
2.1. มีการเปลี
วะเพศ่งน้เช่าอสุ
น จองคชาต
2. ก็มีจกะเจริ
ารเปลีญ่ยมีนแปลงของอวั
ขนาดโตขึ้น ยวะเพศ เช่น องคชาต ต่อมลูกหมากถุงเก็บน้าอสุจิ รวมทั้งอัณฑะเอง
ะเจริญ่ยมีนแปลงท
ขนาดโตขึาให้
้น เกิดลักษณะทางเพศอันดับรอง สาหรับเพศชาย คือ เสียงแตก เสียงห้าว
3. มีก็กจารเปลี
3. มีหการเปลี
่ยนแปลงท
กิดลั้นกตามรั
ษณะทางเพศอั
บรอง อสองคชาติ
าหรับเพศชาย
คือ าเสีงขึยงแตก
นวด เครา
เริ่มขึ้นาให้
มีขเนขึ
กแร้และบรินเดัวณเหนื
ไหล่จะกว้
้นและมีเสียงห้าว
มีหานวด
่มขึ้น มีงขแรงขึ
นขึ้น้นตามรั
เวณเหนือองคชาติ
ไหล่จะกว้างขึ้นและมี
กล้
มเนื้อเครา
หนาเริและแข็
ซึ่งเป็กนแร้ลัแกละบริ
ษณะแสดงความเป็
นเพศชาย
ามเนื้อ่ยหนา
และแข็งแรงขึ
นลักษณะแสดงความเป็
เพศชาย
4. มีกล้การเปลี
นแปลงทางด้
านจิต้นใจซึมี่งเป็
ความรู
้สึกต้องการทางเพศนสนใจเพศตรงข้
าม แสดง
4. พฤติ
มีการเปลี
่ยนแปลงทางด้
านจิตใจ มีความรู้สึกต้องการทางเพศ สนใจเพศตรงข้าม แสดง
กรรมในเชิ
งเกี้ยวพาราสี
พฤติากนร่
รรมในเชิ
งเกี้ยวพาราสี
การเปลี่ยนแปลงด้
างกายและสภาวะทางอารมณ์
ของเพศหญิง
การเปลี่ยเพศหญิ
นแปลงด้
างกายและสภาวะทางอารมณ์
ของเพศหญิวงงวัย โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเข้าสู่วัยสาว วัย
ง เป็านร่
นเพศที
่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายช่
เพศหญิง่งเป็
่มีการเปลี
่น่าสนใจในหลายช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเข้าสู่วัยสาว วัย
สืบพันธุ์ จนกระทั
ถึงนวัยเพศที
หมดประจ
าเดื่ยอนแปลงที
น
พันธุ์ จนกระทัท่งี่เถึข้งาวัสูย่วหมดประจ
ลัสืกบษณะของสตรี
ัยสาว าเดือน
ลักษณะของสตรีที่เข้าสู่วัยสาว
 เริ่มมี ประจาเดื อนแรก ๆ อาจมาไม่ตรง อาจมีอาการปวด หรือประจาเดื อนอาจขาดหายไปหลาย ๆ
 เดื
เริ่มอมีนปหรื
ระจอจาเดื
อนแรก ๆ อาจมาไม่
อาจมี
อาการปวด
อประจงาเดื
อนอาจขาดหายไปหลาย
านวนของประจ
าเดือนมีตรง
มากน้
อยไม่
แน่นอน ซึหรื
่งแสดงถึ
การเริ
่มทางานของสิ่งใหม่ของๆ
อน หรือาจมี
อจานวนของประจ
น่นอน ซึ่งวแสดงถึ
การเริาเดื
่มทอางานของสิ
่งใหม่ของ
ร่เดืางกาย
ข้อบกพร่องเกิดาเดื
ขึ้นอได้นมีแต่มเากน้
มื่อรัองยไม่
ไข่ทแางานไปแล้
1-2 ปีงประจ
นควรจะมาตามปกติ
ร่างกายประจ
อาจมี
บกพร่
องเกิ่องหมายแสดงถึ
ดขึ้นได้ แต่เมื่องรัพังฒไข่นาการทางร่
ทางานไปแล้าวงกายของเด็
1-2 ปี ประจ
าเดืงอว่านควรจะมาตามปกติ
(การมี
าเดืข้อนเป็
นเครื
กหญิ
ได้เข้าสู่วัยสาวแล้ว
(การมีปนระจ
อนเป็
นเครื
่องหมายแสดงถึ
งพัฒนาการทางร่
งกายของเด็
ว่าได้ไเด้ข้)าสู่วัยสาวแล้ว
และเป็
สัญลัาเดื
กษณ์
บอกว่
าหญิ
งสาวผู้นั้นมีความพร้
อมที่จะให้กาาเนิ
ดทารกหรืกหญิ
อมีคงรรภ์
และเป็
ษณ์เวณหน้
บอกว่าอก
หญิหังสาวผู
มีความพร้
อมีครรภ์
ด้) ่ขาด
 มี
ไขมันนเกิสัดญขึลั้นกบริ
วเหน่้นาั้นขาอ่
อน คืออทมที
าให้่จมะให้
ีรูปกร่าาเนิ
งเป็ดนทารกหรื
สตรีโดยสมบู
รณ์ใไนรายที
 มี
ขมัโมน
วณหน้
อก หัญหัววเติเหน่
เหน่
ขาอ่
งเป็
สตรี
นรายที
าดไข โมน
ไขมั
นนเกิเกิการเปลี
ดขึขึ้น้นบริเ่ยวณหน้
าาอก
าา ขาอ่
ทำท�าให้
มมีรีรูปูปร่ร่วาาก็งเป็
นนสตรี
ณ์ณ์ใในรายที
่ข่ขาฮอร์
ฮอร์
นแปลงเจริ
บโตทุ
กอย่ออานนงดัคืคืงออกล่
าให้วมาแล้
จะเกิ
ดขึ้นโโดยสมบู
น้ดยสมบู
อย ซึ่งรรอาจจะต้
องแก้
ฮอร์
โมนเนิ่ย่นนแปลงเจริ
การเปลี
างดังกล่วาก็วมาแล้
น้อย ซึ่งออาจจะต้
การเปลี
ญเติบโตทุญกเติ
อย่บาโตทุ
งดังกกล่อย่าวมาแล้
จะเกิดขึวก็้นจน้ะเกิ
อย ดซึขึ่ง้นอาจจะต้
งแก้ไขเสีอยงแก้
แต่เไนิข่น ๆ
เสี
ยแต่
ๆ ่ยนแปลงเจริ
เสีขยนที
แต่่หเนิัว่นเหน่ๆาและที่รักแร้
 มี
มีตขใจเปลี
นที่หัว่ยเหน่
าและที่รรูัก้จแร้
 จิ
นแปลงไป
ักอาย สนใจต่อเพศตรงข้าม มีจริต การพูดจา ผิดไปจากเดิม
จิตงใจเปลี่ยนแปลงไป รู้จักอาย สนใจต่อเพศตรงข้าม มีจริต การพูดจา ผิดไปจากเดิม
แหล่งอ้างอิ
แหล่1.งอ้าhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sex_steroid
งอิง
บทความโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง
1.
2.
2.
3.
4.3.
4.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_steroid
ศาสตราจารย์
ยรติคุณ แพทย์หญิง
พวงทอง
ไกรพิบูลย์ วว.รังสีรกั ษา และเวชศาสตร์บทความโดย
นิวเคลียร์ การเตรี
ยมตัวก่อเกีนพบแพทย์
ไกรพิบูลชย์าชีวว.รั
สีรกั โดยความร่
ษา และเวชศาสตร์
นิวาเคลี
ยร์ กการเตรี
ยมตัวก่อนพบแพทย์
คูพวงทอง
่มือสื่อการสอนวิ
ววิทงยา
วมมือระหว่
งสานั
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือสื่อการสอนวิ
ชาชีวจุวิฬทาลงกรณ์
ยา โดยความร่
และคณะวิ
ทยาศาสตร์
วิทยาลัวมมื
ย อระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G244/G07/pages/know_change.html
http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G244/G07/pages/know_change.html
“พั
ฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น”, สิรุยเดว ทรีปาตี, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
“พัฒนาการและการปรั
บตัวในวัยรุ่น”, สิรุยเดว ทรีปาตี, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครั
ว
ครอบครัว
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ใบกิจกรรมที่ 13.1 สารวจเพื่อน สารวจตน
(กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน)
คาชี้แจง ให้นักเรียนประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสอบถามเพื่อน อีก 4 คน โดยสอบถาม
เพื่อนผู้ชาย 2 คน และผู้หญิง 2 คน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในรายการแบบประเมิน โดยทาเครื่องหมาย √
หากมีการเปลี่ยนแปลงตามรายการประเมิน จากนั้นสรุปข้อมูลเป็นสนเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่
รายการ
ตนเอง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระบุ ชาย/หญิงในช่อง)
1. มีอารมณ์แปรปรวน ใจร้อน ไม่ชอบรอนาน
2. มีสะโพกขยาย หน้าอกขายใหญ่
3. มีสีผิวคล้าขึ้น มีตกกระเป็นจุด ๆ
4. เสียงแตก เสียงห้าว ทุ้มใหญ่
5. มีขนขึ้นเหนืออวัยวะเพศ
6. มีขนขึ้นที่รักแร้ จุดซ่อนเร้น ต่าง ๆ และหน้าอก
7. มีสิวขึ้นบนในหน้า และจุดต่าง ๆ ของร่างกาย
8. มีผมร่วงเป็นหย่อม ๆ
9. มีความรู้สึกทางเพศ มีอารมณ์ในบางครั้ง
10. สนใจเพศตรงข้าม
11. มีไหล่ขยาย ไหล่กว้างขึ้น
12. มีกลิ่นตัวรุนแรง
13. มีกระดูกขยายขนาด ยาวขึ้นมาก
14. มีความสนใจเพศเดียวกัน
15. ชอบความสะอาดมากขึ้น ต้องการความเป็นระเบียบ
สรุปเป็นสารสนเทศ
เพศชายส่วนใหญ่จะ --..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เพศหญิงส่วนใหญ่จะ --..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จากการสอบถาม มีลักษณะใดบ้างที่ไม่พบในการเปลี่ยนแปลงของเพื่อน ๆ
..............................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 13.2 Brain storming
เรื่อง ผลของฮอร์โมนเพศที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
คาชี้แจง
1. ครูเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียน โดยการปริ้นท์ใบกิจกรรมที่ 22.2 หน้า 1 ใส่กระดาษโปสเตอร์ แล้วตัด
เป็นชิ้น แจกนักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และใบกิจกรรมหน้า 2 และ 3 กลุ่มละ 1 ชุด
2. ชี้แจงนักเรียน ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็น โดยการวิเคราะห์ข้อความในกระดาษที่ครูแจกว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศหญิง โดยแจ้งเพิ่มเติมว่าข้อความมีทั้งหมด 10 ข้อความ มี
การเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงและชายอย่างละ 5 ข้อความ
3. เมื่อพิจารณาได้แล้ว ข้อความที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชาย ให้นาไปปะไว้ที่ใบกิจกรรม 22.2
หน้า 2 ส่วนข้อความที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิง ให้นาไปปะไว้ที่ใบกิจกรรม 22.2 หน้า 3
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดลักษณะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเพศชายและเพศหญิงเพิ่มเติม เขียนใน
ใบกิจกรรมที่ 22.2 หน้า 2 และ 3 ตั้งแต่ข้อที่ 6-10
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ใบกิจกรรมที่ 13. 1 หน้า 1
เพศชาย
มีการสร้างตัวอสุจิ และมีการหลั่งน้าอสุจิได้
มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ เช่น องคชาต ต่อมลูกหมากถุงเก็บน้าอสุจิ รวมทั้งอัณฑะเองก็
จะเจริญมีขนาดโตขึ้น
อวัยวะเพศมีขนาดขยายใหญ่ขึ้น
เสียงแตก เสียงห้าว มีหนวด เครา เริ่มขึ้น มีขนขึ้นตามรักแร้และบริเวณเหนืออวัยวะเพศ ไหล่จะ
กว้างขึ้นและมีกล้ามเนื้อหนา และแข็งแรงขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ มีความรู้สึกต้องการทางเพศ สนใจเพศตรงข้าม แสดงพฤติกรรม
ในเชิงเกี้ยวพาราสี

เพศหญิง
เริ่มมีประจาเดือน แรก ๆ ของการมีประจาเดือน อาจมีอาการปวด หรือมาไม่ตรงเวลา
มีไขมันเกิดขึ้นบริเวณหน้าอก หัวเหน่า ขาอ่อน
มีขนที่หัวเหน่าและที่รักแร้
จิตใจเปลี่ยนแปลงไป รู้จักอาย สนใจต่อเพศตรงข้าม มีจริต การพูดจา ผิดไปจากเดิม
สะโพกขยาย มีหน้าอกใหญ่ขึ้น
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ใบกิจกรรม 13.1 หน้า 2
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ของเพศชาย
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ใบกิจกรรม 13.1 หน้า 3
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ของเพศหญิง
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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302
ใบงานที่ 13
จุดเปลี่ยน....ของฉัน ในวันที่สับสน
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาของพ่อลูกคู่หนึ่ง แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นคาถาม
เช้าอีกวันที่ก้องได้คุยกับพ่อก่อนไปโรงเรียน และยังคงสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
มันเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อผู้ชายเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย
“อะไรเปลี่ยนครับพ่อ” ก้องถามด้วยความอยากรู้
“อ้าว! ก้องไม่สังเกตเหรอว่า เสียงของก้องดูแตก ๆ”
“ฮัลโลๆๆๆๆๆ เทสๆๆๆ หนึ่ง สอง สาม” ก้องลองเปล่งเสียง
“แล้วเมื่อสองสามเดือนก่อน พ่อจาได้ว่าก้องบ่นรู้สึกเจ็บที่ตรงนมสองข้าง” ก้องนิ่งทบทวน
“ใช่ครับพ่อ ที่พ่อบอกว่านมแตกพาน ใช่ไหมครับ”
“ใช่ลูก การที่ฮอร์โมนเพศชายในร่างกายเริ่มทาหน้าที่กระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าฮอร์โมนเพศนี้จะ
กระตุ้นให้โครงสร้างร่างกายภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนอกจากเสียง การเจ็บของเต้านม
“พ่อครับ ขนขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยทั้งรักแร้ หน้าแข้ง และที่อวัยวะเพศ ผมต้องทายังไงบ้างครับ ผมอาย” ก้องเล่าให้พ่อ
ฟังด้วยสีหน้ากังวลใจ
“ไม่ต้องตกใจนะก้อง บางคนอาจจะมีขนที่หน้าอกด้วยนะ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายของผู้ชาย” พ่อ
พยายามอธิบายให้ก้องสบายใจขึ้น
“พ่อครับ ที่คอผมเหมือนจะบวม มีอะไรป่องออกมาไม่รู้ครับ แต่ผมไม่เจ็บเลยครับ” ก้องยังคงถามด้วยความสงสัย
“ไหพ่อขอดูหน่อย...อ๋ออออออ....นี่เรียกว่าลูกกระเดือกที่คอ เดิมลูกกระเดือกก็อยู่ที่อด แต่ยังไม่แสดงออกมาครับ” พ่อ
เล่าด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
“แล้วทาไม แม่กับน้องแก้วไม่มีเหมือนผมหละครับ” ก้องยังไม่ละความสงสัย
“ก็เพราะว่าแม่และน้องแก้วเป็นผู้หญิง มีฮอร์โมนเพสต่างจากผู้ชาย” พ่อพยายามให้เหตุผลกับก้อง
พ่อเล่าต่อว่า “นอกจากนี้แล้วร่างกายของก้องจะเริ่มเป็นผู้ชายมากขึ้นโดยจะมีกล้ามเนื้อโตขึ้น เช่น กล้ามเนื้อตามแขน
ขา หน้าอก ไหล่จะกว้างขึ้น ถ้ากินอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนและออกกาลังกายสม่าเสมอ ก็จะสูงหรือมีกล้ามเนื้อเป็น
ก้อนแข็งมากขึ้น”
“แต่งตัวเสร็จหรือยังก้อง เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย”
“เสร็จแล้วครับแม่” เสียงก้องตะโกนบอกแม่ แต่ก้องยังยืนบิดอยู่หน้ากระจก ดูเสื้อผ้าและทรงผมของตัวเองก่อนที่จะวิ่ง
ลงไปชั้นล่าง ยืนทาท่าหล่อต่อหน้าแม่ ก่อนที่จะไปโรงเรียนเหมือนทุกวัน
ดัดแปลงจาก: https://www.lovecarestation.com(เข้าถึงเมื่อ15/01/2562)
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 คาถามสะท้อนคิดวิเคราะห์
1. จากบทสนทนาของก้องและพ่อ นักเรียนคิดว่าก้องมีอายุอยู่ในช่วงวัยใด เพราะเหตุใด อธิบายโดย
อ้างอิงข้อมูล
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2. หากนักเรียนเป็นเพื่อนก้อง นักเรียนจะแนะนาให้ก้องดูแลตนเองในช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
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แผนการจั
แผนการจัดการเรี
ดการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่14
14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การตกไข่
การตกไข่การมี
การมีปประจำ
ระจ�เดอน
าเดือน
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 33
ประจำเดือน หรือ รอบเดือน หรือ ขั้นนา
ระดู คือ เลือดและเนื้อเยื่อต่ำง ๆ ที่หลุด 1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย ดังนี้
ลอกออกจำกเยื่อบุโพรงมดลูก หรือเยื่อ - สัญญำณเด่นชัดที่สุดที่แสดงว่ำผู้หญิงสำมำรถตั้งครรภ์ได้คืออะไร
บุมดลูก โดยเป็นผลจำกกำร
(การมีประจาเดือน)
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง - รังไข่ของเพศหญิงมีหน้ำที่อย่ำงไร
โดยสัมพันธ์กับกำรตกไข่ ซึ่งกำร
(1. สร้างไข่อ่อน
หลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกจะเกิด
2. ผลิตฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน)
ประมำณเดือนละครั้ง ภำวะที่เกิดขึ้นนี้ - ฮอร์โมนชนิดใดที่เป็นตัวควบคุมกำรตกไข่ของเพศหญิง
จึงถูกเรียกว่ำ ประจำเดือน
(ฮอร์โมนเอสโตรเจน, ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน, ฮอร์โมนแอลเอช (LH) และฮอร์โมน
เอฟเอสเอช (FSH)
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่ำ ผู้หญิงมีประจำเดือนครั้งแรกในช่วงอำยุประมำณ
1) อธิบำยกำรตกไข่และกำรมี
9 –16 ปี ซึ่งในแต่ละคนอำจจะมีประจำเดือนครั้งแรกช้ำหรือเร็วต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำม
ประจำเดือนได้
สมบูรณ์ของร่ำงกำยในแต่ละคน แต่ถ้ำอยู่ในช่วงดังกล่ำวก็ถือว่ำปกติ
2) วิเครำะห์กำรตกไข่และกำรมี
ขั้นสอน
ประจำเดือนในหนึ่งรอบเดือนได้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง
3) ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
2. นักเรียนศึกษำสถำนกำรณ์ “บันทึกของแม่” จำกใบควำมรู้ที่ 14.1 เรื่องบันทึกของแม่
ร่ำงกำย และกำรดูแลรักษำร่ำงกำย
3. นักเรียนช่วยกันตอบคำถำมจำก เรื่อง บันทึกของแม่ ดังนี้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยำศำสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สือ่
1. ใบควำมรู้ที่ 14.1 เรื่อง บันทึก
ของแม่
2. ใบควำมรู้ที่ 14.2 เรื่อง วงจรกำร
มีประจำเดือน
3. แผนภำพวงล้อกำรเกิด
ประจำเดือน
4. บัตรภำพตัวเลข 1-28
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แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 14
14
เรื่อองง การตกไข่
�เดอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
การตกไข่การมี
การมีประจำ
ประจ
าเดือน
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ในช่วงที่มีประจำเดือน
- กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยในข้อใดที่บ่งบอกว่ำ เป็นสำวเต็มตัวแล้ว
ด้านคุณลักษณะ
(การมีประจาเดือน, การมีหน้าอกใหญ่ขึ้น, การมีสิว,เอวคอด)
1. มีวินัย
- เพรำะเหตุใดคุณแม่จึงบอกว่ำลูกสำวยังไม่พร้อมที่จะมีลูก ทั้ง ๆ ที่มีประจำเดือนแล้ว
2. ใฝ่เรียนรู้
(เพราะถึงแม้ร่างกายของลูกจะพร้อมสาหรับการมีลูก แต่โดยสภาพการณ์ตอนนี้ลูกยังอยู่
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ในวัยเรียน ดังนั้นจึงถือว่าอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมจะมีลูก)
- เพรำะเหตุใดคุณแม่จึงจำเป็นที่จะต้องสอนกำรวิธีกำรใช้ผ้ำอนำมัยกับลูกสำว
(เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพราะลูกสาวเพิ่งมีประจาเดือนเป็นครั้งแรก)
- เมื่อนักเรียนมีประจำเดือน ควรปฏิบัติตัวอย่ำงไร
(การใช้ผ้าอนามัยให้ถูกวิธี, การรักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศ, หลีกเลี่ยง
การมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาการท้องในวัยเรียน, การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
เช่นการดื่มนม,การออกกาลังกาย)
4. นักเรียนใบควำมรู้ที่ 14.2 เรื่องวงจรกำรมีประจำเดือน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ระยะกำรเกิดประจำเดือน โดยมีวิธีกำร ดังนี้
5.1 ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นักเรียน ได้แก่ แผนภำพวงล้อกำรเกิดประจำเดือน และบัตร
ภำพตัวเลข 1-28
5.2 ครูติดแผนภำพ วงล้อกำรเกิดประจำเดือน ไว้บนกระดำน
5.3 นักเรียนแต่ละคนออกมำหยิบบัตรภำพตัวเลข อย่ำงน้อยคนละ 1 แผ่น
5.4 ครูขออำสำสมัครนักเรียน 1 คน นำบัตรภำพตัวเลข มำติดลงบน แผนภำพ วงล้อกำร

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
การเรี
นรู
้ที่ 14าเดือน
ดดการเรี
ยยนรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรืแผนการจั
่อแผนการจั
ง การตกไข่
การมี
ป้ทระจ
เรืเรื่อรายวิ
การมี
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วร่ิทายาศาสตร์
งกายมนุษแย์ละเทคโนโลยี
่องง การตกไข่
การตกไข่
การมีประจำ
ปพระจ
าเดือ3น
กลุ
ชาวิทยาศาสตร์
ื้น�เดอน
ฐาน
ท้งยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
าวิชอทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นวยว่
ฐานำตั3วเลขที่นักเรียนได้ เป็นวันที่ที่
เกิดประจำเดือน ให้ตรงกับวันที่ในวงล้
อ ชพร้
มทั
ให้บอกด้
เกิด่ในช่
ประจ
ำเดือน ให้ตรงกัดบประจ
วันทีำเดื
่ในวงล้
พร้อวมทั
อกด้วยว่
ำตัวเลขที่นำงไร
ักเรียจำกนั
นได้ ้นเป็ให้นวันที่ที่
อยู
วงไหนของกำรเกิ
อนอและช่
งนั้ง้นให้มีบกำรเปลี
่ยนแปลงอย่
วงไหนของกำรเกิ
ประจ
อน และช่
วงนั้นดมีวงล้
กำรเปลี
้นให้้ไป
นัอยูก่ใเรีนช่ยนเป็
นผู้เลือกคนที่จดะน
ำบัตำเดื
รภำพตั
วเลขมำติ
อเป็น่ยลนแปลงอย่
ำดับต่อไปำซึงไร่งทจำกนั
ำอย่ำงนี
นผู้เลือ28กคนที
เรืนัก่อเรีย ยๆนเป็
จนครบ
วัน ่จะนำบัตรภำพตัวเลขมำติดวงล้อเป็นลำดับต่อไป ซึ่งทำอย่ำงนี้ไป
เรื(หมำยเลข
่อย ๆ จนครบ
1 – 528 ช่วัวนงกำรตกไข่ เมื่อมีกำรตกไข่ ผนังมดลูกจะหนำขึ้น
(หมำยเลข61––10
5 หลั
ช่วงกำรตกไข่
เมื่อว มี5กวัำรตกไข่
ผนังกมดลู
หมำยเลข
งจำกไข่ตกแล้
น ผนังมดลู
จะเริก่มจะหนำขึ
หนำขึ้น้น
6 – 18
10 ช่หลัวงมี
งจำกไข่
กแล้
5 วังนมดลู
ผนักงสลำยตั
มดลูกจะเริ
หมำยเลข 11ประจตำเดื
อนว ผนั
ว เป็่มนหนำขึ
เลือดที้น่ไหลออกมำทำง
ช่หมำยเลข
องคลอด 11- 18 ช่วงมีประจำเดือน ผนังมดลูกสลำยตัว เป็นเลือดที่ไหลออกมำทำง ช่องคลอด
ช่หมำยเลข
องคลอด 19 – 28 เป็นช่วงที่ประจำเดือนหมดแล้ว ผนังมดลูกจะบำงลง)
19 ล–ะกลุ
28 ่มเป็ร่นวมกั
ช่วงที
่ประจ
ำเดือปนหมดแล้
ว ผนังมดลูกดจะบำงลง)
6.หมำยเลข
นักเรียนแต่
นอภิ
ปรำยสรุ
จำกเกมวงจรกำรเกิ
ประจำเดือน โดยตอบคำถำม
นักเรี้ ยนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยสรุปจำกเกมวงจรกำรเกิดประจำเดือน โดยตอบคำถำม
ต่6.อไปนี
ต่อไปนี
6.1้ ฮอร์โมนชนิดใดกระตุ้นให้ไข่ตก
6.1(ฮอร์
ฮอร์โมนเอฟเอสเฮช
มนชนิดใดกระตุ(FSH)
้นให้ไข่และ
ตก ฮอร์โมนแอลเฮช (LH)
ฮอร์โมนแอลเฮช
(LH) โมนใด
6.2(ฮอร์
กำรทีโมนเอฟเอสเฮช
่ผนังมดลูกหนำขึ(FSH)
้น เป็นและ
ผลมำจำกกำรท
ำงำนของฮอร์
6.2(ฮอร์
กำรที
่ผนัสงมดลู
กหนำขึ้น เป็นผลมำจำกกำรทำงำนของฮอร์โมนใด
โมนอี
โตรเจน)
6.3(ฮอร์
ฮอร์โมนอี
มนชนิสโตรเจน)
ดใดที่ถูกปล่อยออกมำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงผนังมดลูก
6.3(ฮอร์
ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน)
โมนชนิดใดที่ถูกปล่อยออกมำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงผนังมดลูก
(ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก1ษาปี
ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจั
นรู้ท้ที่ ี่ 14
14
แผนการจัดดการเรียนรู
เรืเรื่อ่อง งการตกไข่
ประจำ
�เดอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
การตกไข่การมี
การมี
ประจ
าเดือน
รายวิ
ทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิ
ชาวิชาวิ
ทยาศาสตร์
ับการผสมจากสเปิร์มร์มจะเกิ
จะเกิดดกำรเปลี
การเปลี่ยนแปลงอย่
นแปลงอย่าำงไร
.4 6.4
ถ้ำไข่ถ้าไไข่
ม่ไได้ม่รไับด้รกำรผสมจำกสเปิ
งไร
(ผนังในมดลูกจะหยุดการหล่อเลี้ยงและลอกตัวสลายออกมาและไหลออกมาทางช่อง
คลอด กลายเป็นประจาเดือน)
ขั้นสรุป
6. ครูอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนและระหว่ำงมี
1.
ประจำเดือน โดยใช้คำถำมดังนี้
1.1
6.1 ก่อนมีประจำเดือน นักเรียนมีอำกำรทำงร่ำงกำย อย่ำงไรบ้ำง
(ก่อนมีประจาเดือนจะมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ, ท้องอืด, น้าหนักขึ้น
ท้องผูกหรือท้องเสีย, อ่อนเพลีย ไม่มีแรง, ง่วงนอนผิดปกติ, เต้านมคัดตึง, รู้สึกอยากอาหาร
มากกว่าปกติ เป็นต้น )
6.2 ก่อนมีประจำเดือน นักเรียนมีอำกำรทำงจิตใจ อย่ำงไรบ้ำง
1.2
(ก่อนมีประจาเดือนจะมีอาการทางจิตใจและพฤติกรรม เช่นมีอารมณ์เศร้าหรือเสียใจ,
โกรธหรือหงุดหงิดง่าย, อารมณ์แปรปรวน, วิตกกังวลง่าย,ไม่มีสมาธิ ไม่กระตือรือร้น เป็นต้น)
6.3 ระหว่ำงมีประจำเดือน นักเรียนมีอำกำรทำงร่ำงกำย อย่ำงไรบ้ำง
1.3
(เมื่อเข้าสู่ช่วงมีประจาเดือนแล้ว เลือดประจาเดือนจะเริ่มไหลออกมาพร้อมกับผนังมดลูกที่
หลุดลอก และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่อาการปวดท้องประจาเดือน โดยจะรู้สึกปวด
บีบบริเวณท้องหรือท้องน้อย, ท้องอืด, เจ็บหน้าอก, ปวดหลังส่วนล่าง เป็นต้น)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดดการเรียนรู
แผนการจั
นรู้ท้ที่ ี่ 14
14
เรืเรื่อง่องการตกไข่
ประจำ
�เดอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
การตกไข่การมี
การมี
ประจ
าเดือน
รายวิ
ทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิ
ชาวิชาวิ
ทยาศาสตร์
1.4
6.4 ระหว่ำงมีประจำเดือน นักเรียนมีอำกำรทำงจิตใจ อย่ำงไรบ้ำง
(ผู้หญิงบางคนที่อยู่ในช่วงการมีประจาเดือนอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดง่าย, ปวด
ศีรษะ, อ่อนเพลียและรู้สึกอยากอาหารมากขึ้น)
1.5 เพรำะเหตุใดเรำจึงรู้สึกปวดท้องในขณะมีประจำเดือน
6.5
(การที่เรารู้สึกปวดท้องในขณะมีประจาเดือนนั้น เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมดลูกของเราหด
และคลายตัวเพื่อปล่อยให้เลือดออกมา)
1.6
6.6 ถ้ำนักเรียนรู้สึกปวดท้องขณะมีประจำเดือน นักเรียนควรทำอย่ำงไร
(จิบชาสมุนไพรร้อนๆ กินวิตามินซี แคลเซียม หรืออาบน้าอุ่น ใช้กระเป๋าน้าร้อนวางบริเวณ
ท้องน้อย ถ้าปวดมากอาจจะต้องรับประทานยาแก้ปวด)
2.7. นักเรียนเขียนอนุทิน เรื่องกำรตกไข่และกำรมีประจำเดือน เป็นกำรบ้ำนส่งครู

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

326

308

327

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบำยกำรตกไข่และกำรมี
ประจำเดือนได้
2. วิเครำะห์กำรตกไข่และกำร
มีประจำเดือนในหนึ่งรอบ
เดือนได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะกำรลงควำมเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะกำรจำแนกข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินกำรตอบ
- คำถำม
คำถำมจำกกิจกรรมกำร - อนุทิน
การเรี
ยนการสอน
เรียนกำรสอน
-กำรเขียนอนุทิน

เกณฑ์
นักเรียนตอบถูก
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินกำรตอบ
คำถำมและกำรทำ
กิจกรรมระยะกำรเกิด
ประจำเดือน

-กิจกรรมระยะกำรเกิด นักเรียนตอบคำถำม
ประจำเดือน
จำกกิจกรรมระยะ
กำรเกิดประจำเดือน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภำพ 2
ทุกรำยกำรขึ้นไป
ถือว่ำผ่ำน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรสอน
บันทึกผลหลังสอน
บั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
นทึกผลหลังสอน
ผลกำรสอน
ผลกำรสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหำ/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหำ/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหำ/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
ข้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……...........…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)……...........…………………..…………
(ลงชื
่อ)……...........…………………..…………
ตำแหน่
ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.(...................................................)
........เดื
อน.........................พ.ศ............
ตำแหน่
ง .....................................................
ตำแหน่
ง .....................................................
วันที่.........เดื
อน.........................พ.ศ............
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ความเห็
นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็
นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............………………..…………
่อ)…….............………………..…………
ต(ลงชื
ำแหน่
ง(...................................................)
.....................................................
วันที่.ง(...................................................)
........เดื
อน.........................พ.ศ............
ตำแหน่
.....................................................
ตำแหน่
.....................................................
วันที่.ง........เดื
อน.........................พ.ศ............
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ 14.1 บันทึกของแม่
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องที่ 4 การตกไข่และการมีประจาเดือน
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นที
ชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วันนี้จะมำเล่ำเกี่ยวกับลูกสำว ที่วันนี้เธอได้กลำยเป็น สำวเต็มตัวแล้ว!!!! ขอเกริ่นก่อนนะคะว่ำ ลูกสำว
อำยุ 9 ขวบ 11 เดือนค่ะ นิสัยของลูกสำวค่อนข้ำงทะโมนเป็นลิง ห้ำว ๆ แต่ไม่เป็นทอม และยังนิสัยเป็นเด็ก
เต็มตัว ยังไม่ได้ออกสำวรักสวยรักงำมเท่ำไหร่นัก แต่เธอก็เริ่มมีหน้ ำอก มีสิวบ้ำง 2-3 เม็ด ตัวแม่ก็จะคอยดูแล
สอนลูกให้ดูแลตัวเองเสมอ ๆ แต่ 3-4 วันมำนี่เริ่มรู้สึกว่ำเธอหน้ำอกใหญ่ขึ้นมำก และเริ่มมีเอวคอด อะไรกัน!!
นี่จะเป็นสำวเร็วไปไหนนะ..ฮึ่ม!!!
เช้ำวันหนึ่ง ลูกสำวมีสอบที่โรงเรียน ซึ่งต้องรีบไปแต่เช้ำกว่ำปกติ พอลูกสำวตื่นนอนมำเข้ำห้องน้ำจะ
จัดกำรธุระของตัวเอง เข้ำไปได้ 10 วิ. นำงตะโกนเรียก แม่!!!!!! ดังลั่นบ้ำนเลยค่ ะ แม่ตกใจนึกว่ำเจอจิ้งจก..
ที่ไหนได้ นำงเดินออกมำพร้อมชี้ให้ ดูที่เสื้อเปื้อนเลือด ขุ่นแม่งุ่นงงไป 3 วิ. คืออะไรๆๆ พอนึกออกเท่ำนั้น
แหละ “หนูมีเมนส์แว้ว!!!”
เอำล่ะสิ.. ตั้งสติค่ะ แม่บอกให้ลูกสำวไปอำบน้ำล้ำงตัวแล้วออกมำ ขุ่นแม่จะสอนวิธีให้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.บอกกับลูกสำวว่ำ ตอนนี้หนูเป็นสำวเต็มตัวแล้วนะ สำมำรถมีลูกได้แล้ว ซึ่งเธอทำหน้ำตกใจ.. แม่ก็
บอกกับลูกสำวว่ำ มันเป็นเรื่องธรรมชำตินะคะ เด็กผู้หญิงพอมีประจำเดือน นั่นก็คือ ร่ำงกำยพร้อมแล้ว ………
แต่อย่ำงอื่นยังไม่พร้อมนะ!! เธอยังเรียนประถม ยังไม่ทำงำน เลี้ยงตัวเองยังไม่ได้ และที่สำคัญ..คุณแม่ก็ยังไม่
พร้อมจะเป็นยำยนะคะ เธอก็ขำ ๆ ไป แต่มันสำคัญนะคะ ข้อนี้ต้องบอกเขำ ว่ำต่อไปนี้เธอต้องระวังตัวเองจำก
ผู้ชำยทุกคน ถ้ำเธอยังไม่อยำกเป็นแม่คน หรือถ้ำอีกหน่อยเธอจะมีแฟน เธอต้องป้องกัน ซึ่งอันนี้เรำพูดกับลูก
เสมอ ๆ ตั้งแต่เล็ก ไม่ใช่ส่งเสริมให้มีแฟน แต่เรื่องแบบนี้มันไม่เข้ำใครออกใคร!!!
2. สอนกันเรื่องใส่ผ้ำอนำมัย สอนตั้งแต่จะหยิบกำงเกงในทรงไหนขึ้นมำถึงจะแปะผ้ำอนำมัยติดปีกลง
ไปได้ วิธีแกะห่อพลำสติก แกะกระดำษกำว และแปะผ้ำอนำมัยลงไปกับกำงเกงใน และที่สำคัญอย่ำแปะผิด
ด้ำน!!
3. สอนเธอเรื่องจำนวนครั้งในกำรเปลี่ยนผ้ำอนำมัยต่อวัน เช้ำ เที่ยง เย็น ก่อนนอน เพรำะมันคือ
สุขอนำมัยที่ดี และบอกให้เธอพกผ้ำอนำมัยสำรองไปในกระเป๋ำด้วย
4.พูดให้เธอฟังถึงขั้นตอนกำรเปลี่ยนแผ่นใหม่ ว่ำหำกไปเปลี่ยนที่โรงเรียนแล้วเขำไม่มีกระดำษห่อไว้ให้
ให้ใช้พลำสติกของแผ่นใหม่ม้วนห่อแผ่นเก่ำ แล้วทิ้งลงถังขยะ ห้ำมทิ้งลงชักโครกเพรำะจะทำให้ส้วมอุดตัน
5. บอกกับแม่ลูกสำวว่ำ หลังจำกนี้เธอต้องดื่มนมให้มำก ๆ เพรำะตำมที่คุณแม่อ่ำนมำ เด็กสำวจะหยุด
สูงหลังจำกมีประจำเดือนครั้งแรก อีก 2 ปี ซึ่งจะสูงได้อีกประมำณ 10-15 ซม. โดยตอนนี้แม่ลูกสำวของคุณแม่
สูง 155 ซม. จะสูงได้ที่สุดประมำณ 170 ซม. ตำมที่หวังให้คุณเธอไว้ เนื่องจำกลูกสำวเล่นเทควันโด และอยำก
ให้เล่นไปจนถึงระดับติดทีมชำติได้ ซึ่งหำกได้ส่วนสูงที่หวังไว้มำ เธอจะได้เปรียบสำวไทยทั้งมวล
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6.พาเธอไปร้
รวจชั้น้นวางขายผ้
6.พำเธอไปร้าำนสะดวกซื
นสะดวกซื้อ้อเพื
เพื่อ่อสำส�ำรวจชั
วำงขำยผ้าำอนามั
อนำมัยย สอนวิ
สอนวิธธีเีเลืลืออกซื
กซื้อ้อทัทั้ง้งแบบกลางวั
แบบกลำงวันน กลางคื
กลำงคืนน มา
มาก
อยอยมีปมีีกปีกแผ่แผ่นนหนาบางกรอบ
มำมำกมาน้
มำน้
หนำบำงกรอบให้ให้เธอได้
เธอได้ดดูใูให้ห้หหมด
มด และขั้นตอนสำ
ตอนส�ำคัคัญวัดใจ...ให้เธอเดินไปจ่าำยเงินเอง!!!
เราบอกกั
บลูกสาวว่
ไม่ต้อำ งอาย
ผู้หญิงผูทุ้หกญิคนต้
งทำ� อไปยื
ดหน้
ยร์ ไม่ตย้อร์ งอายๆ
เอง!!! เรำบอกกั
บลูกาสำวว่
ไม่ต้องอำย
งทุกอคนต้
งทำนพูไปยื
นพูาดแคชเชี
หน้ำแคชเชี
ไม่ต้องอำยๆ
ถำมว่ำ เรื่องประจำเดือนยุ่งยำกไหม จริง ๆ ไม่นะคะสำหรับคนที่เคยมีประสบกำรณ์มำแล้ว แต่สำหรับกำร
จะผ่ำนประสบกำรณ์ครั้งแรกของสำวน้อยอย่ำงน่ำประทับใจและควำมรู้แน่นนั้น คุณแม่ทั้งหลำยจะต้องไม่
ปล่อยปละละเลยนะคะ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเด็กและประจำเดือนสร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้อง
รวมถึงสร้ำงสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูกอีกด้วย ซึ่งโดยอย่ำงยิ่ง...กำรทิ้งไส้ชิ้นเดิมไว้เกลื่อนกลำดของผู้หญิง
มักง่ำยหลำยๆคน อันเป็นที่อุจำดตำแก่ผู้ที่ พบเห็นตำมห้องน้ำสำธำรณะต่ำงๆ ในเมื่อเรำยังรู้สึกทุเรศลูกกะตำ
เรำก็ต้องสอนบุตรหลำนของเรำไม่ให้ทำแบบนั้นสิคะ..
เนื้อหำในกระทู้นี้...อยำกให้ทุกท่ำนที่ได้เข้ำมำอ่ำน ไม่ว่ำจะเป็นคุณแม่ หรือคุณพ่อ ได้โปรดตระหนักถึง
ควำมสำคัญ ใส่ใจในเรื่องนี้ของคุณลูกสำวให้มำกๆนะคะ เพรำะมันจะเป็นนิสัยติดตัวลูกไปยันมดลูกฝ่อกันเลย
ทีเดียว...
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ใบความรู้ที่ 14.2 เรื่องวงจรการมีประจาเดือน
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องที่ 4 การตกไข่และการมีประจาเดือน
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นที
ชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ

ภาพที่ 14.2 วงจรการมีประจาเดือน (Menstural Periods)
ที่มำของภำพ : www.thaigoodview.com. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2562,
จำก https://sistacafe.com/summaries/13521
และและ
ระยะที่ ่ 1 ในแต่
มใต้สสมองจะส่
มองจะส่งสังสัญญญาณไปยั
ญำณไปยั
ลิตฮอร์
โมนเอฟเอสเฮช
(FSH)
ระยะที
ในแต่ละเดือนต่ออมใต้
งรังรัไข่งใไข่ห้ผให้ลิผตฮอร์
โมนเอฟเอสเฮช
(FSH)
และฮอร์
โมนแอลเฮช
ซึ่ง้นกระตุ
ให้ไข่าตงน้กอย่
ำงน้่งใบ
อยหนึ
เพื่อเติ
สุก่อต่ไข่อสไปุก มัเมืน่อจะปล่
ไข่สุกอยฮอร์
มันจะโมน
ฮอร์
โมนแอลเฮช
(LH) ซึ(LH)
่งกระตุ
ให้ไข่้นตกอย่
อยหนึ
เพื่อ่งเติใบบโตเป็
นไข่บสโตเป็
ุกต่อนไปไข่เมื
ปล่อยฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมำ
ผนัง้นของมดลูกหนำขึ้น
เอสโตรเจนออกมา
ทำ�ให้ผนังของมดลูทกำให้
หนาขึ
ระยะที่ 2่ 2การตกไข่
กำรตกไข่- เมื- เมื
ที่จกะถู
อยออกมำจำกช่
งว่ำงงในรั
ไปยังปลำยท่
งไข่่งขซึ้ำ่งงมี
ระยะที
่อไข่่อสไขุ่กสเต็ุกมเต็ทีม่จะถู
ปล่กอปล่
ยออกมาจากช่
องว่าองในรั
ไข่ไปยังไข่งปลายท่
อรังไข่ขอ้ารังหนึ
่งซึ่งมีลักาษณะคล้
ำยท่่มเคลื
อ และเริ
เคลืงมดลู
่อนตักวไปยั
งมดลู
ก โดยใช้เวลำประมำณ
วัน ผูไม่ห้ รญิู้ตงัวส่เมืว่อนใหญ่
ม่รบู้ตางัว
ลัหนึ
กษณะคล้
ยท่อ และเริ
่อนตัว่มไปยั
โดยใช้
เวลาประมาณ
2-3 วัน ผู้หญิง2-3
ส่วนใหญ่
ไข่ตก ไแต่
เมื่อไข่ต้สกึ ปวดท้
แต่บำงคนจะรู
้สึกปวดท้
องน้อ้ระดั
ยแปลบ
ระยะนี้ระดับฮอร์งขึโ้นมนเอสโตรเจนจะสู
งขึ้น ทำให้เกิดองคลอด
คนจะรู
องน้อยแปลบ
ๆ ระยะนี
บฮอร์โๆมนเอสโตรเจนจะสู
ทำ�ให้เกิดของเหลวออกมาทางช่
ของเหลวออกมำทำงช่
องคลอด
โมนโปรเจสเทอโรนจะถู
ฮอร์
โมนโปรเจสเทอโรนจะถู
กปล่อฮอร์
ยออกมา
เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงผนักงปล่
มดลูอกยออกมำ เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงผนังมดลูก
ระยะที่ 3่ ช่3วช่งมีวงมี
ประจ
- ระดั
โมนโปรเจสเทอโรนจะสู
งขึ้น ของเหลวที
่ปล่อยออกมำทำง
ระยะที
ประจำ
�เดืำเดื
อน อ- นระดั
บฮอร์บโฮอร์
มนโปรเจสเทอโรนจะสู
งขึ้น ของเหลวที
่ปล่อยออกมาทางช่
องคลอด
ช่องคลอดจะข้
ขึ้นและน้
อยลง
(เกื่ออสเปิ
บไม่ร์มมผสมกั
ี) เมื่อบสเปิ
์มผสมกั
ระหว่่ทำ่องเคลื
่ท่อรังไข่จะเกิ
กำรตัด้งขึครรภ์
จะข้
นขึ้นและน้อนยลง
(เกือบไม่
มี) เมื
ไข่รระหว่
างเคลืบไข่
่อนไปที
รังไข่่อกนไปที
ารตั้งครรภ์
้น จากนั้น
จะเกิ
ดขึ้นกจะเตรี
จำกนัย้นมพร้
ผนังอมดลู
กจะเตรี
บและบำรุ้นงถ้ไข่าทไข่ี่ไได้ม่รไับด้รกำรผสมนั
ำไข่ไม่ไรด้์มรผนั
ับกำรผสม
ผนั
งมดลู
มรองรั
บและบำยมพร้
�รุงไข่อทมรองรั
ี่ได้รับการผสมนั
ับการผสม้น ถ้จากสเปิ
งในมดลูกจะ
จำกสเปิ
ร์ม อผนั
ในมดลูกจะหยุ
ดกำรหล่อเลี้ยงและลอกตัวสลำยออกมำและไหลออกมำทำงช่
องคลอด
หยุ
ดการหล่
เลี้ยงงและลอกตั
วสลายออกมาและไหลออกมาทางช่
องคลอด กลายเป็นประจำ�เดือนในที
่สุด
กลำยเป็นระยะที
ประจ่ำเดื
นในที
่สุด
4 อหลั
งจากหมดประจำ
�เดือน ผนังมดลูกบางลง เตรียมพร้อมที่จะเกิดประจำ�เดือนครั้งใหม่ วงจร
ทั้งหมดก็จระยะที
ะเริ่มต้น่ 4ขึ้นหลังจำกหมดประจำเดือน ผนังมดลูกบำงลง เตรียมพร้อมที่จะเกิดประจำเดือนครั้งใหม่
วงจรทั้งหมดก็จะเริ่มต้นขึ้น
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การนับรอบเดือน
การนั
ประจำ
�เดืำเดื
อนจนถึ
งวันแรกของการมี
ประจำป�เดื
อนรอบถั
ดไป ใน
กำรนับบรอบเดื
รอบเดืออนจะนั
นจะนับบจากวั
จำกวันแรกของการมี
นแรกของกำรมี
ประจ
อนจนถึ
งวันแรกของกำรมี
ระจ
ำเดือนรอบ
ผูถั้หดไป
ญิงทีในผู
่มีรอบระดู
�ำ เสมอจึสงม่สามารถคำ
นวณวันตกไข่
ได้ โดยจดวั
่มีประจำ
�เดือ่มนีประจ
แล้วำเดื
นับย้ออนนหลังไปอีก
้หญิงทีส่มม่ีรอบระดู
ำเสมอจึง�สำมำรถค
ำนวณวั
นตกไข่ไนด้แรกที
โดยจดวั
นแรกที
14
อวันงทีไปอี
่ไข่ตกกในรอบเดื
ก็คือ เกิดอการตกไข่
น ก่ก็อนที
ระจำ�เดือน14เช่นวันรอบเดือน
แล้ววันันบนัย้่นอคืนหลั
14 วัน นัอ่นนนัคือ้นวัหรื
นทีอ่ไง่ข่าตยๆกในรอบเดื
นนั้น หรื14
อง่ำวัยๆ
คือ่จเกิะมีดปกำรตกไข่
28
วัน่จจะตกไข่
ันที่ อ14
น 30 วันวันจะตกไข่
วันที่ 16 ของรอบเดื
�เดือนไม่
ก่อนที
ะมีประจวำเดื
น เช่ของรอบเดื
น รอบเดืออน,น รอบเดื
28 วันอจะตกไข่
ที่ 14 ของรอบเดื
อน, รอบเดือนอนคนที
30่มวัีปนระจำ
จะตกไข่
สม่
กจะมีปัญหาเรื
่องการตกไข่
จจุอบนไม่
ันมีชสุดม่ทดสอบการตกไข่
ดระดับ LHปัจจากปั
ในช่วงใกล้
วัน�ำทีเสมอมั
่ 16 ของรอบเดื
อน คนที
่มีประจปัำเดื
ำเสมอมักจะมีปัญโดยตรวจวั
หำเรื่องกำรตกไข่
จุบันสมีสาวะ
ชุดทดสอบกำร
ไข่
ตก LH
จะเพิ่มมากขึ
สุดในวัสสำวะ
นที่ไข่ตกในช่
(LHวงใกล้
surge)
จางๆ ้นแล้และสู
วเข้มขึงสุ้นดเรืในวั
่อยๆนแสดงว่
ตกไข่
โดยตรวจวั
ดระดั้นบและสู
LH งจำกปั
ไข่ตจะเกิ
ก LHดแถบสี
จะเพิข่มึ้นมำกขึ
ที่ไข่ตกาใกล้
(LHจะ
ตกไข่
ให้มีเพศสั
มพันธ์แล้
บ่อวยครั
วงนีแสดงว่
้ และแถบสี
กครั้งหลังำให้
จากตกไข่
นวิธ้งีงขึ่า้นยๆ
surge)ขอแนะนำ
จะเกิด�แถบสี
ขึ้นจำงๆ
เข้ม้งขึขึ้น้นเรืในช่
่อยๆ
ำใกล้จจะจางลงอี
ะตกไข่ ขอแนะน
มีเพศสัไปแล้
มพันว ธ์ซึบ่งเป็
่อยครั
ในช่วงนี
้ และแถบสี
กครัห้งหลั
งจำกตกไข่
ไปแล้
ซึ่งเป็้นแบบไข่
นวิธีง่ำยๆ
ำเองดู
่อน ถ้ำอยัดแทน
งไม่ตั้งซึครรภ์
อาจทำ
�เองดู
ก่อน ถ้าจยัะจำงลงอี
งไม่ตั้งครรภ์
รือตรวจไม่
พบว่
ามีแวถบขึ
ตก อำจท
ก็ต้องใช้
วิธีตกรวจเลื
่งจะให้
หรือตรวจไม่
พบว่ำมีแยถบขึ
ตก สก็สาวะ
ต้องใช้วิธีตรวจเลือดแทน ซึ่งจะให้ควำมแม่นยำและละเอียดกว่ำกำร
ความแม่
นยำ�และละเอี
ดกว่้นาแบบไข่
การตรวจปั
ตรวจปัสสำวะ
การนับวันตกไข่
เดืออนย้นย้ออนหลั
าเฉลีำ่ยเฉลี
ของระยะห่
างระหว่
ดัดังงนันั้น้นต้ต้อองย้อนกลับไปดู
ไปดูปประจำ
ระจ�ำเดื
นหลังประมาณ
งประมำณ3-63-6เดือเดืนอเพืน ่อเพืหาค่
่อหำค่
่ยของระยะห่
ำง างรอบ
เดื
อนแล้
วลบ 14อนแล้
จะได้วตลบ
ัวเลขที
ป็นวันตประมาณการในการตกไข่
เช่น ระยะห่างระหว่
28 วัำนงรอบเดื
คือ 28-14
ระหว่
ำงรอบเดื
14 ่เจะได้
ัวเลขที่เป็นวันประมำณกำรในกำรตกไข่
เช่นางรอบเดื
ระยะห่อำนงระหว่
อน
ไข่
่ 14 ของรอบเดื
อนน(นัทีบ่ 14
วันทีของรอบเดื
่มีประจำ�เดือนวั
นแรกเป็
่ 1)ำเดื
หากระยะห่
างของรอบประจำ
เดือนคือ 35ำงวัน
28จะตกวั
วัน คืนอที28-14
ไข่จะตกวั
น (นั
บวันทีน่มวันีปทีระจ
อนวันแรกเป็
นวันที่ 1) �หำกระยะห่
35-14
ไข่จะตกวัำเดื
นทีอ่ นคื
21 อของรอบเดื
อนเป็นไข่
ต้นจะตกวันที่ 21 ของรอบเดือนเป็นต้น
ของรอบประจ
35 วัน 35-14
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ภำพที่ 14.2 แผนภำพวงล้อกำรเกิดประจำเดือน
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ภำพที่ 14.3 บัตรภำพตัวเลข 1-28
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต
ชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 34
การปฏิสนธิ ในมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ ขั้นนา
เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย (อสุจิ) ผสมกับ
1. ครูให้นักเรียนชมภาพการเคลื่อนไหวของอสุจิมนุษย์ จาก ลิงก์
เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง (เซลล์ไข่)
https://www.youtube.com/watch?v=SwZuCARE3EI จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้
การปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณท่อนาไข่ คาถาม ดังนี้
หรือปีกมดลูก ทาให้เกิดเป็นเซลล์ใหม่ 1
- เซลล์อสุจิที่นักเรียนเห็นในคลิป มีลักษณะอย่างไร
เซลล์ เรียกว่า ไซโกต หลังจากนั้นจะมี
(เซลล์อสุจิ ประกอบส่วนหัว ส่วนตัวและส่วนหาง มีหางเคลื่อนที่ได้และมีจานวนมาก)
การแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 ทวีคูณ
- นักเรียนคิดว่าขนาดของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ เรียกว่า (แตกต่างกัน โดยเซลล์ไข่จะใหญ่กว่าเซลล์อสุจิ)
เอ็มบริโอ เคลื่อนไปตามท่อนาไข่ แล้ว
- เซลล์ทั้งสองน่าจะมีลักษณะและส่วนประกอบเหมือนกับเซลล์ทั่วไปหรือไม่ อย่างไร
ฝังตัวที่ผนังมดลูก
(เหมือนกับเซลล์ทั่วไป คือมีเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึมและนิวเคลียส)
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิสนธิ จากคลิปเพิ่มเติมว่า ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์อสุจิมาก ส่วนเซลล์อสุจิ เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
1) อธิบายการปฏิสนธิได้
ที่สามารถว่ายน้าหรือในของเหลวได้ ประกอบด้วย ส่วนหัว ส่วนตัวและส่วนหาง มีขนาดเล็ก
2) อธิบายการพัฒนาของไซโกต
มาก จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ซึ่งจะมีเพียงเซลล์อสุจิที่แข็งแรงที่สุดตัวเดียวเท่านั้นจะไปผสม
จนคลอดเป็นทารกได้
กับไข่ได้ก่อน และเนื่องจากอสุจิจะมีสารซึ่งสามารถละลายผนังที่ห่อหุ้มปกป้องไข่ออกได้ อสุจิ
3) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
จึงเจาะผ่านเปลือกของไข่ เพื่อเข้าไปรวมตัวกับนิวเคลียสภายในไข่ได้ หลังจากนั้นอสุจิตัวอื่นๆ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สือ่
1. ใบความรู้ที่ 15.1 เรื่องการปฏิสนธิ
และการคลอด
2. ใบงานที่ 15.1 เรื่องการปฏิสนธิและ
การคลอด
3. คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของอสุจิมนุษย์
4. เกมบิงโก การปฏิสนธิและการคลอด
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทารกในครรภ์ จนกระทั่งคลอดออกมา
ได้อย่างปลอดภัย

(เพศ, หน้าตา)
- นักเรียนทราบหรื
นทราบหรืออไม่ไม่วว่า่าเพราะเหตุ
เพราะเหตุใดเด็
ใดเด็กกทัทั้งสองนี
้งสองนี้จึง้จมีึงเมีพศเดี
เพศเดียวกั
ยวกั
นและมี
าตา อนกัน
นและมี
หน้หาน้ตาเหมื

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ก็จะไม่สามารถเข้าไปได้อีก ส่วนอสุจิตัวที่เข้าไปในไข่แล้วจะสลัดหางทิ้ง และส่วนหัวที่เข้าไปใน
ไข่จะเริ่มพองขึ้นและหลอมรวมกันกับไข่เป็นเซลล์เดียวกันในที่สุด
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 15.1 เรื่องการปฏิสนธิและการคลอด
3. ครูนาอภิปรายเรื่องการเกิดฝาแฝด โดยใช้คาถาม ดังนี้
- ในโรงเรียนของเรามีฝาแฝดหรือไม่
(คาตอบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน)
- ครูนาภาพแฝดแท้มาให้นักเรียนดู แล้วซักถามนักเรียนว่า เด็กทั้งสองคนนี้มีอะไร
เหมือนกันบ้าง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(แฝดอิน-จัน เป็นแฝดที่เกิดจากเอ็มบริโอแบ่งออกเป็นสองส่วน แต่ไม่แยกออกจากกันอย่าง
(แฝดอิน-จัน เป็นแฝดที่เกิดจากเอ็มบริโอแบ่งออกเป็นสองส่วน แต่ไม่แยกออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด ยังมีอวัยวะบางส่วนที่ติดกัน)
เด็ดขาด ยังมีอวัยวะบางส่วนที่ติดกัน)
- จากนั้นครูนาภาพแฝดเทียม มาให้นักเรียนดูแล้วซักถามนักเรียนว่า แล้วแฝดสองคนนี้มี
- จากนั้นครูนาภาพแฝดเทียม มาให้นักเรียนดูแล้วซักถามนักเรียนว่า แล้วแฝดสองคนนี้มี
อะไรที่เหมือนกันและอะไรไม่เหมือนกันบ้าง ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทั้งเพศและหน้าตา)
อะไรที่เหมือนกันและอะไรไม่เหมือนกันบ้าง

เหมือนกัน
เหมือนกัน
(เพราะเป็นแฝดแท้ ที่เกิดจากไข่ 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้ว
(เพราะเป็นแฝดแท้ ที่เกิดจากไข่ 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้ว
เอ็มบริโอ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหรือมากกว่า ทาให้เด็กที่เกิดมากมีเพศเดียวกันและหน้าตา
เอ็มบริโอ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหรือมากกว่า ทาให้เด็กที่เกิดมากมีเพศเดียวกันและหน้าตา
เหมือนกันเสมอ)
เหมือนกันเสมอ)
- ครูนาภาพแฝดอิน- จัน มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า แฝดอิน – จัน ต่างกับแฝด
- ครูนาภาพแฝดอิน- จัน มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า แฝดอิน – จัน ต่างกับแฝด
คู่แรกอย่างไร
คู่แรกอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต
เรื่อง การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ชาวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 2้วร่ิทายาศาสตร์
งกายมนุษย์

2. แฝดเทียมหรือแฝดต่างไข่ เกิดจากไข่มากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว

(ไม่มีอะไรเหมือนกันเลย ทั้งเพศและหน้าตา)
เพราะเหตุ
แฝดคูทั้ง่นเพศและหน้
ี้จึงไม่เพศและหน้
(ไม่-มีอะไรเหมื
อนกัใดนเลย
าตา) าตาไม่เหมือนกัน
(เพราะเป็
นแฝดที
กิดจากไข่
า 1 ใบ าผสมกั
อสุอจนกั
ิมากกว่
- เพราะเหตุ
ใด ่เแฝดคู
่นี้จึงมไม่ากกว่
เพศและหน้
ตาไม่บเหมื
น า 1 ตัว เนื่องจากมีไข่สุก
พร้
อมกันมากกว่
ยวกันบหรือสุอจต่ิมาากกว่
งเพศก็าไ1ด้)ตัว เนื่องจากมีไข่สุก
(เพราะเป็
นแฝดทีา่เกิ1ดฟอง
จากไข่อาจจะเป็
มากกว่านเพศเดี
1 ใบ ผสมกั
4.
เรื่องการเกิ
ดฝาแฝด
เพื่อให้นเพศเดี
นักเรียยนเข้
น ดังนีไ้ ด้)
พร้ครู
อมกัสรุนปมากกว่
า 1 ฟอง
อาจจะเป็
วกันาใจตรงกั
หรือต่างเพศก็
การเกิ
นการตั
้งครรภ์เพืที่ผ่อิดให้ปกติ
สองประเภท
4. ครูสดรุฝาแฝดเป็
ปเรื่องการเกิ
ดฝาแฝด
นักเรีฝาแฝดมี
ยนเข้าใจตรงกั
น ดังนี้ คือ
1. แฝดแท้
หรือแฝดร่
วมไข่
เกิดทจากไข่
ใบ ผสมกัสบองประเภท
อสุจิ 1 ตัว คืเมือ่อไข่ได้รับการผสมแล้ว
การเกิ
ดฝาแฝดเป็
นการตั
้งครรภ์
ี่ผิดปกติ1 ฝาแฝดมี
เอ็1.มบริ
โอแบ่หงตัรืวอออกเป็
เพศเดีย1วกัใบนผสมกั
และหน้
าตาเหมื
เสมอบางครั
้งแฝดร่ววม
แฝดแท้
แฝดร่วนมไข่2 ส่เกิวดนจากไข่
บอสุ
จิ 1 ตัอวนกั
เมืน่อไข่
ได้รับการผสมแล้
ไข่
จากเอ็
บริโอแบ่
น 2 ส่วยนวกัแต่
ไม่แยกออกจากกั
งเด็ดขาด ้งแฝดร่วม
เอ็มทีบริ่เกิโดอแบ่
งตัวมออกเป็
น ง2ออกเป็
ส่วน เพศเดี
น และหน้
าตาเหมือนนกัอย่นาเสมอบางครั
ยังไข่
มีอวัทีย่เกิวะบางส่
กันเรีงออกเป็
ยกว่า น“แฝดสยาม”
แฝดอิน-แฝดจั
ดจากเอ็วมนที
บริ่ตโิดอแบ่
2 ส่วน แต่ไม่เช่แนยกออกจากกั
นอย่นางเด็ดขาด
ยมหรื
อแฝดต่
จากไข่มากกว่เช่
า 1น ใบ
ผสมกั
บอสุจนิมากกว่า 1 ตัว
ยังมี2.อวัแฝดเที
ยวะบางส่
วนที
่ติดกันาเรีงไข่
ยกว่เกิาด“แฝดสยาม”
แฝดอิ
น-แฝดจั

าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง การปฏิ
สนธิดแการเรี
ละการพั
แผนการจั
ยนรูฒ้ทนาของไซโกต
ี่ 15
ชาวิ
ทยาศาสตร์
ฐาน 3
เรื่อง รายวิ
การปฏิ
สนธิ
และการพัพฒื้นนาของไซโกต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ1กชัษาปี
่วโมงที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต
าวิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
เนื่องจากมีไข่สุกพร้อมกันมากกว่า 1 ฟอง อาจเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้
ขั้นสรุป
1. นักเรียนเล่นเกมบิงโก การปฏิสนธิและการคลอด
2. นักเรียนทาใบงานที่ 15.1 เรื่องการปฏิสนธิและการคลอด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายการตกไข่และการมี
ประจาเดือนได้
2. วิเคราะห์การตกไข่และการ
มีประจาเดือนในหนึ่งรอบ
เดือนได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
2. ทักษะการจาแนกข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินการตอบ
- คาถาม
คาถามจากกิจกรรมการ - อนุทิน
ยนการสอน
เรีการเรี
ยนการสอน
-การเขียนอนุทิน

เกณฑ์
นักเรียนตอบถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินการตอบ
คาถามและการทา
กิจกรรมระยะการเกิด
ประจาเดือน

-กิจกรรมระยะการเกิด นักเรียนตอบคาถาม
ประจาเดือน
จากกิจกรรมระยะ
การเกิดประจาเดือน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ...........
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ...........
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพที่ 15.1 การปฏิสนธิิ
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- ภายในเวลา 10-12 ชั่วโมง นิวเคลียสของอสุจิจะรวมตัวกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่ เรียกว่า การปฏิสนธิ
(Fertilization) ไข่ที่ถูกผสม เรียกว่า ไซโกต (Zygote)
- จากนั้นไซโกต จะแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 และทวีคูณไปเรื่อย ๆ จนเป็นกลุ่มเซลล์ เรียกว่า
เอ็มบริโอ (embryo) ภายในเวลา 30 - 37 ชั่วโมง
- เอ็มบริโอ จะเคลื่อนที่ไปฝังตัวที่ผนังมดลูก ซึ่งมีลักษณะหนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของเอ็มบริโอ จากนั้น
เอ็มบริโอจะเริ่มพัฒนาอวัยวะต่าง ๆ มากขึ้นภายใน 7 วัน
- สัปดาห์ที่ 3 เริ่มมีหัวใจ สมอง และไขสันหลัง
- สัปดาห์ที่ 4-5 เริ่มมีตาและปุ่มแขนขา
- สัปดาห์ที่ 6 เริ่มมีหู
- สัปดาห์ที่ 7 เริ่มมีเพดานในช่องปาก
- สัปดาห์ที่ 8 เริ่มมีอวัยวะเพศ ระยะนี้เริ่มมีลักษณะต่าง ๆ เหมือนมนุษย์ กระดูกภายในเปลี่ยนจากกระดูก
อ่อนเป็นกระดูกแข็ง เรียกระยะนี้ว่า ระยะ “ฟีตัส” (Fetus)
ทารกจะมีการเจริญเติบโตในครรภ์มารดาประมาณ 38 สัปดาห์ จนกระทั่งคลอด ซึ่งขณะทารกอยู่ในครรภ์จะได้รับ
อาหาร อากาศจากมารดา รวมทั้งการขับถ่ายของเสียผ่านทางรก
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ต่อมใต้สมอง
ร่วมกับการหดตัวของกล้ามเนือ้
ตามธรรมชาติ

1. แฝดแท้หรือแฝดร่วมไข่
เกิดจากไข่ 1 ใบผสมกับอสุจิ 1 ตัว เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วเอ็มบริโอแบ่งตัวออกเป็น 2 เพศเดียวกัน และ
หน้าตาเหมือนกันเสมอ
บางครั้งแฝดร่วมไข่ ที่เกิดจากเอ็มบริโอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แต่ไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ยังมีอวัยวะ
บางส่วนที่ติดกันเรียกว่า “แฝดสยาม” เช่น แฝดอิน-แฝดจัน
2. แฝดเทียมหรือแฝดต่างไข่
เกิดจากไข่มากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว เนื่องจากมีไข่สุกพร้อมกันมากกว่า 1 ฟอง อาจเป็นเพศ
เดียวกันหรือต่างเพศก็ได้

344

ใบงานที่ 15.1 เรื่องการปฏิสนธิและการคลอด
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาในช่องว่างหลังตัวเลขในวงกลมจากข้อความที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
การสืบพันธุ์ของมนุษย์ อาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง ได้แก่ (1).....................................................
และเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย นั่นคือ (2)...................................โดยเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงสร้างจาก(3)....................
ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย สร้างจาก(4).................................. เมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย คือ (5)........................
จะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย (6).........................................................................................................................
เมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง รวมตัวกันทาให้เกิดการ (7)....................................................................
ซึ่งจะเกิดบริเวณ(8).....................................ของเพศหญิง เซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมเรียกว่า(9)...............................
จากนั้นมันจะแบ่งตัวแบบทวีคูณกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า (10)…............................................................
แล้วเคลื่อนไปฝังตัวบริเวณ (11)...........................ในขณะอยู่ในครรภ์มารดา ตัวอ่อนจะได้รับสารอาหาร ก๊าซ
และขับถ่ายของเสียผ่านทาง (12).....................................และเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดา เป็นเวลาประมาณ
(13)...................................สัปดาห์จึงคลอดออกมา
โดยปกติ มนุษย์ตั้งครรภ์และคลอดทารก ครั้งละ 1 คน ดังนั้นการเกิดฝาแฝดจึงเป็นการตั้งครรภ์ที่
ผิดปกติ ฝาแฝดมี 2 ลักษณะ คือฝาแฝดร่วมไข่ เรียกว่า(14) .......................................................................
ซึ่งแฝดลักษณะนี้ เกิดจากไข่ 1 ฟองกับอสุจิ 1 ตัว ส่วนฝาแฝดแบบที่ 2 เรียกว่า (15).......................................
ซึ่งฝาแฝดลักษณะนี้อาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้
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เกมบิงโก การปฏิสนธิและการคลอด
ตารางบิงโก
ไซโกต

เซลล์อสุจิ

แฝดแท้

ผนังมดลูก

เอมบริโอ

ท่อนาไข่

เซลล์ไข่

แฝดเทียม

ฟีตัส

คาถามเกมบิงโก การปฏิสนธิและการคลอด
1. เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของไข่ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง เรียกว่า
อย่างไร (ไซโกต)
2. กลุ่มเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบทวีคุณของไซโกต มีชื่อว่าอย่างไร (เอมบริโอ)
3. การปฏิสนธิเกิดขึ้นที่บริเวณใด (ท่อนาไข่)
4. ระยะใดของทารกในครรภ์ที่เริ่มปรากฏอวัยวะเพศ (ฟีตัส)
5. เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง คือ (เซลล์ไข่)
6. เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย คือ (เซลล์อสุจิ)
7. แฝดที่เกิดจากเซลล์ไข่ 1 ใบ ผสมกับเซลล์อสุจิ 1 ตัว เรียกว่าอย่างไร (แฝดแท้)
8. เซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะฝังตัวอยู่บริเวณใด (ผนังมดลูก)
9. แฝดที่มีหน้าตาไม่เหมือนกัน คือแฝดประเภทใด (แฝดเทียม)
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346

เฉลยใบงานที่ 15.1 เรื่องการปฏิสนธิและการคลอด
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาในช่องว่างหลังตัวเลขในวงกลมจากข้อความที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
การสืบพันธุ์ของมนุษย์ อาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง ได้แก่ (1)......เซลล์ไข่........................................
และเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย นั่นคือ (2)...เซลล์อสุจิ...........โดยเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงสร้างจาก(3)......รังไข่............
ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย สร้างจาก(4).......อัณฑะ...............
เมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง รวมตัวกันทาให้เกิดการ ( 5)........ปฏิสนธิ..............................................
ซึ่งจะเกิดบริเวณ(6)....ท่อนาไข่หรือปีกมดลูก...................ของเพศหญิง เซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมเรียกว่า
(7)....ไซโกต จากนั้นมันจะแบ่งตัวแบบทวีคูณกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า (8)…..เอมบริโอ.......แล้วเคลื่อนไป
ฝังตัวบริเวณ (9)....ผนังมดลูก....ในขณะอยู่ในครรภ์มารดา ตัวอ่อนจะได้รับสารอาหาร ก๊าซและขับถ่ายของเสีย
ผ่านทาง (10)...รก........และเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดา เป็นเวลาประมาณ 38 สัปดาห์จึงคลอดออกมา
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ที่มาของภาพ : ภาพถ่ายโดย รุ่งนภา สังสอาด ถ่ายเมื่อ 20 พ.ค. 2561

ที่มาของภาพ : www.thaigoodview.com. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562,
จาก https://sistacafe.com/summaries/13521

ที่มาของภาพ : www.thaigoodview.com. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562,
จาก https://sistacafe.com/Alinalan
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนื้อหา
การคุมกาเนิด คือการป้องกันไม่ให้
อสุจิของผู้ชายผสมกับไข่ หรือหากผสม
ก็ป้องกันไม่ให้ไข่นั้นฝังตัวที่มดลูก
การคุมกาเนิดโดยทั่วไปมีอยู่สองวิธี
ใหญ่ ๆ คือ
1. การคุมกาเนิดถาวร เป็นการ
คุมกาเนิดเมื่อไม่ต้องการบุตรอย่างถาวร
เช่นการทาหมันชาย การทาหมันหญิง
2. การคุมกาเนิดชั่วคราว เป็นวิธีที่ใช้
ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อมที่จะ
มีบุตร หรือต้องการเว้นระยะเวลาการมี
บุตรเมื่อเลิกใช้ก็สามารถมีบุตรได้อีก
ได้แก่
การเลือกวิธีคุมกาเนิดขึ้นกับปัจจัย
หลาย ๆ อย่างเช่น สุขภาพ ความถี่ของ
การมีเพศสัมพันธ์ ความต้องการมีบุตร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
เรื่อง การคุมกาเนิดและเลือกวิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสม
รายวิ
ชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 35
ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนอ่านข่าว เรื่อง แม่ลูกดกวอนช่วย! เผยชีวิตแสนลาบาก
ลูก 15 คน ต้องเลี้ยงดูถึง 18 ชีวิต และถามนักเรียน ดังนี้
- เพราะเหตุใดครอบครัวนี้จึงมีปัญหาเรื่องความยากจน
(มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย)
- นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดครอบครัวนี้ จึงมีลูกมาก
(เพราะไม่มีการคุมกาเนิด)
-นักเรียนคิดว่าทาไมต้องมีการคุมกาเนิด
(เพราะถ้าเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เช่น การตั้งครรภ์ขณะที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง ภาวะตกเลือดหลังคลอด เยื่อบุมดลูกอักเสบ
ตลอดจนการเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ส่วนทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่น มักมีน้าหนักแรกเกิดต่า
กว่าเกณฑ์ปกติ ผลกระทบด้านการศึกษา เช่น ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม ยิ่งมีเด็กหญิง/วัยรุ่นตั้งครรภ์จานวนมาก ต้นทุนการเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจจะยิ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน ถ้ามีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์จานวนมาก จะทา
ให้ประเทศต้องสูญเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลแม่และเด็กในกลุ่มนี้)

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สือ่
1. ข่าว เรื่อง แม่ลูกดกวอนช่วย ! เผย
ชีวิตแสนลาบาก ลูก 15 คน ต้องเลี้ยงดู
ถึง 18 ชีวิต
2. ใบความรู้ที่ 16.1 เรื่องความหมาย
ของการคุมกาเนิด
3. ใบความรู้ที่ 16.2 เรื่องการ
คุมกาเนิดแบบชั่วคราว
4. ใบความรู้ที่ 16.3 เรื่องยาเม็ด
คุมกาเนิด
5. ใบความรู้ที่ 16.4 เรื่องการฉีดยา
คุมกาเนิด การใส่ห่วงคุมกาเนิด
และการฝังยาคุมกาเนิด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3
จุดประสงค์การเรียนรู้
คน และอ่อน 1 คน แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home
1) บอกความหมายของการคุมกาเนิด group)
ได้
2. ครูชี้แจงหน้าที่บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนในกลุ่มบ้าน (Home group) โดยให้แต่ละ
2) อธิบายวิธีคุมกาเนิดแบบต่าง ๆ ได้ กลุ่มมอบหมายภาระงานให้สมาชิกรับผิดชอบดังนี้
3) เลือกใช้วิธีการคุมกาเนิดได้เหมาะสม
คนที่ 1 รับผิดชอบใบความรู้ที่ 16.1 เรื่องความหมายของการคุมกาเนิด
กับเพศ วัยและสถานการณ์
คนที่ 2 รับผิดชอบใบความรู้ที่ 16.2 เรื่องการคุมกาเนิดแบบชั่วคราว
ด้านทักษะ/กระบวนการ
คนที่ 3 รับผิดชอบใบความรู้ที่ 16.3 เรื่องยาเม็ดคุมกาเนิด
1. ทักษะการลงความเห็นข้อมูล
คนที่ 4 รับผิดชอบใบความรู้ที่ 16.4 เรื่องการฉีดยาคุมกาเนิด การใส่ห่วงคุมกาเนิด
ทักษะการจาแนกข้อมูล
และการฝังยาคุมกาเนิด
ด้านคุณลักษณะ
คนที่ 5 รับผิดชอบใบความรู้ที่ 16.5 เรื่องการคุมกาเนิดแบบถาวร
1. มีวินัย
ระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย ครูผู้สอนต้องคอยดูแล
2. ใฝ่เรียนรู้
และอานวยความสะดวกให้กับนักเรียน ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลา
3. มุ่งมั่นในการทางาน
3. เมื่อจัดกลุ่มเชี่ยวชาญ (Expert group) โดยให้นักเรียนในกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่
รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มใหม่ แล้วศึกษา ทาความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างดี โดยกลุ่มเชี่ยวชาญแต่ละคน ศึกษาตามหัวข้อที่ตนได้รับผิดชอบ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามจนเข้าใจในเรื่องที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี จนสามารถ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในอนาคต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
เรื่อง การคุมกาเนิดและเลือกวิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสม
รายวิ
ชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5.ใบความรู้ที่ 16.5 เรื่องการคุมกาเนิด
แบบถาวร
6. แบบทดสอบที่ 16.1 เรื่องการ
คุมกาเนิด
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
เรื่อง การคุมกาเนิดและเลือกวิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสม
รายวิ
ชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ไปถ่ายทอดเรื่องที่ศึกษาให้กับสมาชิกในกลุ่มบ้านได้
4. กลับกลุ่มบ้าน (Home group) โดยนักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิม แล้วผลัดกันอธิบายให้
สมาชิกในกลุ่มฟัง เริ่มจากเรื่องที่ 1 2 3 ไปจนครบทุกคน สมาชิกในกลุ่มซักถามจนเป็นที่เข้าใจ
ขั้นสรุป
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบรายบุคคล โดยใช้ แบบทดสอบ 16.1 เรื่องการคุมกาเนิด
แล้วรวมคะแนน หรือเฉลี่ยคะแนนเป็นคะแนนของกลุ่ม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1) บอกความหมายของการ
คุการคุ
มกาเนิ
มกำด�ได้
เนิดได้
2) อธิบายวิธีคุมกาเนิดแบบ
งๆ ได้
ต่แบบต่
าง ๆาได้
3) เลือกใช้วิธีการคุมกาเนิด
ได้เหมาะสมกับเพศ วัยและ
สถานการณ์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล
3. ทักษะการจาแนกข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบทดสอบที่ 36.1
เรื่องการคุมกาเนิด

นักเรียนตอบถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินจากการทา
- แบบทดสอบที่ 16.1
แบบทดสอบ 16.1 เรื่อง เรือ่ งการคุมกาเนิด
การคุมกาเนิด

นักเรียนตอบคาถาม
จากกิจกรรมระยะ
การเกิดประจาเดือน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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แม่ลูกดกวอนช่วย ! เผยชีวิตแสนลาบาก ลูก 15 คน ต้องเลี้ยงดูถึง 18 ชีวิต
คุณแม่ลูกดกชาวตรัง ที่มีลูกมากถึง 15 คน วอนขอความช่วยเหลือ เผยชีวิตแสนลาบาก ต้องเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัวถึง 18 ชีวิต
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากคู่สามีภรรยาลูกดกที่มี
ลูกมากถึง 15 คน จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังบ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 4 ต.หาดสาราญ อ.หาดสาราญ
จ.ตรัง

ทางไปถึงงก็ก็พพบกั
บกับบน.ส.ศรี
น.ส.ศรียยุพุพาาฤทธิ
ฤทธิ์ห์หมุนมุนอายุ
อายุ3939ปี ปีคุณคุณ
ูกดกที
ูกมากถึ
ง 15
เมื่อเดินนทางไปถึ
แม่แม่
ลูกลดกที
่มีล่มูกีลมากถึ
ง 15
คนคน โดย
น.ส.ศรี
ยุพา เล่
งงานกังบงานกั
สามีคบนแรก
่อตอนอายุ
15 ปี และมี
ด้วยกัลนูก5ด้วคน
นไปกตนก็
โดย น.ส.ศรี
ยุพาว่าาเล่ตนแต่
าว่า ตนแต่
สามีคเมืนแรก
เมื่อตอนอายุ
15 ปีลูกและมี
ยกันหลั5งจากเลิ
คน หลักรากั
งจากเลิ
รา
มาพบรั
กกับสามี
คนปักจกัจุบบสามี
ัน คืคอนปั
นายประภา
นทร์ค�ำ อายุ อิ51
่กินกัน51
มา ปี14อยูปี่กินมีลกัูกนด้มาวยกั14น ปี10มีคน
นผูน้ชาย
กันไป ตนก็
มาพบรั
จจุบัน คืออินายประภา
นทร์ปี คอยู
า อายุ
ลูกด้เป็วยกั
810คนคนและผู
กคนโตเป็
ง อายุกคนโตเป็
22 ปี และคนเล็
เป็นผู22
้ชายอายุ
2 เดือนกและครอบครั
เป็น้หผูญิ้ชงาย7 8คนคนโดยลู
และผู
้หญิง 7นผูคน้หญิโดยลู
นผู้หญิงกอายุ
ปี และคนเล็
เป็นผู้ชายอายุวของตนมี
สมาชิ
ยอยู่ในบ้านหลั
งเดียวกันสถึมาชิ
ง 18กอาศั
ชีวิตยอยู
ประกอบด้
วย งตน
2 เดือกนอาศั
และครอบครั
วของตนมี
่ในบ้านหลั
เดียสามี
วกันลูถึกง 15
18 คน
ชีวิตและหลานสาวอี
ประกอบด้วยกตน1 คน
สามีซึ่งเป็นลูก
ของลู
ซึ่งไปทำ�งานอยู
งจังซึหวั่งเป็ด นลูกของลูกสาวคนโต ซึ่งไปทางานอยู่ต่างจังหวัด
ลูก 15กสาวคนโต
คน และหลานสาวอี
ก 1่ต่าคน
น.ส.ศรียยุพุพาา เล่เล่าาต่ต่ออว่ว่าาตนและสามี
ตนและสามีมีอมาชี
ีอาชี
างกรี
ดยาง
ช่ว้มงนี
้มีฝนตกชุ
ได้ออกไปท
พรัพบรัจ้บาจ้งกรี
ดยาง
แต่ชแต่
่วงนี
ีฝนตกชุ
ก จึงกไม่จึได้งไม่
ออกไปทำ
�งาน างาน
ประกอบ
บไม่
ีรายได้
ื่นเสริ
ม ทาให้
รอบครั
ค่อนข้
งลาบาก
นมืม้อีแม้บางครั
มีแม้เงินาจะซื
กัประกอบกั
บไม่มีรายได้
อื่นมเสริ
ม ทำอ�ให้
ครอบครั
วค่คอนข้
างลำ�วบาก
ต้อางอดมื
้อกินต้มือ้ งอดมื
บางครั้อกิ้งไม่
เงินจะซื้งไม่
้อนมและข้
วสาร้อนม
และ
าวสาร
และทีว่ผยงานเข้
่านมาก็ามาให้
หลายหน่
วยงานเข้
วยเหลื
้งสานักงานพั่นฒคงของมนุ
นาสังคมและความมั
คงง
ทีและข้
่ผ่านมาก็
หลายหน่
ความช่
วยเหลือามาให้
ทั้งสำค�นัวามช่
กงานพั
ฒนาสัอ งทัคมและความมั
ษย์ (พมจ.) ่นตรั
ของมนุษงหวั
ย์ (พมจ.)
ตรัง กาชาดจั
ดตรังผูง้นอบต.หาดส
้นาในพื้นทีๆ่ แต่
ก็ไม่เกพีครัยงพอ
ๆ
กาชาดจั
ดตรัง อบต.หาดสำ
�ราญงหวั
รวมถึ
ำ�ในพื้นที่ แต่าราญ
ก็ไม่เพีรวมถึ
ยงพองผูเพราะนาน
จะมาสั
้งหนึ่งเพราะนาน
ตนจึงอยากจะ
จะมาสั
้งหนึ่ง อตนจึ
งอยากจะขอให้
หน่วอยงานหรื
อบุคชคลที
ขอให้
หน่กวครั
ยงานหรื
บุคคลที
่สามารถช่วยเหลื
ได้ เข้ามาให้
่วยเหลื่สามารถช่
อครอบครัวยเหลื
วตนด้อวได้
ย เข้ามาให้ช่วยเหลือ
ครอบครัวตนด้วย
ที่มาของข่าว : http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1405874

335

336

รหัสวิชา ว22101

เพราะคุณแม่จะ
ลูกที่ต้องเลี้ยงดูอยู่เดิมและลูกซึ่ง
จะช่วยเหลือตัวเองได้ คุณแม่ก็เริ่ม
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คุมกาเนิด ฉีดยาคุมกาเนิด ใส่ห่วงคุมกาเนิด ฝังยาคุมกาเนิด แปะแผ่นยาคุมกาเนิด ใส่ถุงยางอนามัย การนับวัน
การหลั่งภายนอก เป็นต้น
2. การคุมกาเนิดถาวร เป็นวิธีคุมกาเนิดที่ทาครั้งเดียวสามารถคุมกาเนิดได้ตลอด ไม่สามารถกลับมา
ตั้งครรภ์ได้เองอีก เหมาะสาหรับผู้ที่ไม่ต้องการมีบุตรอีกแล้ว ได้แก่ การทาหมันชายและหมันหญิง

ภาพที่ 16.1 แสดงประสิทธิภาพของการคุมกาเนิดวิธีต่างๆ
ที่มา: https://www.amarinbabyandkids.com/app/uploads/2017/06/0128125001482910562.jpg
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สามารถป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้
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ถุงยางอนามัยสตรีจะมีความยาว 6.5 นิ้ว หรือยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ที่ปลายถุงทั้งสองด้ านมีห่วงยาง
หรือวงแหวนยืดหยุ่น 2 วง ห่วงจะมีลักษณะแข็งกว่าส่วนอื่น มีไว้เพื่อให้เกิดความกระชับและเพื่อให้คงรูปร่าง
ไว้ได้ในขณะใช้งาน ปลายถุงด้านหนึ่ งตันเพื่ อใช้ส อดเข้าไปในช่องคลอด ส่ วนปลายถุงอีกด้านหนึ่งจะเป็ น
ปลายเปิด ยื่นออกมานอกช่องคลอด ภายในถุงยางจะมีน้ายาหล่อลื่น แต่ไม่มียาฆ่าเชื้ออสุจิ
ข้อดี: สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ สามารถใช้ร่วมกับเจลหล่อลื่นที่เป็นน้ามันได้ และ
ไม่เกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนในร่างกาย
ข้อเสีย: ขัดจังหวะการร่วมเพศ และต้องใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ภาพที่ 16.3 แสดงถุงยางอนามัยสตรี
ที่มา : http://cdn.mamaexpert.com/files/content
/00052/250f7/conversions/big.jpg

ภาพที่ 16.4 แสดงวิธีการใส่ถุงยางอนามัยสตรี
ที่มา : http://www.mujeres.co.cu/sitiolai
colocar-condon-femenino.jpg
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เพราะต้องกินยาทุกวันจึงมี
ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่หลังคลอด
ได้ บ ่ อ ยยากิ น คุ ม กำ � เนิ ด
การคุมกำ�เนิดโดยวิธีนี้ไม่ควรใช้เป็นวิธี
รบกวนรอบระดู ต ามปกติ ท ำ � ให้ ม าไม่ ส ม ่ ำ � เสมอและออก
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ภาพที่ 16.7 แสดงวิธีการปฏิบัติหากลืมกินยาคุม
ที่มา : https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/sites/default/files/public/img/%E0%B8%A2
%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A12.JPG
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การใส่ห่วงคุมกำ�เนิด กลไกการคุมกำ�เนิดคือห่วงจะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูก แพทย์จะ
ใส่ห่วงคุมกำ�เนิดเข้าไปในโพรงมดลูก แล้วเหลือสายห่วงออกมาจากปากมดลูกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดังนั้นจะต้อง
ตรวจสายห่วงเป็นระยะ อายุการใช้งานของห่วงคุมกำ�เนิด คือ 3-5 ปีแล้วแต่ชนิดของห่วงคุมกำ�เนิด ข้อดีคือไม่ต้องกินยา
ทุกวัน ไม่ต้องถูกฉีดยาทุก 3 เดือน ไม่มีปัญหาเรื่องประจำ�เดือนผิดปกติกระปริกระปรอย ไม่มีผลต่อน้�ำ หนักตัว ไม่คลื่นไส้
อาเจียน ไม่ทำ�ให้เกิดสิว ฝ้ามากขึ้น แต่ข้อเสียคือ ต้องคอยตรวจเช็คสายห่วงอย่างสม่ำ�เสมอ
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ภาพที่ 16.9 แสดงห่วงอนามัยประเภทต่าง ๆ
ที่มา: https://goo.gl/3auCb3
3.การฝังยาคุมกาเนิด
การฝังยาคุมกาเนิดสามารถทาได้ตั้งแต่ระยะคลอดใหม่ ๆ ไม่มีผลต่อปริมาณน้านม แพทย์จะฝังหลอด
ยาเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แบบจานวน 1หลอด, 2 หลอด หรือ 6 หลอด (แล้วแต่ชนิดของยา) เข้เข้าา
ใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนด้านใน (รูปที่ 3) ยาฝังคุมกาเนิดจะมีฤทธิ์คุมกาเนิด 3-5 ปี แล้วแต่ชนิดของยา ข้ออดีดี
ีโอกาสหลุดด
คือสามารถคุมกาเนิดได้นาน ไม่ต้องกินยาทุกวัน ไม่ถูกฉีดยาบ่อย ๆ และ ไม่ต้องเช็คสายห่วง ไม่ไม่มมีโอกาสหลุ
เหมือนห่วงคุมกาเนิดแต่ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ประจาเดือนกระปริกระปรอย น้าหนักขึ้น
ข้อดี: สามารถคุมกาเนิดได้ 3 - 5 ปี สามารถใช้ในผู้ที่มีข้อห้ามต่อการใช้ฮอร์ โมนเอสโตรเจน
โมนเอสโตรเจนและและ
สามารถใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีที่สูบบุหรี่
�เนิดด
ข้อเสีย: ต้องได้รับการฝังยาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมา มีหลักฐานการคุคุมกกำาเนิ
โดยสามารถคลาแท่งยาได้ที่บริเวณท้องแขน อาจพบภาวะแทรกซ้อนจากการฝังยาเช่น มีก้อนเลือดคั่งบริเวณที่
กรีดผิวหนัง และอาจพบว่าตาแหน่งของแท่งยาเคลื่อนไปจากตาแหน่งเดิม

ภาพที่ 16.10 แสดงการฝังยาคุมกาเนิด
ที่มา: https://goo.gl/UciztQ
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แบบทดสอบที่ 16.1 เรื่องการคุมกาเนิด
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่องที่ 6 การคุมกาเนิดและเลือกวิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสม
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นที
ชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคือข้อดีของยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
ก. ไม่มีอีสโตรเจน ทาให้เสี่ยงต่อโรคลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือด ลดน้อยลง
ข. ทาให้ปวดประจาเดือนน้อยลง, เสียเลือดประจาเดือนน้อยลงลดอาการต่าง ๆ ที่มักเป็น
ช่วงก่อนมีประจาเดือน
ค. ข้อดีกว่ายาฉีดคุมกาเนิดตรงที่ เมื่อหยุดกินยาแล้วสามารถตั้งครรภ์ได้ทันที
ง. ทาให้ประจาเดือนมาเป็นปกติมากขึ้น สามารถคาดเดาได้ว่าประจาเดือนจะมาวันใด
2. การใส่ห่วงคุมกาเนิดของผู้หญิงใส่บริเวณใด
ก. รังไข่
ข. ท่อรังไข่
ค. ช่องคลอด
ง. โพรงมดลูก
3. ส้มต้องการคุมกาเนิดชนิดถาวร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การใส่ห่วงอนามัย
ข. การกินยาคุมกาเนิด
ค. การฉีดยาคุมกาเนิด
ง. การทาหมัน
4. โต้งต้องการทาหมันชาย หมอจะทาให้โดยการทาอย่างไร
ก. ผูกมัดและตัดท่อน้าเชื้ออสุจิให้ขาดจากกัน
ข. เย็บท่อน้าเชื้ออสุจิให้ติดกัน
ค. ทาให้ตัวอสุจิเข้าออกไม่ได้โดยผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ง. ตัดท่อน้าเชื้ออสุจิทิ้งไป
5. การกินยาเม็ดคุมกาเนิดมีอาการแทรกซ้อนอย่างไร
ก. ท้องอืด
ข. ปวดศีรษะ
ค. มีฝ้าขึ้นที่ใบหน้า
ง. มีผดผื่นขึ้นตามร่างกาย
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6. ข้อใดเป็นวิธีการคุมกาเนิด
ก. การเร่งกาเนิด
ข. การเว้นระยะการมีบุตรชั่วระยะหนึ่ง
ค. การเลือกกาเนิดบุตรเพศชาย
ง. การป้องกันการร่วมเพศ
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย
ก. ฝ่ายหญิงสบายใจขึ้น
ข. ป้องกันการติดเชื้อ
ค. คุมกาเนิดได้นาน 1 เดือน
ง. เสียค่าใช้จ่ายมาก
8. การฉีดยาคุมกาเนิดคุมได้นานเท่าใด
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 5 เดือน
ง. 6 เดือน
9. การรับประทานยาคุมกาเนิด ควรรับประทานยาเม็ดแรกเมื่อใด
ก. วันแรกของการมีประจาเดือน
ข. วันที่สามของการมีประจาเดือน
ค. วันที่ห้าของการมีประจาเดือน
ง. วันที่เจ็ดของการมีประจาเดือน
10. การคุมกาเนิดที่หาระยะปลอดภัยในรอบเดือน หรือที่เรียกว่า "ก่อน 7 หลัง 7" หมายถึง
ก. การงดเว้นร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจาเดือน 7 วัน และหลังจากเริ่มมีประจาเดือนอีก 7 วัน จะ
ไม่มีโอกาสตั้งครรภ์
ข. การงดเว้นร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจาเดือน 7 วัน และหลังจากวันเริ่มหมดประจาเดือนอีก 7 วัน
จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์
ค. การร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจาเดือน 7 วัน และหลังจากวันเริ่มมีประจาเดือนอีก 7 วัน จะไม่มี
โอกาสตั้งครรภ์
ง. การร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจาเดือน 7 วัน และหลังจากวันเริ่มหมดประจาเดือนอีก 7 วัน จะไม่
มีโอกาสตั้งครรภ์
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เฉลยแบบทดสอบที่ 16.1 เรื่องการคุมกาเนิด
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่องที่ 6 การคุมกาเนิดและเลือกวิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสม
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั
3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ

1. ง
2. ง
3. ง
4. ก
5. ข
6. ง
7. ข
8. ก
9. ค
10. ค
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
รายวิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 36
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ขั้นนา
หมายถึง สถานการณ์การตั้งครรภ์
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนชมวิดีโอคลิป สถานการณ์ตามลิงก์
ที่ไม่ได้ตั้งใจ ที่ไม่ได้มีการวางแผน
https://www.youtube.com/watch?v=1PIFGP-znrk
ให้เกิดขึ้น การไม่มีความรู้ในเรื่อง
หลังจากนั้นครูถามคาถามว่า
เพศศึกษา หรือเข้าใจเกี่ยวกับคุมกาเนิด
- อะไรคือปัจจัยที่ทาให้เกิดการตั้งท้อง
ผิดวิธี การถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ เป็นต้น
(การมีเพศสัมพันธ์)
ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ก่อนวัยและคลอด
- เกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนหญิงในวิดีโอคลิป นักเรียนคนนั้นพร้อมสาหรับการตั้งครรภ์หรือไม่
บุตรในช่วงอายุ 10 – 19 ปี
(นักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน)
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักกระทบต่อ ขั้นสอน
การเรียน ฉะนั้นครอบครัวควรให้
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านข่าว เรื่อง
ความรัก เอาใจใส่บุตรหลาน ไม่ควร
ม.6 ทาแท้งตกเลือด
ปล่อยให้อยู่ลาพัง สถานศึกษาควรมี
2. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข่าว เรื่อง ม.6 ทาแท้งตกเลือด
กิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ความรู้สาหรับ โดยสรุปผลการอภิปรายลงในใบงานที่ 17.1 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
นักเรียนทุกปี ซึ่งเป็นแนวทาง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลการอภิปราย
การป้องกันปัญหาอย่างหนึ่งที่ใกล้ชิด
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง 17.1 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
เด็กวัยเรียน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สือ่
1. วิดีโอคลิป
2. ข่าว เรื่อง ม.6 ทาแท้งตกเลือด
3. ใบงานที่ 17.1 การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร
4. ใบความรู้ที่ 17.1 เรื่องการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสรุป
1) บอกความหมาย สาเหตุ และ
1. นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรได้
2) นักเรียนบอกวิธีการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้
3) นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบต่อ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการลงความเห็นข้อมูล
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
เรื่อง ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
รายวิ
รายวิชชาวิาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นฐาน 3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1) บอกความหมาย สาเหตุ
และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้
2) นักเรียนบอกวิธีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรได้
3) นักเรียนตระหนักถึง
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ทักษะการลงความเห็น
ข้อมูล

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การอภิปราย

- ใบงานที่ 17.1 การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นักเรียนตอบถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ขึ้นไป

- ประเมินจากการ
อภิปราย

- ใบงานที่ 17.1 การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นักเรียนตอบคาถาม
จากกิจกรรมการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ม.6 ทาแท้งตกเลือด
โดย เพลิงมรกต
บ่บ่าายวั
วยเหลื
อให้อนให้�ำ เด็นาเด็
กหญิกหญิ
งที่มงีอทีาการตกเลื
อดในห้
ยวันนทีที่ ่1313 ต.ค.
ต.ค. มูมูลลนินิธธิริร่ว่วมกตั
มกตัญญญูญูได้ได้รับรับแจ้แจ้งขอความช่
งขอความช่
วยเหลื
่มีอาการตกเลื
อดองพัก
ทีในห้
่รัชดาซิ
วยขวาง ไปส่งวโรงพยาบาลไปถึ
งพบศพเด็กทารกออกมาแล้
ว มีแขน-ขา อวัยววะเกือบ
องพัตกี้ คอนโด
ที่รัชดาซิแขวงและเขตห้
ตี้ คอนโด แขวงและเขตห้
ยขวาง ไปส่งโรงพยาบาลไปถึ
งพบศพเด็กทารกออกมาแล้
ครบถ้
วน อายุ
ระมาณวน6 อายุ
เดือนในครรภ์
ส่วนผู้เปป็ระมาณ
นแม่อยู่ในห้
ดท่วอมตั
ว อ่อองน้
นแรง
และไม่อได้ดท่
สติวมตั
มีเด็วก
มีแขน-ขา
อวัใยนครรภ์
วะเกือปบครบถ้
6 เดืองน้
อน�ำ ส่สภาพเลื
วนผู้เป็นอแม่
ยู่ในห้
า สภาพเลื
ผูอ่้ชอายดู
แลอยู
่ สอบถามเด็
ความว่
า ่ ทัสอบถามเด็
้งคู่อายุ 17กปีผูเ้ชท่ายได้
ากันเป็
นแฟนกั
ของโรงเรี
นแรง
และไม่
ได้สติ มีกเผูด็้ชกายได้
ผู้ชายดู
แลอยู
ความว่
า ทัน้งคูเป็่อนายุเด็ก17นักปีเรีเยท่นชั
ากั้นนเป็ม.6นแฟนกั
น ยน
มัเป็ธยมมี
งเกิดของโรงเรี
เหตุเป็นห้ยอนมั
งของเด็
าย งเด็หนึ
กผู่ง้หห้ญิองงเกิ
มักจะมาหาที
นประจำ
นเด็กชื่อนัแห่
กเรีงยหนึนชั่ง ้นห้อม.6
ธยมมีกชผูื่อ้ชแห่
ดเหตุเป็น่หห้้อองเป็
งของเด็
กผู�้ชส่ายวนทารกที
เด็กผู้หญิ่ออกมาเป็
งมักจะ น
เด็มาหาที
กที่เกิด่หจากแฟนเก่
าของฝ่
ง พยายามบอกให้
งแจ้งให้พ่อแม่
รู้ว่าตัา้งยหญิ
ท้อง ง ฝ่พยายามบอกให้
ายหญิงไม่กล้าจึงฝตั่าดยหญิ
สินใจแก้
้องเป็นประจ
า ส่วายหญิ
นทารกที
่ออกมาเป็นเด็กฝที่ายหญิ
่เกิดจากแฟนเก่
าของฝ่
ง
ปัแจ้
ญหากั
แท้งทางเว็
5,300นเองด้
บาทวยการซื
แต่ทางเว็้อยาท
บไซต์าแท้
ลดให้
เหลือ บ5,000
บาท ส่ง
งให้พน่อเองด้
แม่รวู้วยการซื
่าตั้งท้้อยาทำ
ง ฝ่า�ยหญิ
งไม่กบล้ไซต์
าจึงตัในราคาแผงละ
ดสินใจแก้ปัญหากั
งทางเว็
ไซต์ ในราคา
มาทางพั
ดุไปรษณี
ย์เมืแต่
่อ 2ทางเว็
วันก่บอนไซต์ลดให้เหลือ 5,000 บาท ส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์เมื่อ 2 วันก่อน
แผงละ ส5,300
บาท
จากนั
้นก็ท้นำ�ก็ตามคำ
�แนะนำ
�ที่มาพร้
มกับอแผงยา
ใช้ยาสอดเข้
าไปในช่าอไปในช่
งคลอดครั
้งละ 4 เม็้ดงละ
ห่างกั
น 2ด ชัห่่วาโมง
จากนั
ทาตามค
าแนะน
าที่มอาพร้
มกับแผงยา
ใช้ยาสอดเข้
องคลอดครั
4 เม็
งกันและ
2
ครั
ที่สามสอดเข้
ก 2 เม็ด ากระทั
หลุดดออกมา
งหมดสติ
ไปาจึยหญิ
งขอให้
ทางคอนโดฯ
งรถทรพ.ราชวิ
ชั่ว้งโมง
และครั้งาทีไปอี
่สามสอดเข้
ไปอีก่งเด็2กเม็
กระทั่งเด็ส่วกนฝ่
หลุาดยหญิ
ออกมา
ส่วนฝ่
งหมดสติ
ไป จึงแจ้
ขอให้
าง ถี
มารั
บตัวไปรัแจ้กงษารถ ทางคอนโดฯ
จึงแจ้
ลนิธกิรษา
่วมกตั
ญญูมารับไปส่จึงแจ้
โรงพยาบาล
แต่พบทารกคลอดออกมาเสี
ยชีวิตแล้ว
คอนโดฯ
รพ.ราชวิถี มารั
บตังวมูไปรั
ทางคอนโดฯ
งมูลนิธิร่วมกตั
ญญูมารับไปส่งโรงพยาบาล
จึแต่
งแจ้พงบทารกคลอดออกมาเสี
สน.สุทธิสาร เด็กสาวถูยกชีนำว�ิตส่งแล้รพ.ราชวิ
ี แพทย์
อกจากการตกเลื
อด เสีถี ยแพทย์
เลือดมาก
ช่วอยขูกด
วจึงแจ้งถสน.สุ
ทธิพสบว่ารามีเด็กการช็
สาวถู
กนาส่ง รพ.ราชวิ
พบว่แพทย์
ามีการช็
มดลู
ก และอาการปลอดภั
แล้ว แพทย์ช่วยขูดมดลูก และอาการปลอดภัยแล้ว
จากการตกเลื
อด เสียเลือยดมาก
คดีนี้สะท้อนปั
กนักกนัเรีกยเรีนจัยนจั
บคูบ่อคูยู่กอันยูแล้
เกิดวเกิ
ตั้งดท้ตัอ้งงขึท้้นอมา
อแม่ตอ้ แม่
งแก้
คดี
นปัญญหาสั
หาสังงคมที
คมที่น่นาเป็
่าเป็นนห่วห่งวงเด็เด็
่กันวแล้
งขึ้นไม่มากล้ไม่าบอกพ่
กล้าบอกพ่
ปัต้ญอหากั
วยการทำ
ง พึ่งเว็าแท้
บไซต์
สิ่งที่เกิด่อขึน้ อาจทำ
ทั้งคู่ตาให้
้องเสีเด็ยกการเรี
งแก้นปเองด้
ัญหากั
นเองด้�วแท้
ยการท
ง พึขายยาเถื
่งเว็บไซต์่อนขายยาเถื
สิ่งที่เ�กิให้ดขึเด็้นกอาจท
ทั้งคูย่ตนเสี
้องเสียอนาคต
ยการเรียทัน้งคู่ยัง
อาจมี
ความผิดทัในข้
วมกัคนวามผิ
ทำ�แท้ดงในข้
ที่สอ�ำ หาร่
คัญหากตั
นใจพลาดไม่
โทรศัพดท์สิขนอความช่
วยเหลื
จากทางคอนโดฯเด็
เสียอนาคต
้งคู่ยอังหาร่
อาจมี
วมกันดทสิาแท้
ง ที่สาคัรญีบหากตั
ใจพลาดไม่
รีบอโทรศั
พท์ขอความ ก
อจากทางคอนโดฯเด็
ผูช่้หวญิยเหลื
งอาจจะต้
องถึงกับเสียชีวิต!กผู้หญิงอาจจะต้องถึงกับเสียชีวิต!

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/119029
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จาก
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การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์และคลอดบุตรในช่วงอายุ 10-19 ปี องค์การสหประชาชาติได้
ตระหนักถึงปัญหานี้และกำ�หนดให้การลดอัตราการคลอดในผู้หญิงอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 สำ�หรับประเทศไทยนั้น สำ�นักอนามัยการเจริญ
พันธุ์แห่งกรมอนามัยเปิดเผยว่าปี พ.ศ. 2558 อัตราการ คลอดบุตร ในช่วงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงช่วงอายุ
เดียวกันนี้ คิดเป็น 44.8 รายต่อ 1,000 ราย ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ที่คิดเป็น 47.9 รายต่อ 1,000 ราย ซึ่งเป็นผลจาก
การรณรงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน
ส่วนใหญ่ที่เริ่มตระหนักถึงปัญหาและให้ความร่วมมือ
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หากทราบแน่ชัดแล้วว่าตนเองท้อง สิ่งแรกที่ควรตระหนักคือ การแบกรับปัญหาไว้เพียงผู้เดียวไม่ได้ช่วยให้ทุก
อย่างดีขึ้น ซ้ำ�ร้ายยังทำ�ให้เครียดและอาจตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมควร
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด โดยพูดคุยกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นปกติที่ในช่วง
แรกพ่อแม่อาจตกใจ ผิดหวัง หรือต่อว่า แต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คือคนที่ปรารถนาดีและพร้อมช่วยเหลือเราที่สุด
พูดคุยกับคนรักหรือผู้ชายที่เป็นพ่อของเด็ก หากอีกฝ่ายรับผิดชอบ อาจช่วยให้กำ�หนดแนวทางการแก้ปัญหา
ได้ง่ายขึ้น เช่น ร่วมกันวางแผนเลี้ยงดูลูกในอนาคต ทั้งนี้ หากอีกฝ่ายปฏิเสธความรับผิดชอบ
ควรตั้งสติและเข้มแข็งเข้าไว้ เพราะยังมีพ่อแม่และคนในครอบครัวที่คอยเป็นห่วงและเป็นที่พึงพาให้เราได้เสมอ
วัยรุ่นที่ท้องก่อนวัยอันควรบางรายอาจตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการทำ�แท้ง ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาฐาน
ทำ�ให้แท้งลูก นอกจากนั้น การซื้อยาทำ�แท้งมารับประทานเองหรือทำ�แท้งตามคลินิกเถื่อนอาจเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงร้าย
แรง เช่น ตกเลือด ติดเชื้อ มดลูกทะลุ ซึ่งล้วนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้ ข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 กำ�หนดว่า
แพทย์สามารถทำ�แท้งให้สตรีมีครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายใน 2 กรณีเท่านั้น คือ หญิงตั้งครรภ์มีปัญหาสุขภาพทางกาย
หรือทางจิต หรือการตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่และแรง
ว22101
รหัสวิชา ว21103
รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 24 ชั่วโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวั ตถุ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 2.2 ม.2/14 อธิบายและคานวณอัตราเร็วและความเร็วของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ
และจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ม.2/15 เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว
ว 2.2 ม.2/1 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทาต่อ
วัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ม.2/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจาก แรงหลายแรงที่กระทาต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน
ว 2.2 ม.2/6 อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ม.2/7 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาด
ของแรงเสียดทาน
ว 2.2 ม.2/8 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระทาต่อวัตถุ
ว 2.2 ม.2/9 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะ วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ว 2.2 ม.2/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความ
ดันของของเหลว
ว 2.2 ม.2/4 วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ม.2/5 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุในของเหลว
ว 2.2 ม.2/10 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรงเมื่อ
วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคานวณโดยใช้สมการ M = FL
ว 2.2 ม.2/11 เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วงและทิศทางของ
แรงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว 2.2 ม.2/12 เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุ
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ว 2.2 ม.2/13 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่
กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. สาระสาคัญ
แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรงกระทาต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่า
เป็ น ศู น ย์ วั ต ถุ จ ะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงการเคลื่ อ นที่ แ ต่ ถ้ า แรงลั พ ธ์ ที่ ก ระท าต่ อ วั ต ถุ มี ค่ า ไม่ เ ป็ น ศู น ย์ วั ต ถุ จ ะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทาต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่
ของเหลว กระทาตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่าความดันของของเหลวความดันของของเหลวมี
ความสัมพันธ์กับความลึก จากระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณที่ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของของเหลว
มากขึ้น ความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้ น เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้าหนักของของเหลว ด้านบน
กระทามากกว่า เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก ของเหลวกระทาต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง
การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้าหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ้าน้าหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลว
มีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ใน ของเหลว แต่ถ้าน้าหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม
แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระทาต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิว ให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่
เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุ กาลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทาให้
วัตถุนั้น เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทานจลน์ ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส กิจกรรมในชีวิตประจาวันบาง
กิจกรรมต้องการแรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้าการใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้า บางกิจกรรมไม่
ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพื้น การใช้น้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ เมื่อมีแรงที่กระทาต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ จะ
เกิดโมเมนต์ของแรง ทาให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่
กระทาต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุ นไปตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์
วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของ
แรงในทิศตามเข็มนาฬิกา ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง
ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงสามารถนาไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้ วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วง
อยู
่กระท
าต่อ�วัต่ตอถุวัทตี่อถุยูท่ในสนามโน้
มถ่วงจะมี
ิศพุ่งเข้ทาิศหาวั
ตถุาทหาวั
ี่เป็นตแหล่
อยู่โ่โดยรอบ
ดยรอบแรงโน้
แรงโน้มถ่มวถ่งที
วงที
่กระทำ
ี่อยู่ในสนามโน้
มถ่วทงจะมี
พุ่งเข้
ถุทีง่เป็ของสนามโน้
นแหล่งของม
ถ่สนามโน้
วง วัตถุมทถ่ี่มวงีปวัระจุ
าจะมี
าอยู่โดยรอบแรงไฟฟ้
าที่การะท
าต่อ�วัต่ตอถุวัตทถุี่มทีปี่มระจุ
ตถุทไฟฟ้
ี่มีประจุ
ไฟฟ้สนามไฟฟ้
าจะมีสนามไฟฟ้
าอยู่โดยรอบแรงไฟฟ้
ที่กระทำ
ีประจุจะมี
จะมีททิศิศพุพุ่ง่งเข้เข้าาหาหรื
หาหรือ
ออกจากวั
ระจุทเ่ี ทป็ี่เนป็แหล่
นแหล่
งของสนามไฟฟ้
ี่เป็เนหล็แม่กจะมี
เหล็สกนามแม่
จะมีสนามแม่
กอยู่โดยรอบ
ออกจากวัตตถุถุททม่ี ี่มปี ีประจุ
งของสนามไฟฟ้
า วัตาถุทวัเ่ตี ป็ถุนทแม่
เหล็กอยูเหล็
โ่ ดยรอบ
แรงแม่เหล็แรง
กที่
แม่
เหล็�กต่ทีอ่กขัระท
อขัก้วจะมี
แม่เหล็
ิศพุ่งเข้อาออกจากขั
หาหรือออกจากขั
ที่เป็งนของสนามแม่
แหล่งของสนามแม่
ก ขนาด
กระทำ
้วแม่าต่เหล็
ทิศกพุจะมี
่งเข้ทาหาหรื
้วแม่เหล็้วแม่
กทีเ่ หล็
ป็นกแหล่
เหล็กเหล็
ขนาดของ
ของแรงโน้
วง แรงไฟฟ้
า และแรงแม่
กที่ก�ระท
ี่อยู่ในสนามนั
้น ๆคจะมี
ค่าลดลง
ยู่ห่าง
แรงโน้มถ่วมง ถ่แรงไฟฟ้
า และแรงแม่
เหล็กเทีหล็่กระทำ
ต่อวัาต่
ตถุอทวัี่อตยูถุ่ใทนสนามนั
้น ๆ จะมี
่าลดลง
เมื่อวัตเมืถุ่อวัยูต่หถุ่าองจาก
จากแหล่
งของสนามนั
ๆ มากขึ
้น การเคลื
นทีต่ขถุองวั
ถุเป็นการเปลี
่ยนตงาแหน่
ตถุบเทีตำย�แหน่
บกับงตอ้าแหน่
แหล่งของสนามนั
้น ๆ ้นมากขึ
้น การเคลื
่อนที่ข่อองวั
เป็นตการเปลี
่ยนตำ�แหน่
ของวัตงถุของวั
เทียบกั
างอิง ง
อ้โดยมี
างอิงปริโดยมี
องกับ่อการเคลื
มีทั้งปริมาณสเกลาร์
และปริม าณเวกเตอร์
เช่น ระยะทาง
มาณทีปริ่เกีม่ยาณที
วข้อ่เงกักี่ยบวข้
การเคลื
นที่ซึ่งมี่อทนที
ั้งปริ่ซมึ่งาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์
เช่น ระยะทาง
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อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มีข นาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณ
เวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้
ด้วยลูกศรโดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศรแสดงทิศทางของเวกเตอร์นั้น ๆ ระยะทางเป็น
ปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทางเป็นความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดย
การกระจัดมีทิศชี้จากตาแหน่งเริ่มต้นไปยังตาแหน่งสุดท้ายและมีขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่ สุดระหว่างสอง
ตาแหน่งนั้น อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็วเป็น อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาความเร็วปริมาณ
เวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของการกระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อเวลา
3. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้
การเคลื่อ่อนที
นที่ข่ของวั
องวัตตถุเถุป็เป็นการเปลี
นการเปลี
่ยนต
าแหน่
ง ของวั
ทียบบกั
ตาแหน่
งอ้งาโดยมี
งอิง โดยมี
ปริม่เาณที
1. การเคลื
่ยนตำ
�แหน่
ง ของวั
ตถุเตทีถุยเบกั
ตำ�บแหน่
งอ้างอิ
ปริมาณที
กี่ยว ่
งกับการเคลื
ึ่งมีมทาณ
ั้งปริสเกลาร์
มาณ สเกลาร์
มาณเวกเตอร์
เช่นระยะทาง
ตราเร็ว ดการกระจั
ข้เกีอ่ยงกัวข้บอการเคลื
่อนที่ซ่อึงมีนที
ทั้ง่ซปริ
และปริมและปริ
าณเวกเตอร์
เช่นระยะทาง
อัตราเร็ว อัการกระจั
ความเร็วด
ความเร็ว ระยะทางเป็
นปริมโดยระยะทาง
าณสเกลาร์ โดยระยะทาง
เป็นความยาวของเส้
่เคลื่อนที
การกระจั
ดเป็น
ระยะทางเป็
นปริมาณสเกลาร์
เป็นความยาวของเส้
นทางที่เคลื่อนทีน่ไทางที
ด้ การกระจั
ดเป็่ได้นปริ
มาณเวกเตอร์
ปริมาณเวกเตอร์
ด มีงทเริิศ่มชีต้้จนากต
งเริ่มงต้สุดนท้ไปยั
ตาแหน่ขนาดเท่
งสุดท้าายกัและมี
ขนาดเท่
ระยะที
โดยการกระจั
ด มีทโดยการกระจั
ิศชี้จากตำ�แหน่
ไปยัาแหน่
งตำ�แหน่
ายงและมี
บระยะที
่สั้นที่สากัุดบระหว่
าง ่
สั้นที่ส�ุดแหน่
ระหว่
สองตำ
งนัา้นงสอง ตาแหน่งนั้น
2. ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที
าณที่ม่มีขีขนาด
นาด เช่เช่นน ระยะทาง
ระยะทางอัอัตตราเร็
ราเร็วว ปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มี
ปริมาณเวกเตอร์
เป็นปริมาณที
่มีทั้งขนาดและทิ
ศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว
ทั้งขนาดและทิ
ศทาง เช่น การกระจั
ด ความเร็
ว
3. เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศร
แสดงทิศทางของเวกเตอรน์นั้น ๆ ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง เป็นความยาวของเส้นทางที่
เคลื่อนที่ได้
4. แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายๆ แรงกระทาต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่า
เป็ น ศู น ย์ วั ต ถุ จ ะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงการเคลื่ อ นที่ แต่ ถ้ า แรงลั พ ธ์ ที่ ก ระท าต่ อ วั ต ถุ มี ค่ า ไม่ เ ป็ น ศู น ย์ วั ต ถุ จ ะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
5. แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้า
ออกแรงกระทาต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน
ที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุกาลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทาให้
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง เรียกว่า แรงเสียดทานจลน์
6. เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงพยุงเนื่องจาก ของเหลวกระทาต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่งการ
จมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้าหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ้าน้าหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค่า
เท่ากันวัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว แต่ถ้าน้าหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม
7. โมเมนต์ของแรง เมื่อมีแรงที่กระทาต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลาง มวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของ
แรง ทาให้วัตถุ หมุนรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทาต่อ วัตถุกับ
ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเมื่ อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาพ
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สมดุ
สมดุลลต่ต่ออการหมุ
การหมุนนโดยโมเมนต์
โดยโมเมนต์ขของแรงในทิ
องแรงในทิศศทวนเข็
ทวนเข็มมนาฬิ
นาฬิกกาจะมี
าจะมีขขนาด
นาด เท่
เท่าากักับบโมเมนต์
โมเมนต์ขของแรงในทิ
องแรงในทิศศตามเข็
ตามเข็มม
นาฬิ
นาฬิกกาา
8.
8. วัวัตตถุถุทที่ี่มมีีปประจุ
ระจุไไฟฟ้
ฟฟ้าาจะมี
จะมีสสนามไฟฟ้
นามไฟฟ้าาอยู
อยู่่โโดยรอบ
ดยรอบ แรงไฟฟ้
แรงไฟฟ้าาทีที่่กกระท
ระทาต่
าต่ออวัวัตตถุถุทที่ี่มมีปีประจุ
ระจุจจะมี
ะมีททิิศศพุพุ่่งงเข้
เข้าา
หาหรื
หาหรืออออกจากวั
ออกจากวัตตถุถุทที่ี่มมีีปประจุ
ระจุเเป็ป็นนแหล่
แหล่งงของสนามไฟฟ้
ของสนามไฟฟ้าา ขนาดของแรงโน้
ขนาดของแรงโน้มมถ่ถ่ววงง แรงไฟฟ้
แรงไฟฟ้าา และแรงแม่
และแรงแม่เเหล็
หล็กกทีที่่
กระท
กระทาต่
าต่ออวัวัตตถุถุทที่อี่อยูยู่ใ่ในสนามนั
นสนามนั้น้น ๆๆ จะมี
จะมีคค่า่าลดลงเมื
ลดลงเมื่อ่อวัวัตตถุถุออยูยู่ห่ห่า่างจากสนามนั
งจากสนามนั้น้น ๆๆ มากขึ
มากขึ้น้น
ด้ด้าานทั
นทักกษะ
ษะ
1.-- ทัทัทักกกษะการทดลอง
ษะการทดลอง
ษะการทดลอง
2.-- ทัทัทักกกษะการค
ษะการคำานวณ
�นวน
ษะการค
านวณ
จทย์
หา
3.-- ทัทัทักกกษะการแก้
ษะการแก้โโจทย์
ษะการแก้
จทย์ปปปัญัญ
ัญหา
หา
ด้ด้าานเจตคติ
นเจตคติ
1.
1. ตระหนั
ตระหนักกถึถึงงความส
ความสาคั
าคัญ
ญของการเคลื
ของการเคลื่อ่อนที
นที่แ่และแรง
ละแรง
2.
2. ตระหนั
ตระหนักกถึถึงงประโยชน์
ประโยชน์ขของการน
องการนาความรู
าความรู้ไ้ไปใช้
ปใช้ใในชี
นชีววิติตประจ
ประจาวั
าวันน
4.
4. สมรรถนะส
สมรรถนะสาคั
าคัญ
ญของผู
ของผู้เ้เรีรียยนน
1.
1. ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื่อ่อสาร
สาร
2.
2. ความสามารถในการคิ
ความสามารถในการคิดด
3.
3. ความสามารถในการใช้
ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต
5.
5. คุคุณ
ณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
1.
1. มีมีววินินัยัย
2.
2. ใฝ่
ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้้
3.
3. อยู
อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง
4.
4. มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท
ในการทางาน
างาน
5.
5. มีมีจจิติตสาธารณะ
สาธารณะ
6.
6. การประเมิ
การประเมินนผลรวบยอด
ผลรวบยอด
ชิชิ้น้นงานหรื
งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน 10
10 คะแนน
คะแนน
-- ใบกิ
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่่ 1.1
1.1 เรื
เรื่อ่องง ระยะทาง
ระยะทาง และการกระจั
และการกระจัดด
-- ใบบั
ใบบันนทึทึกกกิกิจจกรรมที
กรรมที่่ 1.2
1.2 เรื
เรื่อ่องง การทดลองเดิ
การทดลองเดินนเพื
เพื่อ่อการเรี
การเรียยนรู
นรู้ร้ระยะทาง
ะยะทาง และการกระจั
และการกระจัดด
-- ใบงานที
ใบงานที่่ 2.1
2.1 เรื
เรื่อ่องง ปริ
ปริมมาณเวกเตอร์
าณเวกเตอร์แและสเกลาร์
ละสเกลาร์
-- ใบงานที
่
2.2
การเขี
ย
นปริ
ม
าณเวกเตอร์
ใบงานที่ 2.2 การเขียนปริมาณเวกเตอร์
-- ใบกิ
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่่ 3.1
3.1 เรื
เรื่อ่องง อัอัตตราเร็
ราเร็ววของวั
ของวัตตถุถุ
-- ใบกิ
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่่ 4.1
4.1
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- แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม
- ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง มวลจะไปทางไหน?
- งานกลุ่มในกระดาษวาดแบบ
- ใบงานที่ 6.1 แรงเสียดทาน
- ใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
- งานกลุ่มในกระดาษวาดแบบ
- ใบความรู้ที่ 8.1 เรื่อง ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจาวัน
- ใบกิจกรรมที่ 8.1 เรื่อง ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจาวัน
- ใบบันทึกกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว
- ใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง อันไหนจมอันไหนลอย
- ใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แรงพยุง
- ใบงานที่ 10.1 เรื่อง แรงพยุง
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องโมเมนต์ของแรง
- แบบฝึกหัด 1 เรื่อง โมเมนต์ของแรง
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องของเล่นโมเมนต์ของแรง
- แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ของเล่นโมเมนต์ของแรง
- ใบกิจกรรมที่ 15.1 เรื่อง การตกของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
- ใบกิจกรรมที่ 15.2 เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
- ใบกิจกรรมที่ 15.3 เปรียบเทียบสนามโน้มถ่วงและสนามไฟฟ้า
- ใบกิจกรรมที่ 16.1 สนามไฟฟ้า
- ใบกิจกรรมที่ 16.2 ขนาดของแรงกับระยะห่างในสนามแต่ละชนิด
- ใบกิจกรรมที่ 16.3 เรื่อง เปรียบเทียบสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
- แผนผังมโนมติ
เกณฑ์การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
1. ความครอบคลุม สาระการเรียนรู้มี สาระการเรียนรู้มี สาระการเรียนรู้มี ผลงานไม่
ของสาระการ
ความครอบคลุมทุก ความครอบคลุม
ความครอบคลุม
สอดคล้องกับสาระ
เรียนรู้
ประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางประเด็น การเรียนรู้
2. 2. ความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระ

เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ
ถูกต้องทุกประเด็น ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่

เนื้อหามีความ
ถูกต้องบาง
ประเด็น

เนื้อหาไม่มีความ
ถูกต้อง
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ประเด็น
การประเมิน
3. 3. ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน
4. 4. ความสวยงาม
ของชิ้นงาน

4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)

มีปมีระเด็
น นการ
มีการออกแบบ
ประเด็
้นงานที
ชิ้นงานที่แปลกใหม่ การออกแบบชิ
ออกแบบชิ้นงานที
่ ่
แปลกใหม่
ทุกประเด็น
แปลกใหม่เป็เป็นนส่วส่นวน
ใหญ่
ใหญ่
ชิ้นงานมีการ
มีการตกแต่ง
การตกแต่
งความ
ตกแต่
งความ
ชิ้นงานเป็นส่วน
สวยงามทั้งชิ้นงาน ใหญ่

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)

มีปมีระเด็
น นการ
ประเด็
เป็นการออกแบบ
การออกแบบชิ
้นงานที
ออกแบบชิ้นงานที
่ ่ ชิ้นงานที่ไม่แปลก
แปลกใหม่
แปลกใหม่เป็บนางส่วน ใหม่
ใหญ่
ประเด็น

มีการตกแต่ง
ชิ้นงานบางจุด

ไม่มีการตกแต่ง
ชิ้นงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1
การเคลื
่ อ ่ขนที
ถุ เ ป็ น่ยการ
การเคลื
่อนที
องวั่ ขตองวั
ถุเป็นตการเปลี
น ขั้นนา
เปลี
่ ย นต
าแหน่
ถุ เ ทีงยอ้บกั
1. ครูสร้างความสนใจ เกี่ยวกับการบอกตาแหน่ง โดยใช้สถานการณ์จากภาพที่เตรียมมา
ตำ�แหน่
ง ของวั
ตถุเงทียของวั
บกับตำต�แหน่
างอิงบ
ตโดยมี
าแหน่
างอิง่เกี่ยโวข้ดองกั
ย มีบการเคลื
ป ริ ม ่อานที
ณ่ ที่
ให้นักเรียนสังเกต และตอบคาถามร่วมกัน ว่า “ลูกเสือยืนอยู่ที่ใด “
ปริงมอ้าณที
เกี
่ซึ่งมีมทาณเวก
ั้งปริมาณ
ซึ่ง่ยมีวข้
ทั้งอปริงกัมบาณการเคลื
สเกลาร์่อนที
และปริ
สเกลาร์
แ ละปริ มอัาณเวกเตอร์
เตอร์ เช่นระยะทาง
ตราเร็ว การกระจัเช่ด น
ระย
ะทา
ความเร็
ว ง อั ต ร าเ ร็ ว กา รกร ะจั ด
ความเร็
ว
ระยะทางเป็
นปริมาณสเกลาร์ โดย
ระยะทางเป็
น ปริ มาณสเกลาร์
ระยะทาง
เป็นความยาวของเส้
นทางที่ โดย
ระยะทาง
เคลื่อนที่ได้ เป็นความยาวของเส้นทางที่
เคลื่อการกระจั
นที่ได้ ดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดย
การกระจั
น ปริ
ม าณเวกเตอร์
�แหน่
งเริ่มต้นไปยัง
การกระจั
ด มีทิศดชีเป็
้จากตำ
รูปที่ 1.1 การบอกตาแหน่งของลูกเสือโดยใช้เสาธงเป็นจุดอ้างอิง
โดยการกระจั
มี ทขิ ศนาดเท่
ชี้ จ ากต
ตำ�แหน่งสุดท้าย ดและมี
ากับาแหน่
ระยะทีง่
ที่มา: (แท้ นามแก้ว, 2 เม.ย. 2558)
เริ
ไปยั งางสอง
ต าแหน่
ง สุ ดงท้นั้นา ย และมี
สั้น่ มทีต้่สุดนระหว่
ตำ�แหน่
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า ลูกเสือยืนห่างจากเสาธงไปทางขวา 10 เมตร มี
ขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสอง
เสาธง เป็นจุดอ้างอิง ดังรูปที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า การบอกตาแหน่งของวัตถุใด ๆ ที่ทาให้แต่ละ
ตาแหน่งนั้น
คนเข้าใจได้ตรงกันนั้น จะต้องบอก จุดอ้างอิง ระยะห่าง และทิศทางของตาแหน่งของวัตถุ
กับจุดอ้างอิง เพื่อให้ทราบตาแหน่งของวัตถุได้อย่างถูกต้องชัดเจน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด
าวิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3

1. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ระยะทาง
และการกระจัด

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. รูปเกมบันใดงู
2. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ระยะทาง
และการกระจัด
3. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ระยะทาง
และการกระจัด
4. ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง การทดลอง
เดินเพื่อการเรียนรู้ระยะทาง และ
การกระจัด

สือ่

แหล่งเรียนรู้
1. สนามหญ้า หรือลานกิจกรรม
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด
เวลา 2 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
าวิทยาศาสตร์
2. ครู2.ทบทวนความรู
้เดิมเกี่ยวกั้เบดิการเคลื
่ของวั่อตนที
ถุ โดยให้
เรียนร่นวักมกัเรีนยระบุ
ว่า นระบุ 2. ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ครูทบทวนความรู
มเกี่ยวกั่อบนที
การเคลื
่ของวัตนถุักโดยให้
นร่วมกั
ด้านความรู้ (K)
ว่การที
า การที
เสือ่ยเปลี
นตาแหน่
งจากเสาธง
แล้ดวยืหยุ
ดยื่ นณอยูตำ่ �ณแหน่
ตาแหน่
ง ดัาวงกล่
ว มีแรงใดมา การทดลองเดินเพื่อการเรียนรู้
่ลูกเสื่ลอูกเปลี
นตำ่ย�แหน่
งจากเสาธง
แล้วหยุ
นอยู
ง ดังกล่
มีแารงใดมา
1. อธิบายระยะทางและการกระจัดของ กระทา
ระยะทาง และการกระจัด
วัตถุที่เปลี่ยนตาแหน่งได้
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า นักเรียนออกแรงยกเท้าก้าวเดินจาก เสาธง ไปทางขวา
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
มีระยะห่างจากเสาธง 10 เมตร จะเห็นได้ว่าลูกเสือเปลี่ยนตาแหน่งจากเดิม นั่นคือลูกเสือมี
างและทิศทางของตำ
แหน่งของวัาแหน่
ตถุต้องงเที
ยบกั
1. ทดลองเพื่อศึกษาระยะทางและ
การเคลื่อนที่ และการบอกระยะห่
และการบอกระยะห่
างและทิศ�ทางของต
ของวั
ตถุบต้องเทียบกับ
การกระจัดของวัตถุได้
จุดอ้างอิงเสมอ ซึ่งจุดอ้างอิงจะเป็นจุดที่อยู่นิ่งและเด่นชัด
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3. นักเรียนสังเกตรูปเกมบันใดงูที่ครูนามาแสดงบนจอโปรเจกเตอร์ จากนั้นครูใช้คาถาม
1. มีวินัย
นานักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับการเปลี่ยนตาแหน่ง จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีก
1. ใฝ่เรียนรู้
ตาแหน่ง จะมีเส้นทางการเคลื่อนที่อย่างไร แต่ละเส้นทางเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า “การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากตาแหน่งหนึ่งไปยัง
อีกตาแหน่งหนึ่ง เส้นทางการเคลื่อนที่แต่ละเส้นทางอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้”
ขั้นสอน
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แบบคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับ
เก่ง ปานกลาง อ่อน) ทั้งชายและหญิงรวมกัน และให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อ
เป็นผู้นาในการทากิจกรรม (โดยไม่ซ้ากับคนเดิม)
5. ตัว แทนนั กเรี ย นแต่ล ะกลุ่ มรั บ เอกสารประกอบการทากิจ กรรม ประกอบด้ว ย ใบ
ความรู้ และใบกิจกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด
าวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
าวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมการทดลองในใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง การทดลองเดิน
เพื่อการเรียนรู้ระยะทาง และการกระจัด และให้นักเรียนบันทึกผลในใบกิจกรรมของ
ตนเอง
7. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบกิ จกรรมของตนกับสมาชิกในกลุ่ม ตรวจสอบ แล้วแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม เพื่อให้ถูกต้องตรงกัน และในระหว่างที่นักเรียนทากิจกรรม ครูคอยสังเกต ให้
คาปรึกษาและตอบข้อคาถามเพิ่มเติม
8. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันตอบคาถามท้ายกิจกรรม 1.2 และสรุปความรู้ที่ได้จาก
การทากิจกรรม 1.2 ซึ่งควรสรุปได้ว่า ระยะที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ จะยาว
กว่า ระยะที่วัดตามแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด และทำ
และท�าใบ
ใบกิ
จกรรมที
่ 1.1เรื่อเรืง่องระยะทาง
ระยะทางและการกระจั
และการกระจัดดโดยมี
โดยมีคครูรูคคอยสั
อยสังงเกต
เกต ให้
ให้คคาปรึ
�ำ ปรึกษาและ
กิจกรรมที
่ 1.1
ตอบข้อคาถามเพิ่มเติม
10. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบกิจกรรมที่ 1.1 ของกลุ่มตนกับกลุ่มข้างเคียง แล้วตรวจคาตอบ
ที่ถูกต้องจากเฉลยที่ครูแสดงบนจอโปรเจกเตอร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแสดง
ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติม โดยมีครูคอยตอบคาถามให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
11. นักเรียนนาข้อมูลจากการศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 อภิปรายสะท้อน
ความคิดของตนเองให้เพื่อนในห้องได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับครู เพื่อนาไปสู่ข้อสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด
ชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
12. การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ เรียกว่า ระยะทาง
13. การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามแนวตรงจาก
13.
จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เรียกว่า การกระจัด
ขั้นสรุป
14. นักเรียนนาข้อมูลจากการศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 และใบกิจกรรมที่
14.
1.2 อภิปรายสะท้อนความคิดของตนเองให้เพื่อนในห้องได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับ
ครู เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
15. การเปลี่ยนต าแหน่งของวัต ถุจ ากจุ ด หนึ่งไปยังอีกจุด หนึ่งในเส้น ท่า งต่า ง ๆ กัน
ระยะทางที่วัดได้ตามเส้นทางต่าง ๆ จะแตกต่างกัน แต่ ระยะทางในแนวตรงจะ
เท่ากัน
16. การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ เรียกว่า ระยะทาง
17.
17. การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามแนวตรงจาก
จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เรียกว่า การกระจัด
18.
18. นักเรีย นร่ ว มกั นแสดงความเห็ นหรือสะท้ อนความคิ ดเกี่ย วกับ การน าความรู้เ รื่อ ง
ระยะทาง และการกระจัด ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งครูอาจชี้แนะเพิ่มเติม เช่น การ
นาไปใช้เกี่ยวกับ การหาระยะทางในเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทาง เป็นต้น และ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด
ชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชรายวิ
าวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
นอกจากนี้จะนาความรู้ เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด ไปศึกษาต่อในเรื่อง ปริมาณ
เวกเตอร์ ปริมาณ สเกลาร์ ความเร็ว และอัตราเร็วต่อไป
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. การอธิบายระยะทางและ
การกระจัดของวัตถุที่
เปลี่ยนตาแหน่ง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. การทดลองเพื่อศึกษา
ระยะทาง และการกระจัด
ของวัตถุ
2. ทักษะการวัด
3. ทักษะการใช้ตัวเลข
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. มีวินัย
1. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- ประเมินการตอบ
คาถามในใบกิจกรรมที่
1.1

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใบกิจกรรมที่ 1.1

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ขึ้นไป

- ประเมินการบันทึกใน ใบกิจกรรมที่ 1.2
ใบกิจกรรมที่ 1.2

นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

ได้ระดับคุณภาพ 3
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื
อ
่
ตาแหน่)…….............…………………..…………
ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื
อ
่
ตาแหน่ง)…….............…………………..…………
.....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขนาดของการกระจัด หาได้จากการวัดระยะตามแนวเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายของกาเคลื่อนที่
โดยไม่คำ�นึงถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ และการกระจัดมีทิศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 ระยะทาง และการกระจัด
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ 2 ระยะทาง และ การกระจัด
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. ให้นักเรียนเลือกคาที่กาหนดให้มาเติมลงในช่องว่าง ให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)
การกระจัด
ปริมาณสเกลาร์
1.1
1.2
1.3
1.4

ระยะทาง
ตาแหน่ง

จุดอ้างอิง
ปริมาณเวกเตอร์

ระยะทางเป็นปริมาณ
........................................
การกระจัดเป็นปริมาณ
........................................
ความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่
เรียกว่า ........................................
ระยะตามแนวเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย เรียกว่า ........................................

2. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเวนน์ (Venn Diagram) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ระยะทางและการกระจัด (3 คะแนน)
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3. ให้นักเรียนดูรูป แล้วเติมคาตอบ ระยะทาง และการกระจัดของการเปลี่ยนตาแหน่ง ตามที่กาหนดให้
(ข้อละ 1 คะแนน)
ก

2 เมตร

2 เมตร

ง

ข

2 เมตร

2 เมตร

ค

รูปที่ 1.7 ใช้สาหรับคาถามที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 1.1 ระยะทาง และการกระจัด
ที่มา: (แท้ นามแก้ว, 2 เม.ย. 2558)

การเปลี่ยนตาแหน่ง
ก–ข
ก–ข–ค
ก–ข–ค–ง
ก–ข–ค–ง–ก

ระยะทาง (เมตร)

การกระจัด (เมตร)
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 การทดลองเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ 2 ระยะทาง และ การกระจัด
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั
3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
จุดประสงค์การทดลอง
1. เพื่อศึกษาการวัดหาระยะทางและการกระจัดของการเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
1.2. บอกความแตกต่างระหว่างระยะทางและการกระจัดของของการเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
อุปกรณ์
สายวัดหรือไม้เมตร

1 อัน

เวลาที่ใช้ในการทดลอง 20 นาที
วิธีทากิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมนอกห้องเรียน โดยใช้บริเวณสนามหญ้า หรือลานกิจกรรม
1.
2. กาหนดจุดเริ่มต้นการเดินให้เป็นจุด A แล้วเดินออกจากจุดเริ่มต้นไปตามเส้นทางที่กาหนด บันทึก
ผลการวัดระยะทาง และการกระจัดที่เดินได้ลงในตารางบันทึกผล
A

3 เมตร

4 เมตร

D

B

4 เมตร

3 เมตร

C

รูปที่ 1.8 เส้นทางการเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด
ที่มา: (แท้ นามแก้ว, 2 เม.ย. 2558)
3. ทาการทดลองเหมือนข้อที่ 1. แต่เปลี่ยนจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ตามที่กาหนดในตารางบันทึก
ผลการทดลอง
4. ตอบคาถามและสรุปผลการทากิจกรรม แล้วแต่ละกลุ่มมานาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน
อภิปรายร่วมกัน
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 การทดลองเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ 2 ระยะทาง และ การกระจัด
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั
3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นที
ชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
A

3 เมตร

4 เมตร

D

B

4 เมตร

3 เมตร

C

รูปที่ 1.8 เส้นทางการเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด
ที่มา: (แท้ นามแก้ว, 2 เม.ย. 2558)
1. ตารางบันทึกผลการทดลองการเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด (ช่องละ 1 คะแนน)

การเปลี่ยนตาแหน่ง
A–B
A–B–C
A–B–C–D
A–B–C–D–A

ระยะทาง (เมตร)

การกระจัด (เมตร)

2. นักเรียนจะมีวิธีคานวณหาระยะการกระจัดของการเปลี่ยนตาแหน่งจากจุด A ไป B ถึงจุด C ได้อย่างไร

โดยไม่ใช้ไม้เมตรหรือสายวัด จงแสดงวิธีคิด
ตอบ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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3. ระยะทางที่เดินได้จากจุด A ไปยังจุดต่าง ๆ กับระยะทางที่ในแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ตอบ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3. ให้นักเรียนดูรูป แล้วเติมคาตอบ ระยะทาง และการกระจัดของการเปลี่ยนตาแหน่ง ตามที่กาหนดให้
(ข้อละ 1 คะแนน)
ก

1.00 เมตร

ข

1.00 เมตร

ง

1.00 เมตร

1.00 เมตร

ค

รูปที่ 1.7 ใช้สาหรับคาถามที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 1.1 ระยะทาง และการกระจัด
ที่มา: (แท้ นามแก้ว, 2 เม.ย. 2558)
การเปลี่ยนตาแหน่ง
ก–ข
ก–ข–ค
ก–ข–ค–ง
ก–ข–ค–ง–ก

ระยะทาง (เมตร)
1.00
4.00
6.00
8.00

การกระจัด (เมตร)
1.00
1.82
1.00
0.00
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เฉลย ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 การทดลองเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ 2 ระยะทาง และ การกระจัด
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั
3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
A

3 เมตร

4 เมตร

B

4 เมตร

D

3 เมตร

C

รูปที่ 1.8 เส้นทางการเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด
ที่มา: (แท้ นามแก้ว, 2 เม.ย. 2558)
1. ตารางบันทึกผลการทดลองการเดินเพื่อศึกษาระยะทาง และการกระจัด (ช่องละ 1 คะแนน)

การเปลี่ยนตาแหน่ง
A–B
A–B–C
A–B–C–D
A–B–C–D–A

ระยะทาง (เมตร)
3.00
7.00
10.0
14.0

การกระจัด (เมตร)
3.00
5.00
4.00
0.00

2. นักเรียนจะมีวิธีคานวณหาระยะการกระจัดของการเปลี่ยนตาแหน่งจากจุด A ไป B ถึงจุด C ได้อย่างไร

โดยไม่ใช้ไม้เมตรหรือสายวัด จงแสดงวิธีคิด
แนวคาตอบ ใช้ทฤษฎีปิทากอรัส คานวณ จาก
AC =

   

AC =

3 + 4 

2

AB  BC
2

AC = 25

จะได้

AC = 5 เมตร

2

2
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3. ระยะทางที่เดินได้จากจุด A ไปยังจุดต่าง ๆ กับระยะทางที่ในแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
แนวคาตอบ อาจแตกต่างหรือไม่แตกต่างก็ได้ เช่น ระยะที่เดินได้จาก A ไป B เท่ากับระยะทางในแนว
ตรงที่วัดจาก A ไป B แต่ระยะทางที่เดินได้จาก A ไป B ไป C หรือ จาก A ไป B ไป C ไป D จะไม่
เท่ากับระยะทางในแนวตรงที่วัดจาก A ไป C หรือ A ไป D ตามลาดับ

4. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง

แนวคาตอบ จากผลการทดลองพบว่า ระยะทางที่เคลื่อนที่ตามแนวการเคลื่อนที่จากตาแหน่งเริ่มต้นถึง
ตาแหน่งสุดท้าย และระยะทางที่วัดในแนวตรง ที่วัดจากตาแหน่งเริ่มต้นถึงตาแหน่งสุดท้ายอาจมีขนาด
เท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ โดยจะมีขนาดเท่ากับถ้าไม่เปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยน
ทิศทางการเคลื่อนที่ ปริมาณทั้งสองจะมีขนาดไม่เท่ากัน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์
าวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 3
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ขั้นนา
ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์ และปริมาณ
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายทบทวน เรื่อง ตาแหน่งของวัตถุ ระยะทาง และการกระจัด จาก
เวกเตอร์ เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การ สถานการณ์ที่ครูกาหนด ด้วยคาถาม ดังนี้
กระจั
ด ความเร็
ว ว
สถานการณ์ : ครูมีกาหนดการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสารวจและติดตามการ
การกระจั
ด ความเร็
ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มี
พัฒนาการเรียนรู้ และการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
ขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว
1) นักเรียนจะมีวิธกี ารบอกตาแหน่งของบ้านนักเรียนให้ครูไปเยี่ยมบ้านได้อย่างถูกต้อง
ปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทั้ง
อย่างไร และต้องระบุอะไรบ้าง โดยที่ครูจะออกเดินทางจากโรงเรียน (แนวคาตอบ ควร
ขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด
ทาแผนที่หรือแผนาาพ และต้องระบุ ตาแหน่งของบ้านเทียบกับจุดอ้างอิง และควรบอก
ความเร็ว
ระยะห่างจากบ้านกับจุดอ้างอิง)
เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ 1.2 เส้นทางดังกล่าวห่างจากโรงเรียนเท่าไร สามารถวัดความยาวได้หรือไม่อย่างไร
ได้ ด้ว ยลูก ศร โดยความยาวของลูก ศร 1.3 นอกจากเส้นทางที่ระบุในข้อ (1) แล้ว ยังมีเส้นทางอื่น ที่มีระยะห่างจากบ้านถึงโรงเรียน
แสดงขนาดและหัวลูกศร แสดงทิศทาง สั้นกว่า เส้นทางในข้อ (1) หรือไม่อย่างไร
ของเวกเตอรน์นั้นๆ
1.4 ระยะทาง และการกระจัด จากโรงเรียนถึงบ้าน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดย (แนวคาตอบ ระยะทางเป็น เส้นทางที่มีความยาวมากกว่า การกระจัด )
ระยะทาง เป็นความยาวของเส้นทางที่ ขั้นสอน
เคลื่อนที่ได้
1. นักเรียนทากิจกรรมเพื่อศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่จากสถานการณ์จาลองที่ครูกาหนด

1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์
และสเกลาร์
2. ใบงานที่ 2.2 การเขียนปริมาณ
เวกเตอร์

1. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ปริมาณ
เวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์
2. ใบงานที่ 2.1 ปริมาณเวกเตอร์และส
เกลาร์
3. ใบงานที่ 2.2 การเขียนปริมาณ
เวกเตอร์
าาระงาน/ชิ้นงาน

3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สื่อ

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3 เมตร
1.1 กรณีที่ 1. นักเรียนเดินครึ่งรอบสนาม และมีจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ต่างกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
- ระยะที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ หรือระยะทาง จากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่ได้ครึ่งรอบ จะ
ด้านความรู้ (K)
มีความยาวเท่ากันหรือไม่
1. อธิบายความหมายของปริมาณ
(แนวคาตอบ เท่ากัน)
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ได้
- ระยะที่วัดตามแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย หรือการกระจัด จะมีความยาว
2. ระบุและยกตัวอย่างปริมาณระยะทาง
เท่ากันหรือไม่
และการกระจัดของที่บ่งชี้ว่าเป็น
(แนวคาตอบ ไม่เท่ากัน)
ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ได้
1.2 กรณีท2ี่ . นักเรียนเดินครบรอบสนาม และมีจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ต่างกัน
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ระยะที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ หรือระยะทาง หนึ่งรอบสนาม จะมีความยาว
1. ทดลอง และวาดแผนภาพปริมาณ
เท่ากันหรือไม่
เวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ได้
(แนวคาตอบ เท่ากัน)
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
โดยการกระจัด มีทิศชี้จากตาแหน่ง
เริ่มต้นไปยังตาแหน่งสุดท้าย และมี
ขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่าง
สอง ตาแหน่งนั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์
ทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
สถานการณ์ : กาหนดให้นักเรียนเดินรอบสนาม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร
ดังรูป และร่วมกันอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
4 เมตร

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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รายวิชาวิทยาศาสตร์

386

รายวิชาวิทยาศาสตร์

387

406
406

การวัดและประเมินผล
การวั
นผล น
สิ่งดทีและประเมิ
่ต้องการวัด/ประเมิ

่งที่ต้องการวั
ด้าสินความรู
้ ด/ประเมิน
ด้1.านความรู
้
อธิบาย และยกตั
วอย่าง
1.ปริอธิ
บาย และยกตั
วอย่มาาณ
ง
มาณสเกลาร์
และปริ
ปริ
มาณสเกลาร์
เวกเตอร์
ได้ และปริมาณ
เวกเตอร์
ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ด้1.านทั
ษะ/กระบวนการยน
ทักกษะการวาดและเขี
1.แผนภาพเวกเตอร์
ทักษะการวาดและเขี
และ ยน
แผนภาพเวกเตอร์
และ
สเกลาร์
ด้สเกลาร์
านคุณลักษณะอันพึง
ด้ประสงค์
านคุณลั(A)
กษณะอันพึง
ประสงค์
1. มีวินัย (A)
1.2. มีใฝ่วเินรีัยนรู้
2.3. ใฝ่
้ างาน
มุ่งเมัรี่นยนรู
ในการท
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
วิธีการ
- การสังเกต
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสังเกต

- ประเมินใบกิจกรรมที่ ใบกิจกรรมที่ 2.1
-2.1ประเมิ
ใบกิจกรรมที่ ใบกิจกรรมที
่ 2.1
และน2.2
กรรที่ 2.2
2.1 และ 2.2
ใบกิจกรรที่ 2.2
สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
แบบประเมิ
คุณลักษณะน
คุณลักษณะ

เกณฑ์
เกณฑ์
นักเรียนทาถูก
นัผ่ากนเกณฑ์
เรียนทาถู
ร้อกยละ 80
ผ่ขึา้นนเกณฑ์
ไป ร้อยละ 80
ขึ้นไป
นักเรียนทาถูก
นัผ่ากนเกณฑ์
เรียนทาถู
ร้อกยละ 80
ผ่ขึา้นนเกณฑ์
ไป ร้อยละ 80
ขึ้นไป
ได้ระดับคุณภาพ 3
ได้
ะดับคุณภาพ
ทุกรรายการขึ
้นไป 3
ทุถือกว่รายการขึ
าผ่าน ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีาาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบระยะทางที่เป็นปริมาณสเกลาร์ และการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ ใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
1. เรือแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ในเวลา 40 นาที หลังจากนั้นแล่นไปทางทิศ
ตะวันออกอีก 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที (2 คะแนน)
ระยะทาง ............................................................ การกระจัด .......................................................
2. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มี
ระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ (2 คะแนน)
ระยะทาง ............................................................ การกระจัด .......................................................
3. เด็กชายเอกไต่ขึ้นต้นมะพร้าวไปได้สูงจากพื้นดิน 12 เมตร แล้วถอยหลังลงมา 3 เมตร จงหาระยะทาง
และการกระจัดของเด็กชายเอก (2 คะแนน)
ระยะทาง ............................................................ การกระจัด .......................................................
4. รถยนต์ เ คลื่ อ นที่ จ ากจุ ด A ไปยั ง จุ ด B ได้ ร ะยะทาง 50 กิ โ ลเมตร ใช้ เ วลา 1 ชั่ ว โมง ส่ ว น
รถจักรยานยนต์เคลื่อ นที่จากจุด A ไปยังจุด C แล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่กลับมายังจุด B ได้
ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (4 คะแนน)
รถยนต์
A

B

A

B

รถจักรยานยนต์
C

ระยะทางของรถยนต์ ............................................ การกระจัดของรถยนต์ ....................................
ระยะทางของรถจักรยานยนต์ ............................... การกระจัดของรถจักรยานยนต์ ........................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1 ระยะทาง และการกระจัด
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีาาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิทชายาศาสตร์
พื้นฐานรหั
3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบระยะทาง และการกระจัด ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
1. เรือแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ในเวลา 40 นาที หลังจากนั้นแล่นไปทางทิศ
ตะวันออกอีก 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที (2 คะแนน)
ระยะทาง ..........70 กิโลเมตร............. การกระจัด ................ 50 กิโลเมตร.........................
2. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มี
ระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ (2 คะแนน)
ระยะทาง ................... 144 กิโลเมตร..................... การกระจัด ........65 กิโลเมตร..................
3. เด็กชายเอกไต่ขึ้นต้นมะพร้าวไปได้สูงจากพื้นดิน 12 เมตร แล้วถอยหลังลงมา 3 เมตร จงหาระยะทาง
และการกระจัดของเด็กชายเอก (2 คะแนน)
ระยะทาง .................... 15 เมตร............. การกระจัด ............... 9 เมตร .......................
4. รถยนต์ เ คลื่ อ นที่ จ ากจุ ด A ไปยั ง จุ ด B ได้ ร ะยะทาง 50 กิ โ ลเมตร ใช้ เ วลา 1 ชั่ ว โมง ส่ ว น
รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด C แล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่กลับมายังจุด B ได้
ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (4 คะแนน)
รถยนต์
A

B

A

B

รถจักรยานยนต์
C

ระยะทางของรถยนต์ ..... 50 กิโลเมตร............... การกระจัดของรถยนต์ ... 50 กิโลเมตร..............
ระยะทางของรถจักรยานยนต์ ...150 กิโลเมตร... การกระจัดของรถจักรยานยนต์ ..100 กิโลเมตร..
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จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายและคานวณอัตราเร็วและ
ความเร็วของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
โดยใช้สมการ
V= s/t และ.................

รูปที่ 3.1 ลายแทงทองคา
ที่มา : (บุญเลี้ยง จอดนอก, 2561)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง อัตราเร็ว และ ความเร็ว
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ขอบเขตเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1
ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มีทั้ง ขั้นนา
ขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม “ในการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ เราจาเป็นต้องระบุ หรืออธิบาย
ปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทั้ง สิ่งใดบ้างนอกจากจุดเริ่มต้น”ซึ่งครูอาจใช้คาถามชี้นา เช่น “นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าวัตถุ
ขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด
ไหนเร็วกว่ากัน ( ตรวจสอบเรื่องเวลา ระยะทาง ทิศทาง และการกระจัด)
ความเร็ว
อั ต ราเร็ ว เป็ น ปริ ม าณสเกลาร์ โดย
อัตราเร็วเป็นอัตราส่วนของระยะทางต่อ
เวลา
ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศ
เดียวกับทิศของการกระจัด โดยความเร็ว
เป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อเวลา

1. ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง อัตราเร็วของ
วัตถุ

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สื่อ
1. ลายแทงทองคา
2. ใบความรู้ 3 อัตราเร็วและความเร็ว
3. ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง อัตราเร็วและ
ความเร็ว
4. ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง อัตราเร็วของ
วัตถุ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
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รายวิชาวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

8.

7.

6.

5.

4.

3.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง อัตราเร็ว และ ความเร็ว
ทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
2.1 หากเด็กชาย ก. จะเดินทางจาก A ไป C และ เด็กชาย ข. จะเดินทางจาก A ไป B
และไป C ใครจะเดินทางถึงเป้าหมายเร็วกว่ากัน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
นักเรียนอภิปรายสะท้อนความคิดของตนเองให้เพื่อนในห้องได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับ
ครู โดยที่ ค รู จ ะน าความรู้ นี้ ไ ปสู่ ก ารหาอั ต ราเร็ ว และความเร็ ว เพื่ อ น าไปสู่ ข้ อ สรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
การเปลี่ยนตาแหน่ง ของวั ต ถุจากจุ ดหนึ่ง ไปอีกจุ ดหนึ่ง ระยะที่วัดตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ เรียกว่า ระยะทาง
การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามแนวตรงจาก
จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เรียกว่า การกระจัด
นักเรียนแต่ละกลุ่มทาการทดลอง เรื่องอัตราเร็วของวัตถุ พร้อมทั้งสรุปผลการทดลอง
เพื่อให้ได้แนวคิดวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ปริมาณของระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า อัตราเร็ว
ปริมาณของการกระจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า ความเร็ว
ให้นักเรียนอภิปรายผลการทดลอง โดยค้นหาคาตอบที่ว่า อัตราเร็วของวัตถุขึ้นกับปัจจัย
ใด และความเร็วของวัตถุขึ้นกับปัจจัยใด
นักเรียนและครูร่วมกันสะท้อนผลที่ได้จากการทดลอง ที่ชี้ให้เห็นถึงระยะทาง การกระจัด
ต่อหน่วยเวลา นามาซึ่งอัตราเร็วและความเร็ว รวมถึงอธิบายความแตกต่างของอัตราเร็ว
และความเร็วของวัตถุ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขัน้ สรุป
1. นักเรียนนาข้อมูลจาก ใบกิจกรรมที่ 3.1 อภิปรายสะท้อนความคิดของตนเองให้เพื่อนในห้อง
ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับครู เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1) การเปลี่ย นต าแหน่ ง ของวั ต ถุ จ ากจุ ด หนึ่ งไปยั ง อีก จุ ด หนึ่ง ในเส้ นทางต่ าง ๆ กั น
ระยะทางที่ วัด ได้ ตามเส้ นทางต่า ง ๆ จะแตกต่า งกั น แต่ ระยะทางในแนวตรงจะ
เท่ากัน
2) การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามเส้นทางการ
การเคลื
า ระยะทาง
เคลื่อนที่อ่นที
เรีย่ เรีกว่ยกว่
า ระยะทาง
3) การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะที่วัดตามแนวตรงจาก
จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เรียกว่า การกระจัด
4) ปริมาณของระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า อัตราเร็ว
5) ปริมาณของการกระจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า ความเร็ว
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นหรื อสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการนาความรู้เรื่อง ระยะทาง
และการกระจัด ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งครูอาจชี้แนะเพิ่มเติม เช่น การนาไปใช้เกี่ยวกับ
การหาระยะทางในเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทาง เป็นต้น และนอกจากนี้จะนาความรู้ เรื่อง
ระยะทาง และการกระจัด ไปศึกษาต่อในเรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณ สเกลาร์ ความเร็ว
และอัตราเร็วต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง อัตราเร็ว และ ความเร็ว
รายวิ
ทยาศาสตร์
รายวิ
ชาวิชาวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
่งที่ต้องการวั
ด้สิานความรู
้ ด/ประเมิน
ด้1.านความรู
การอธิบ้ ายระยะทางและ
1. การอธิ
บายระยะทางและ
การกระจั
ดของวัตถุที่
การกระจั
ดของวัง ตถุที่
เปลี่ยนตาแหน่
เปลีก่ยษะ/กระบวนการ
นตาแหน่ง
ด้านทั
ด้1.
านทั
กษะ/กระบวนการ
การทดลองเพื
่อศึกษา
1. การทดลองเพื
่อศึกตษา
ระยะทาง และอั
ราเร็ว
ระยะทาง
ทักษะการวัและอั
ด ตราเร็ว
2.ทัทักกษะการวั
ษะการใช้ด ตัวเลข
ตัวเลข
ด้2.าทันคุกษะการใช้
ณลักษณะอั
นพึง
ด้ประสงค์
านคุณลัก(A)
ษณะอันพึง
ประสงค์
1. มีวินัย(A)
1.2. มีใฝ่วินเรีัยยนรู้
2.3. ใฝ่มุ่งเรีมัย่นนรู
้
ในการท
างาน
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
- ประเมินการตอบ
ใบกิจกรรมที่ 3.1
-คประเมิ
นการตอบ
าถามในใบกิ
จกรรมที่ ใบกิจกรรมที่ 3.1
ค3.1
าถามในใบกิจกรรมที่
3.1
- ประเมินการบันทึก ใบกิจกรรมที่ 3.1
จกรรมที
่ 3.1
แบบบั
นทึกการทดลอง
-ในใบกิ
ประเมิจนกรรมที
การบัน่ 3.1
ทึก ใบกิ
ในใบกิ
่ 3.1 แบบบันทึกการทดลอง
เรื่อง อัจตกรรมที
ราเร็วของ
เรืวัต่อถุง อัตราเร็วของ
วัตถุ
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิ
คุณลักษณะน
คุณลักษณะ

เกณฑ์
เกณฑ์
นักเรียนทาถูก
นัผ่กาเรีนเกณฑ์
ยนทาถูร้อกยละ 80
ผ่ขึา้นนเกณฑ์
ไป ร้อยละ 80
ขึ้นไป
นักเรียนทาถูก
นัผ่กาเรีนเกณฑ์
ยนทาถูร้อกยละ 80
ผ่ขึา้นนเกณฑ์
ไป ร้อยละ 80
ขึ้นไป
ได้ระดับคุณภาพ 3
ได้ทุกระดั
บคุณภาพ
รายการขึ
้นไป3
ทุถืกอรายการขึ
ว่าผ่าน ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ข้………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็
นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง อัตราเร็วของวัตถุ
ชื่อ ................................................ เลขที่ .... ทาการทดลองวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............
จุดประสงค์ของการทดลอง
1) เพื่อสารวจ และสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของวัตถุ
2) เพื่ออธิบายความหมายของ อัตราเร็ว ระยะทาง เวลา
3) อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง อัตราเร็ว ระยะทาง และเวลา
วัสดุ และอุปกรณ์
1) รถบังคับ
จานวน 1 คัน
2) รางรถบังคับ แนวตรงยาว 4 เมตร และแนวโค้งยาว 6 เมตร
3) นาฬิกาจับเวลา
4) ตลับเมตร
วิธีทาการทดลอง
1) จัดอุปกรณ์ โดยวางนาฬิกาจับเวลาไว้ตรงกลาง และ แล้วแยกสวิตช์ เปิดไว้ตาแหน่งเริ่มต้น และ
สวิตช์ปิดไว้ตาแหน่งท้ายสุด ที่รถวิ่งผ่าน ดังรูป

รูปที่ 1.3 การจัดอุปกรณ์รถบังคับ
ที่มา: (บุญเลี้ยง จอดนอก, 2561)
2) เมื่อเริ่มปล่อยรถ แล้วรถเคลื่อนที่ผ่านสวิตช์ของนาฬิกา นักเรียนก็เริ่มจับเวลา พอผ่านตาแหน่ง
สุดท้ายนักเรียนก็ปิดสวิตช์ ณ ตาแหน่งที่รถวิ่งผ่านสวิตช์ ที่จุดสุดท้ายพอดี บันทึกเวลาหลังการปล่อย
3) ทาซ้าข้อเดิม โดยเปลี่ยนรางให้ยาวขึ้นเป็น 6 เมตร (รางเป็นแนวโค้ง) โดยใช้ความเร็วเริ่มต้นของรถ
เท่าเดิม
4) สังเกต และบันทึกผลการทดลอง และให้นักเรียนคานวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยลงในตารางด้วย
บันทึกผลการทดลอง (รางยาว 4 เมตร)
ครั้งที่

เวลาที่ใช้ (วินาที) ระยะทาง (เมตร)

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
เฉลี่ย

อัตราเร็วเฉลี่ย
(เมตรต่อวินาที)
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บันทึกผลการทดลอง (รางยาว 6 เมตร)
ครั้งที่

เวลาที่ใช้ (วินาที) ระยะทาง (เมตร)

อัตราเร็วเฉลี่ย
(เมตรต่อวินาที)

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
เฉลี่ย
คาถามหลังการทดลอง
1) อัตราเร็วมีค่าเท่ากับอะไร (ให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์)
………………………………………………………………………………………………
2) จากการทดลอง เมื่อเราเปลี่ยนราง โดยเพิ่มระยะทางมากขึ้น อัตราเร็วเปลี่ยนเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………
3) การเคลื่อนที่ของรถคันนี้ ถ้าเขียนกราฟระหว่างอัตราเร็ว กับเวลาจะได้กราฟ ในลักษณะใด
………………………………………………………………………………………………
4) จงเติมคาให้สมบูรณ์ลงในตารางที่กาหนดให้
วัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต
ระยะทางเคลื่อนที่
เวลาที่ใช้ (วินาที)
มด
20 เซนติเมตร
10
นักวิ่ง
100
รถยนต์
100 เมตร
เครื่องบิน
2,000 กิโลเมตร
2 ชั่วโมง
สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

อัตราเร็วเฉลี่ย
2 เมตรต่อวินาที
20 เมตรต่อวินาที
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ใบความรู้ เรื่อง อัตราเร็ว และความเร็ว
อัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หรือ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระยะทางในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลลาร์ มีหน่วยในระบบเอสไอ เป็น เมตร/วินาที (m/s)
จากนิยามข้างต้น จะได้ว่า

อัตราเร็ว =

ระยะทางที่ได้
ช่วงเวลาในการเคลื่อนที่

และเมื่อกาหนดให้
v คือ อัตราเร็ว มีหน่วย เป็น เมตร/วินาที (m/s)
s คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ มีหน่วย เป็น เมตร (m) s
t คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ มีหน่วย เป็น วินาที (s) t
จะเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ระยะทาง และเวลา ได้ว่า
s

𝑣𝑣 = 𝑡𝑡
อัตราเร็ว เป็นปริมาณที่แสดงให้ทราบลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ ถ้าในทุก ๆ หน่วยเวลาของ
การเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยขนาดของอัตราเร็วเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่ เรียกว่า วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว
สม่าเสมอหรืออัตราเร็วคงที่ แต่ในความเป็นจริงวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เสมอไป ในกรณีนี้สามารถ
หาค่าอัตราเร็วได้ 2 ลักษณะคือ อัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง เป็นต้น
ความเร็ว (Velocity) คือ การกระจััดในหนึ่งหนวยเวลา หรือ อััตราการเปลัี่ยนแปลงการกระจัดในหนึ่ง
็ มาณเวกเตอร ์ มีหนวยในระบบเอสไอ
่
หนวยเวลา
เปนปริ
เปน็ เมตร/วินาที (m/s)
่
จากนิยามข้างต้น จะกาหนดได้ว่า
การกระจัดที่ได้

ซึ่ง เมื่อกาหนดให้
v

ความเร็ว = ช่วงเวลาในการเคลือ่ นที่

็ เมตร/วินาที (m/s)
่ เปน
คือ ความเร็ว มีหนวย

s
็ เมตร (m)
่ เปน
คือ การกระจัดที่ได้ มีหนวย
้
็ วินาที (s)
่
่ เปน
t
คือ ชวงเวลาที
่ใชในการเคล
ื่อนที่ มีหนวย
้่
จะเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางความเร็
ว การกระจัด และเวลา ไดวา
์
่




=


s
t
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เช่น การกระจัด

ตำ�แหน่ง ของวัตถุเทียบกับ

เปลี่ยน

รายวิชาวิทยาศาสตร์

404

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขั้นสอน
d
S

 = และ =
t
t
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับ แนวคิดหลัก ของ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว)
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ระยะทาง หมายถึงอะไร (ระยะจริงทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้)
ด้านความรู้ (K)
การกระจัด หมายถึงอะไร (ระยะที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการ
1. อธิบายการแก้โจทย์และสถานการณ์
เคลื่อการเคลื
นที)่ ่อนที่)
ปัญหาเกี่ยวกับกับ อัตราเร็วและ
อัตราเร็ว หมายถึงอะไร (ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็น
ความเร็วได้
ปริมาณสเกลาร์)
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
ความเร็ว หมายถึงอะไร (อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดหรือการกระจัดที่
1. สืบค้นข้อมูลขั้นตอนการแก้โจทย์
เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์)
ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ว และความเร็ว
2. ครูยกตัวอย่าง โจทย์ปัญหา และตัวอย่างการให้คะแนนในการ
ได้
นาเสนอแนวทางและวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
2. ดาเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่มี
ความสัมพันธ์ของระยะทาง เวลา การ ตัวอย่างที่ 1 วิรัชเดินรอบสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 10 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยใช้เวลา
กระจัด เวลา ได้
ทั้งสิ้น 30 วินาที สมชายเดินด้วยอัตราเร็ว และความเร็วเท่าไร
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีทา สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ วิรัชเดินรอบสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 10 เมตร กว้าง 5
1. มีวินัย
เมตร เวลาที่เขาใช้เดิน 30 วินาที ........................................................................... ( 1 คะแนน)
2. ใฝ่เรียนรู้
สูตรที่เลือกใช้ ระยะทาง หรือ Sรวม = 2 (ด้านกว้าง + ด้านยาว)= 2(10+5) = 30 เมตร
3. มุ่งมั่นในการทางาน
และการกระจัดมีค่าเป็น 0 เพราะสมชายเดินวนรอบมาจุดเริ่มต้น (1 คะแนน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
ทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ระยะทาง
,
เวลา
30
อัตราเร็ ว =
30

 =

S
...................( 1
t

หาความเร็ว




d
0
 = = =
t 30

0 เมตรต่อวินาที

อัตราเร็ว = 1 เมตรต่อวินาที

อัตราเร็ ว =

คะแนน)

A

32 cm
รูปที่ 4.2 การกระจัดของการเคลื่อนที่
ที่มา: (บุญเลี้ยง จอดนอก, 2 เม.ย. 2561)

20 cm

18 cm
C

ความเร็ว เท่ากับ 0 เมตรต่อวินาที
ตอบ อัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที ความเร็ว 0 เมตรต่อวินาที .................................. (1 คะแนน)
3. ครูถามนักเรียนถึงความหมายของระยะกระจัดอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนช่วยกันตอบ
คาถาม และ ถามย้อนว่า การคานวณหาระยะกระจัดทาโดยวิธีการใดบ้าง ครูพยายาม
อธิบายซ้าคาถามเดิมเพื่อให้นักเรียนคิดตาม ซึ่งได้มาถึงวิธีการเขียนภาพ หาระยะกระจัด
แล้วครูก็ยกตัวอย่างภาพการแก้โจทย์ปัญหา ข้อ 2 ดังนี้
B

แทนค่าในสูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
รายวิ
ทยาศาสตร์
รายวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
พื้นฐาน 3

เวลา 1 ชั่วโมง
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อัตราเร็ว คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์
ความเร็ว คือ ระยะกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์
ตัวอย่างที่ 3 สมชายวิ่งรอบสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6 รอบ ซึ่งกว้างด้านละ
25 เมตร ใช้เวลา 5 นาที จงหาความเร็วและอัตราเร็ว
วิธีทา ความเร็ว = 0 (เพราะจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายอยู่ ณ จุดเดียวกัน ระยะกระจัดจึง
เป็น 0)
อัตราเร็ว = ระยะทาง(เมตร) / เวลา(วินาที)
= (25x4 x6) / (5x60)
= 600 / 300
= 2 เมตร/วินาที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ไป B ไป C ตามลาดับ นักเรียน
ตัวอย่างที่ 2 จากภาพ ถ้าวัตถุเคลื่อนที่จากจุด AAไป
สังเกตเห็นว่า A เป็นจุดเริ่มต้น C เป็นจุดหรือตาแหน่งสุดท้าย จุดเชื่อมต่อของเส้นตรงทั้งสอง
คือ จุดBB เมื่อพิจารณาระยะทางจาก A ไปยัง B มีค่าเท่ากับ 20+18 เท่ากับ 38 ส่วน
ส่ระยะทางจากจุ
วนระยะทางจากจุ
นไปยั
ายคืออระยะทางจาก
ระยะทางจาก A ไป C เป็
่ ่
ดเริด่มเริต้่มนต้ไปยั
งจุงดจุสุดดสุท้ดท้ายคื
เป็นนระยะทางแนวตรงที
ระยะทางแนวตรงที
ใกล้ที่สุด สมมติว่ามีค่าเป็น 32 cm เส้นสีดาขนาดใหญ่ที่มีหัวลูกศร คือระยะกระจัดนั่นเอง
(ในตัวอย่างนี้ ครูนาเสนอทบทวนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจระยะกระจัดมากขึ้น)
4. ครูนาเสนอวิธีแก้โจทย์ปัญหา โดยการเปรียบเทียบขั้นตอนย้อนกลับไปยังตัวอย่างที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจั
นรู้ทวี่ 4และความเร็ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง การแก้
โจทย์ปดัญการเรี
หาอัตยราเร็
แผนการจั
ด
การเรี
ย
้ทวี่ 4และความเร็
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้วการเคลื
่อนที่และแรง
เรื่อง การแก้
หาอัตยราเร็
ว
กลุ
ิทยาศาสตร์
รายวิ
ชโจทย์
าวิทปยาศาสตร์
พนรู
แผนการจั
ดัญการเรี
นรูื้น้ทฐาน
ี่ 4 3
หน่
วยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3 การเคลื
่อนที่และแรงตอบความเร็ว เท่ากับ 0 เรื
่อง การแก้
ัญ2 หาอั
ตราเร็
ว และความเร็
ว
กลุ
ิทยาศาสตร์
าวิากัทบปปยาศาสตร์
พื้นาที
ฐาน
3
และอั
ตรายวิ
ราเร็วชโโเท่จทย์
เมตร/วิ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรู้ที่ 3้วการเคลื
่อนที่และแรง
เรื
่อง การแก้
จทย์
ัญหาอั
ตราเร็
ว และความเร็
ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิ
ช
าวิ
ท
ยาศาสตร์
พ
น
้
ื
ฐาน
3
ตอบความเร็ว เท่ากับ 0 และอัตรายวิ
ราเร็รายวิ
วชเท่าวิากัทชบยาศาสตร์
นาที
าวิ2ทเมตร/วิ
ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฐาน
3 างไร นักเรียนช่วยกันตอบ
5. ครูถามนั
กเรีากัยบนว่0า นัและอั
กเรียตนมี
ขั้นวตอนการแก้
โจทย์พปนื้นัญาที
หา อย่
ตอบความเร็
ว เท่
ราเร็
เท่ากับ 2 เมตร/วิ
ตอบความเร็
ว เท่
0า นัและอั
ราเร็
เท่ากับ 2 เมตร/วิ
นาที
5. ครู
ถามนั
กเรีากัยบนว่
กเรียตนมี
ขั้นหวตอนการแก้
และครู
สะท้
อนแนวคิ
ดในการแก้
โจทย์
า ดังนี้ โจทย์ปัญหา อย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ
5. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา อย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ
และครู
สะท้
อนแนวคิ
ดในการแก้
โจทย์
า ดังนี้ โจทย์ปัญหา อย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ
5. ครู
ถามนั
กเรีจยารณาปั
นว่
า นัญกเรีหายนมี
ขยูั้นห่ใตอนการแก้
1)
การพิ
ให้
อ
นรู
และครูสะท้อนแนวคิดในการแก้โจทย์หา ดัปงข้นีอ้ ความหรือรูปภาพ
และครูสะท้
อการพิ
โจทย์หา ดัปงข้นีอ้ ตความหรื
1) การพิ
รูหาความเป็
ปภาพ นไปได้ และความสัมพันธ์
2)
ทนแนวคิ
าให้จจารณาปั
อารณาปั
ยูด่ใในการแก้
นรูญปญของสมการทางคณิ
ศาสตร์
1)
หาหาให้ให้อยูอ่ใยูนรู่ในรู
ปข้อความหรื
อรูปอภาพ
1)
การพิ
จ
ารณาปั
ญ
หา
ให้
อ
ยู
่
ใ
นรู
ป
ข้
อ
ความหรื
อ
รู
ปภาพ นไปได้ และความสัมพันธ์
าให้
่ในรู
ปญของสมการทางคณิ
ศาสตร์
ระหว่างตั2)2)
เช่อจยูนอารณาปั
ความเร็
ว เวลา
ด หาความเป็
1)วแปร
หา
ให้อยูระยะกระจั
่ในรูปตข้ศาสตร์
อตความหรื
อรูหาความเป็
ปภาพ
ทำการพิ
�ทให้
่ใยูนรู
ปของสมการทางคณิ
นไปได้ และความสัมพันธ์ระหว่าง
2)
ท
าให้
อ
ยู
ใ
่
นรู
ป
ของสมการทางคณิ
ต
ศาสตร์
หาความเป็
มพันธ์
เช่นอวยูความเร็
ว เวลา
ระยะกระจั
ด
หาค
าตอบโดยการน
่ได้จากข้อ นน2ไปได้
มาเป็นและความสั
โครงสร้างการหา
2)นวแปร
ทาให้
่ใเวลา
นรูป่อระยะกระจั
ของสมการทางคณิ
ตาสมการที
ศาสตร์
หาความเป็
ไปได้
และความสั
มพันธ์
ตัระหว่
วแปรางตั
เช่3)วางแผนงานเพื
ความเร็
ด
ระหว่
า
งตั
ว
แปร
เช่
น
ความเร็
ว
เวลา
ระยะกระจั
ด
หาค
าตอบโดยการน
าสมการที
จากข้
2 มาเป็
นโครงสร้
างการหา
คระหว่
าตอบางตั3)3)วางแผนงานเพื
วแปร
เช่น ความเร็
ว �เวลา
ระยะกระจั
ด ่ได้จ่ได้ากข้
วางแผนงานเพื
่อ่อหาคำ
ตอบโดยการนำ
�สมการที
อ 2อมาเป็
นโครงสร้
างการหา
3)วางแผนงานเพื
่อหาคาตอบโดยการน
าสมการที
จากข้อแทนค่
2 มาเป็
นโครงสร้างการหา
4) ดาเนินการตามแผน
หาคาตอบจากสมการ
แก้่ไ่ไสด้ด้มการ
าลงในสมการ
่อหาคาตอบโดยการน
าสมการที
จากข้อ 2 มาเป็
นโครงสร้างการหา
คำค�าตอบ
ตอบ 3)วางแผนงานเพื
คาตอบ 5)
การตามแผน
หาค
าตอบจากสมการ
สมการ
แทนค่
ตรวจสอบค
าตอบที
่ได้�ตอบจากสมการ
ตรวจหาความผิ
พลาด
ประเมิ
นาคลงในสมการ
าตอบที่ได้ว่าถูกต้อง
คาตอบ 4)4) ดำด�าเนิ
เนินนการตามแผน
หาคำ
แก้ดสแก้
มการ
แทนค่
าลงในสมการ
4)
ด
าเนิ
น
การตามแผน
หาค
าตอบจากสมการ
แก้
ส
มการ
แทนค่
า
ลงในสมการ
ตรวจสอบค
าตอบที
่ได้ าตอบจากสมการ
ตรวจหาความผิ
พลาด
เพียงใด 5)5)
4) ตรวจสอบคำ
ดาเนิ
นการตามแผน
สมการ
แทนค่น่ไาด้คลงในสมการ
�ตอบที
่ได้ หาค
ตรวจหาความผิ
ดพลาดดแก้
ประเมิ
นคำ�ประเมิ
ตอบที
วาตอบที
่าถูกต้อง่ได้ว่าถูกต้อง
ตรวจสอบค
่ได้ ตรวจหาความผิ
นคาตอบที
่ได้วอ่าวิถูธกีกต้ารอง
เพียยงใด
งใด
5. ครู5)
รายเพิ่มเติมาตอบที
ว่า ในการแก้
โจทย์ปัญหา นัดดกพลาด
เรียนแต่ลประเมิ
ะคน จะมี
วิธีคิด หรื
5)อภิปตรวจสอบค
าตอบที
่ได้ ตรวจหาความผิ
พลาด
ประเมิ
นคาตอบที
่ได้ว่าถูกต้อง
เพี
เพี
ย
งใด
5.งขัครู้นตอนในการแก้
อภิปรายเพิ่มเติโจทย์
มว่า ปในการแก้
เรียนแต่
จะมีวิธามาใช้
ีคิด หรืให้อเวิกิธดีการ
รวมถึ
ัญหาที่ต่าโจทย์
งกัน ปซึัญ่งนัหากเรีนัยกนแต่
ละคนละคน
สามารถน
เพี
ยงใด
ครูอด้ภิปรายเพิ่มเติโจทย์
มว่า ในการแก้
หา นักเรียนแต่
จะมีวิธามาใช้
ีคิด หรือวิธีการ
รวมถึ5.
ัญหาที่ต่าโโจทย์
งกัน ปปซึัญ
ละคนลละคน
สามารถน
ประโยชน์
5.งขัครู้นไตอนในการแก้
อภิปรายเพิ่มเติมว่า ปในการแก้
จทย์
ัญ่งนัหากเรีนัยกนแต่
เรียนแต่
ะคน
จะมีวิธีคิด หรืให้อเวิกิธดีการ
รวมถึ
งขั้นตอนในการแก้
โจทย์ปัญหาที่ต่างกัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน สามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ด้
รวมถึงขั้นไตอนในการแก้
โจทย์ปัญหาที่ต่างกัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน สามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ไ
ด้
6. นัไกด้เรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 4.1 ควบคู่กับการทากิจกรรมที่ 4.1 ของตนกับสมาชิกใน
ประโยชน์
6. นักลุก่มเรียแล้นศึวตรวจค
กษาใบความรู
ควบคู่กับการท
ากิจกรรมที่ 4.1 ของตนกัเปิบดสมาชิ
กใน
าตอบที้ ่ถทีูก่ ต้4.1
องจากเฉลยที
่ครูแสดงบนจอโปรเจคเตอร์
โอกาสให้
6. นักลุก่มเรียแล้นศึวตรวจค
กษาใบความรู
ควบคู่กับการท
ากิจกรรมที่ 4.1 ของตนกัเปิบดสมาชิ
กใน
าตอบที้้ ่ถทีทีูก่่ ต้4.1
องจากเฉลยที
่ครูแสดงบนจอโปรเจคเตอร์
โอกาสให้
6. นักเรียนศึกษาใบความรู
4.1
ควบคู่กับการท
ากิจกรรมที่ 4.1 ของตนกับสมาชิ
กใน
กลุ่ม แล้วตรวจคาตอบที่ถูกต้องจากเฉลยที่ครูแสดงบนจอโปรเจคเตอร์ เปิดโอกาสให้
กลุ่ม แล้วตรวจคาตอบที่ถูกต้องจากเฉลยที่ครูแสดงบนจอโปรเจคเตอร์ เปิดโอกาสให้
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลากษาปี
1 ชั่วทโมง
ชั้นมัธยมศึ
ี่ 2
เวลากษาปี
1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
ี่ 2
เวลา 1 ชั่วทโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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426
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รายวิชาวิทยาศาสตร์

409

การกระจัด หมายถึง (ระยะที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่)
อัตราเร็ว หมายถึง (ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์)
ความเร็ว หมายถึง (อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดหรือการกระจัดที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วย
เวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์)

รายวิชาวิทยาศาสตร์

410
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการคานวณและ - ประเมินการตอบ
แก้ โ จทย์ ปัญ หาอั ต ราเร็ ว คาถามในใบงานที่ 4.1
ความเร็ว

ใบงานที่ 4.1

ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ ธี ก ารแก้
โจทย์ปัญหา
2. ระบุขั้นตอนการแก้โจทย์
ปัญหา

- ประเมินการตอบ
คาถามใบงานที่ 4.1
และแบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรม 4.2

ใบงานที่ 4.1
นักเรียนทาถูก
แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
4.2
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
นักเรียนทาถูก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ขึ้นไป

ได้ระดับคุณภาพ 3
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ...........
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เ

414

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

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

415

ว22101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

434

แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่ 4.2 อัตราเร็ว และความเร็ว
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั
3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ท่ี 2
ข้อที่ 1 ชายคนหนึ่งเดินจากจุด A ไปจุด B โดยใช้เวลา ดังรูป (4 คะแนน)

จงคานวณอัตราเร็วในช่วงเวลา 0-4 วินาที

ขั้นตอนการคานวณ
ขั้นที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
อ่านโจทย์ให้ได้ใจความทีละข้อความ แล้วเปลี่ยนปริมาณที่มีในข้อความนั้น ให้เป็นสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
หรือเขียนรูป วาดรูปประกอบ แล้วกากับรูปด้วยสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
สิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือ ......................................................................................................................
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหา
ได้แก่ ...............................................................................................................................................
การเลือกใช้สูตรและความสัมพันธ์ของปริมาณในการแก้ปัญหา
สูตรที่ใช้ ..........................................................................................................................................
ปริมาณที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา

416

สูตรที่ใช้ ..........................................................................................................................................
ปริมาณที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
วิธีทา
จากสูตร
แทนค่า

ตอบ

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

ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบ
ทาการตรวจสอบว่าผลสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการแก้โจทย์ปัญหานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยทาการ
ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ดังนี้
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

436

2. วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไปยัง B ให้นักเรียนหาระยะทางและระยะกระจัดของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
(4 คะแนน)

ขั้นตอนการคานวณ
ขั้นที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
อ่านโจทย์ให้ได้ใจความทีละข้อความ แล้วเปลี่ยนปริมาณที่มีในข้อความนั้น ให้เป็นสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
หรือเขียนรูป วาดรูปประกอบ แล้วกากับรูปด้วยสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
สิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือ ...........................................................................................................................
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ ......................................................................................................................
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหา พิจารณาว่าจะใช้แนวทางและวิธีการใดในการแก้ปัญหา
ได้แก่ ...............................................................................................................................................
การเลือกใช้สูตรและความสัมพันธ์ของปริมาณในการแก้ปัญหา
สูตรที่ใช้ ..........................................................................................................................................
ปริมาณที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
วิธีทา
จากสูตร
แทนค่า

ตอบ

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

ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบ
ทาการตรวจสอบว่าผลสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการแก้โจทย์ปัญหานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยทาการ
ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ดังนี้……………………………………………………………………………………………………
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่ 4.2 อัตราเร็ว และความเร็ว
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐานรหั3 สวิรหั
ชา ว21103
้นมัธกยมศึ
วิทยาศาสตร์
ชาสวิว22101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย1นทีชั้น่ 1มัธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 2 ที่ 2

ข้อที่ 1 ชายคนหนึ่งเดินจากจุด A ไปจุด B โดยใช้เวลา ดังรูป (4 คะแนน)

จงคานวณอัตราเร็วในช่วงเวลา 0-4 วินาที

ขั้นตอนการคานวณ
ขั้นที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
อ่านโจทย์ให้ได้ใจความทีละข้อความ แล้วเปลี่ยนปริมาณที่มีในข้อความนั้น ให้เป็นสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
หรือเขียนรูป วาดรูปประกอบ แล้วกากับรูปด้วยสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
สิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือ ..............ระยะทางที่ชายคนนี้เดินจาก A ไป B 20 เมตร...และเวลา 4 วินาที..........
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหา
ได้แก่ สถานการณ์ปัญหา โจทย์กาหนดระยะทาง และเวลามาให้ ให้หาอัตราเร็ว
การเลือกใช้สูตรและความสัมพันธ์ของปริมาณในการแก้ปัญหา
สูตรที่ใช้ ..........

v

s
t

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

ปริมาณที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ ........ v .คือ.อัตราเร็ว ....s คือระยะทาง และ t คือ เวลา
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
วิธีทา
จากสูตร หรือความสัมพันธ์
แทนค่า

v

s
t

v

20m
4s

= 5 m/s
ตอบ อัตราเร็วของวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B มีค่าเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาที
ν

ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบ
ทาการตรวจสอบว่าผลสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการแก้โจทย์ปัญหานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยทาการ
ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ดังนี้
……………ตรวจสอบความสัมพันธ์ และการแทนค่าปริมาณอัตราเร็วและเวลา ……
………………ตรวจสอบผลการคานวณ และหน่วยของอัตราเร็ว………………………
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2. วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไปยัง B ให้นักเรียนหาระยะทางและระยะกระจัดของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
(4 คะแนน)

ขั้นตอนการคานวณ
ขั้นที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
อ่านโจทย์ให้ได้ใจความทีละข้อความ แล้วเปลี่ยนปริมาณที่มีในข้อความนั้น ให้เป็นสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
หรือเขียนรูป วาดรูปประกอบ แล้วกากับรูปด้วยสัญลักษณ์ของปริมาณนั้น
สิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือ ระยะทางจาก A ไป B ให้มาเป็นรูปครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางจาก A ไป B
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ .....ระยะทางและการกระจัด..........................................
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหา พิจารณาว่าจะใช้แนวทางและวิธีการใดในการแก้ปัญหา
ได้แก่ .......พิจารณาระยะทางของวัตถุเคลื่อนที่ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง A ไป B และพิจารณาการกระจัด
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย...................................................................................
การเลือกใช้สูตรและความสัมพันธ์ของปริมาณในการแก้ปัญหา
สูตรที่ใช้ ....หาระยะทางจาก A ไป B พิจารณาจากเส้นรอบวงกลม =2𝜋𝜋𝜋𝜋แต่เมื่อเป็นครึ่งหนึ่ง จึงได้
2r
 r
2

ปริมาณที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ .รัศมี (r=7) ซึ่งมาจาก เส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย 2
.........................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
วิธีทา
จากสูตร เส้นรอบวงกลม =2𝜋𝜋𝜋𝜋

พิจารณาวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางครึ่งวงกลม จึงได้ 2r

แทนค่า

2

…………………ระยะทาง เท่ากับ r ………………………………………
…………………s =

ตอบ

 r

22
 7 …………………………………………………………………
7

………………… s = 22 เมตร……………………………………………………………………
…………………ระยะทางเท่ากับ 22 เมตร…………………………………………………………………
………………และการกระจัดจากจุดเริ่มต้น A ไปยัง Bมีค่าเท่ากับ 14 เมตร …………………………

ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบ
ทาการตรวจสอบว่าผลสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการแก้โจทย์ปัญหานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยทาการ
ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ดังนี้………ความสัมพันธ์ของการหาระยะทางจากเส้นรอบวงกลม การหาเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง การคานวณ และการตรวจสอบหน่วยของระยะทางและการกระจัด…
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนรู้
แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรง
ขัน้ นา
หลายๆ แรงกระทาต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่
1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมดังนี้ (5 นาที)
กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่
1.1 ครูฉายภาพสุนัขแย่งผ้าขึ้นโปรเจคเตอร์ แล้วให้นักเรียนทานายว่า
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่ สุนัขตัวใดจะแย่งผ้าสีแดงได้สาเร็จ
กระทาต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์วัตถุจะ
คาชี้แจง ครูฉายภาพสุนัขกาลังแย่งผ้าสีแดงขึ้นโปรเจคเตอร์
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1
2
1.ระบุว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ได้
2. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็น
ผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระทาต่อวัตถุในแนวเดียวกันได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
https://www.catdumb.com/adler-has-this-tug-o-war-313/
1.เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์
ที่เกิดจากแรงหลายแรงกระทาต่อวัตถุใน
แนวเดียวกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แรงลัพธ์
พื้นฐาน
3
ชวิทาวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
รายวิรายวิ
ชารายวิ
วิชทายาศาสตร์
พื้นฐาน
ว22101

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง แรงลัพธ์
2. ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง มวลจะไป
ทางไหน?
(กระดาษปรู๊ฟฟ))
3. กระดาษวาดแบบ (กระดาษพรู
พร้อมปากกาเมจิก 12 สี
4.สติกเกอร์ดาว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง มวลจะไปทาง
ไหน?
2.งานกลุ่มในกระดาษวาดแบบ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นใน
การทางานและมีจิตสาธารณะ
1.2 ครูใช้คาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
1) นักเรียนคิดว่าสุนัขหมายเลขใดน่าจะแย่งผ้าสีแดงมาครอบครอง
ได้ (หมายเลขใดก็ได้)
2) เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น (นักเรียนให้เหตุผล ประกอบ
คาตอบของตนเอง เช่น หมายเลข 1 กาลังยืนอยู่น่าจะออกแรงได้มากกว่า
หมายเลข 2, หมายเลข 2 เพราะหมายเลข 2 ตัวใหญ่กว่า หมายเลข 1 ให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น คาถามนี้นักเรียนอาจถูกหรือผิดก็ได้ ครูยังไม่ต้อง
เฉลยคาตอบ)
3) นักเรียนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ (นักเรียน
ตอบคาถาม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น คาถามนี้นักเรียนอาจถูกหรือ
ผิดก็ได้ ครูยังไม่ต้องเฉลยคาตอบ)
1.3 ครูกล่าวโน้มน้าวความสนใจ ใจความว่า นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้า
หาคาตอบของข้อคาถามดังกล่าวจากการเรียนในคาบนี้
ขั้นสอน
1. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ทากิจกรรม 5.1 เรืเรื่อ่องงแรงลัพธ์ ให้เวลา
5 นาที นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพแทนแรง เพื่อสนับสนุนคาตอบของกลุ่ม ครู
สุ่มให้นักเรียนออกมานาเสนอ 1-2 กลุ่ม ครูร่วมอภิปรายคาตอบของแต่ละกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แรงลัพธ์
วิชทาวิยาศาสตร์
พื้นฐาน
3
รายวิรายวิ
ชา รายวิ
วิชทายาศาสตร์
พื้นฐาน
ว22101
ทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แรงลัพธ์
รายวิ
า วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
ชชาวิ
รายวิชารายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
จนได้ข้อสรุปว่า เมื่อมีแรงมากระทาต่อวัตถุจะทาให้วัตถุเคลื่อนที่ ไปตาม
แรงนั้น หากมีแรงมากระทากับวัตถุพร้อมกันๆ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามผลรวม
ของแรงนัน้ ๆ ซึ่งเรียกว่า แรงลัพธ์
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง แรงลัพธ์
3. ครูแนะนาเทคนิคการอ่านจับใจความสาคัญ โดยให้นักเรียนใช้ปากกาการ
ขีดเส้นใต้ ดังนี้
- ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นความหมาย ด้วยปากกาสีน้าเงิน
- ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นการนาไปใช้ประโยชน์ด้วยปากกาสีดา
- ขีดเส้นใต้คาศัพท์ที่ควรจา หรือควรรู้ ด้วยปากกาสีแดง
อย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถเลือกใช้ปากกาสีอื่นได้ตามความ
าม
ความเหมาะสม
และสามารถสร้
กเกณฑ์
ในการกำ
�หนดสี
่อใช้ในการอ่
านของ
เหมาะสม และสามารถสร้
างหลัากงหลั
เกณฑ์
ในการก
าหนดสี
เพื่อใช้เพืในการอ่
านของ
ตนเองได้
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ครูแนะนากิจกรรม “มวลจะไป
ทางไหน?” โดยมีอุปกรณ์คือ เครื่องชั่งสปริง 2 อัน/กลุ่ม ก้อนมวล 1 ก้อน/กลุ่ม
(อาจใช้ดินน้ามันก้อนเล็กบรรจุถุงแล้วใช้เครื่องชั่งสปริงร้อยเข้าไปที่ถุง หรือวัสดุ
ในท้องถิ่น เช่น ก้อนหินผูกเชือกสาหรับร้อยเครื่องชั่งสปริง) ให้นักเรียนกาหนด
แรงที่ใช้ในการดึงมวล ทานายการเคลื่อนที่ของมวลว่าจะเคลื่อนที่ไปทางไหน
แล้วจึงทาการทดลอง เพื่อตรวจสอบผลการทานาย

เวลา 2 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
5. ครูแจกกระดาษวาดแบบให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนบันทึกผลการ
ทากิจกรรมและตอบคาถามท้ายกิจกรรม จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย
และลงข้อสรุปดังนี้
5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรมและ
การศึกษาใบความรู้เรื่อง แรง ลงในกระดาษวาดแบบ
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มติดผลงานกลุ่มที่ผนังใกล้กับโต๊ะกลุ่ม คัดเลือก
ตัวแทนนาเสนอหรือตอบคาถาม 1 คน ยืนประจากลุ่ม (โดยจะต้องเป็นนักเรียน
ที่ไม่เคยเป็นตัวแทนนาเสนอ) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินศึกษาผลงานกลุ่ม
อื่น สามารถสอบถาม อธิบาย อภิปราย เมื่อมีข้อสงสัย โดยสมาชิกกลุ่มตัวแทน
จะทาหน้าที่ตอบคาถาม สมาชิกกลุ่มอื่นสามารถเขียนข้อเสนอแนะ หรือข้อชื่น
ชื่นด้ชมวยปากกาประจ
ด้วยปากกาประจำ
ชม
ากลุ�่มกล่ดังุมนีดั้ งนี้
1) กลุ่มที่ 1 สีม่วง
2) กลุ่มที่ 2 สีน้าเงิน
3) กลุ่มที่ 3 สีเขียว
4) กลุ่มที่ 4 สีแดง
5) กลุ่มที่ 5 สีดา
6) กลุ่มที่ 6 สีน้าตาล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แรงลัพธ์
วิชทาวิยาศาสตร์
พื้นฐาน
3
รายวิรายวิ
ชา รายวิ
วิชทายาศาสตร์
พื้นฐาน
ว22101
ทยาศาสตร์
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รายวิชา วิทยาศาสตร์
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รายวิชา วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
1.3 ถ้าในขณะที่คนยืนเข็นรถเข็นไปข้างหน้า คนนั่งใช้มือผลักล้อไป
ข้างหน้าด้วย รถเข็นจะเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใด (เคลื่อนที่เร็วขึ้น เพราะคน
นั่งช่วยออกแรงผลักล้อรถทาให้มีแรงมากขึ้น) มีแรงกี่แรงกระทาต่อรถเข็น คือ
แรงอะไรบ้าง (สองแรง แรงคนยืนเข็นรถเข็น และแรงคนนั่งผลักล้อรถเข็น) เรา
จะหาแรงลัพธ์ได้อย่างไร (แรงลัพธ์เท่ากับผลบวกของขนาดของแรงทั้งสอง
เพราะแรงทั้งสองมีทิศเดียวกัน)
1.4 ถ้าในขณะที่คนยืนเข็นรถเข็นไปข้างหน้า ถ้าคนนั่งใช้มือผลักล้อไป
ข้างหลัง รถเข็นจะเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใด (เคลื่อนที่ช้าลง เพราะคนนั่ง
ช่วยออกแรงสวนทางกับการเคลื่อนที่ของรถเข็นทาให้มีแรงลัพธ์ลดลง
2. นักเรียนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแรง, แรงลัพธ์
3. ครูใช้ Exit ticket โดยครูแจกกระดาษ Sticky note ให้นักเรียนทุกคน
โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องส่งก่อนออกห้องเรียน มีแนวทางการเขียนดังนี้
3.1 เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างน้อย 3 อย่าง
3.2 เขียนสิ่งที่สงสัยอย่างน้อย 1 อย่าง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาความสะอาดโต๊ะกลุ่มของตนเอง และช่วยกันทา
ความสะอาดห้องเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แรงลัพธ์
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101

เวลา 2 ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง แรง
ใบความรู้ท
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ยที่ 3 แผนการจั
ดการเรี้ทยี่ นรู
ง หน่
แรงลั
วยที
พธ์่ 3 แผนการจัดก
ใบความรู้ที่ 5.1 เรืหน่
่อง วแรง
ใบความรู
5.1้ที่ เรื5 ่อเรืง่อแรง
ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง แรง
าแรงลั
วิ่ 3ทยาศาสตร์
ฐาน ยรหันรูส้ทว22101
ชาพวิธ์ทยาศาส
3 แผนการจั
5หน่
เรื่อวชงยที
พธ์ พดื้นการเรี
แผนการจั
ี่ 5 เรื่อรายวิ
ง แรงลั
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ หน่
5 เรืวยที
่อง่ แรงลั
พธ์ ดการเรียนรู้ที่ รายวิ
ชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว22101
รายวิกชาทีวิ่วทัตยาศาสตร์
ื้นฐาน
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสรายวิ
ว22101
แรงเกิดได้จากการดึงหรือการผลั
ถุหนึแรงเกิ
่งกระทพดากั
ได้
จบากการดึ
อีกรหั
วัตสถุหงว22101
นึหรื่ง อโดยวั
การผลั
ตถุกทั้งทีสอง
่วัตถอ
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อถุไม่
มทีทีผั่ว่วแรงเกิ
สัตัตกัถุถุทนหหั้งนึนึแรงมี
ผากการดึ
ลต่
องวั
อโดยวั
ผันึส่งกระท
กัอาจสั
นทอาจสั
าให้
แรงมี
่อนที่ขตโดยเป
องวั
จากการดึ
ากการดึ
งอีหรื
กระท
ากั
อีผัอีกสงกหรื
วัวัตตอถุถุ่อการผลั
หหนที
นึนึ่งหรื
ทแรงอาจ
มวผัมบัตผสผัอีถุลต่
กระทำ
�กัอบมบการเคลื
่ง่ขโดยวั
ั้งสอง
สกเกิหรื
อถุหนึ่ง โดยวั
ด่ง่งได้
จอาจสั
กไม่ตทีตถุต่ว้อถุัตถุงสั
ถุทั้งหมสอง
ากั
วัอดตการเคลื
ถุทั้งต
ด้จากการดึงหรือการผลัก แรงเกิ
ทีแรงเกิ
่วัตถุดหดได้นึได้่งจกระท
ากังบหรื
กอหรื
วัอการผลั
ตการผลั
หนึต่งก้อกงสั
โดยวั
สอง
จากที
่หถุงสั่อนึนที
ทถุดเี่อการเคลื
ิ่งาแหน่
่ยขงนเป็
นต่โเคลื
่หแรงอาจ
นึ่ยอ่งนตำ
นที
ไปยั
งตทอีถุาให้
กทงทีี่ก่หวจาก
าลั
นึัต่งถุเวัเคลื
่อทนที
ี่อยู่เนปลี
ิ่ง่อเปลี
่ยน่ย
หรืตอ้อ่อไม่งสั
ตม้อ่ขผังสั
กัแรงอาจ
น แรงมี
อตการเคลื
นที
ตม่งไปยั
ถุผั่โสแรงอาจ
กิยูด่นตการเคลื
่อ่โจากที
นที
่ย�่ นวัแหน่
ไม่
สกัมนผัตสถุแรงมี
ผลต่ผอทลต่
การเคลื
องวั
แรงอาจ
ทำที�่ย่หให้
ว่งลต่
ัตวัถุตวอเัตถุกิการเคลื
่อนที
ดยเปลี
หรื
ไม่ต่ขต้อองวั
กังนอีกแรงมี
่อเปลี
นที
องวั
ถุดยเปลี
กิตดถุการเคลื
นท
กัน แรงมีผลต่อการเคลื
นที
องวั
าให้
วาแหน่
ัตถุ่อเนที
กิดง่อ่ขอการเคลื
ดยเปลี
นทนึผาให้
่เีองร็ยูนวเคลื
ขึงิ่ ้นเปลี
หรื
อ่ยช้นเป็
า่หวัลง
หรื
นิวั่หต่งนึถุ่อ่งทนที
เคลื
่อยูนเป็
นที
่เร็เคลื
ว่เขึ่ยปลี
้น่อนเป็
หรื
ช้วานขึลง่อ้นนที
่ง ง เคลื่อนที่เป
นึนึ่ง่งไปยั
ถุตนเป็
ทาแหน่
่นเคลื
เคลื
นที
่ยนเป็
นึตน่ย่งถุนเป็
ไปยั
วัี่กตาลั
ทง ี่อยเคลื
่น่อิงนเปลี
นอ่เร็เคลื
อีกที่ย่ห่หนเป็
ตงถุอีท่อกนที
ี่อทียู่ห่นนึวัิ่งเคลื
่อนที
นที
ที่กอำ�่อนงหยุ
ลัอีนที
งกดที่เคลื
่เถุปลี
นที
หรืหรือ่ อวัช้ตหยุ
าถุลงทดี่กนิาลั
นึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง วัทีตต่หาแหน่
ถุนึท่งี่อไปยั
ยูง่นจากที
ิ่งเปลี
นวัเคลื
ต่งเปลี
ถุวัท่อต่ยีกนที
าลั
่อจากที
่เ่ ปลี
มาณทางฟิ
มี 2หรืชนิอหยุ
ด คืดอนิ่ง
ปริมาณทางฟิสิกส์ มี 2 ชนิด คือ
เคลื
นทีด่เนิร็่งวขึ้นหรือช้าลง หรือหยุดนิ่ง เคลืปริ
่อนที
่เร็วขึ้นหรืสอิกช้ส์าลง
อช้าลง หรือหยุดนิหรื
่ง อ่อหยุ
มาณเวกเตอร์
1. ปริมาณเวกเตอร์
ศทาง เช่นหมายถึ
ความเร็งปริ
ว น้มาหนั
าณทีก่มีทั้ง
มาณทางฟิสหมายถึ
ิกส์ มี 2งปริ
ชนิมดาณที
คือ ่มีทั้งขนาดและทิ
ทางฟิสิกส์ มี 2 ชนิด คือ ปริมาณทางฟิสิกส์ มี 2 ชนิด คือ 1. ปริปริ
ปริว1.
ม่ ่มน้าณสเกลาร์
ง เช่
ปริ
ีแวต่ขน้่มนาดอย่
2.าหนั
ปริ
งเดียว ไม่
มหมายถึ
ีทิศเช่ทาง
เช่ปรินมพลั
าณที
ีแต
1.1.่มปริ
าณเวกเตอร์
หมายถึ
มม2.าณที
ีทีทปริ
ั้งั้งขนาดและทิ
ศศทาง
กมาาณสเกลาร์
มาณเวกเตอร์
หมายถึ
งความเร็
ปริม่มาณที
ั้งขนาดและทิ
ศทาง
น งความเร็
วงงาน
น้่มาหน
ณเวกเตอร์ หมายถึงปริมาณที
ีทั้งมมขนาดและทิ
เช่นงงปริ
ความเร็
าหนั
ก หมายถึ
ปริ
าณเวกเตอร์ศทาง
หมายถึ
ปริ
าณที
ขนาดและทิ
ทาง
เช่นนมาณที
�ำ ีทหนั
พืปริ
่ าณที
ปริเช่ม2.
ตราเร็อุวาณางเดี
เวลา
ปริ
าตรอุณ
ตงเดี
ราเร็
2.2.่มปริ
มทีมาณที
่มนาตร
ต่ต่ขขมอังนาดอย่
วิวไม่ไม่มมีทงีทิศปริ
เช่พืเช่น้นน่มทีพลั
มยิมวิ เวลา
ปริ
าณสเกลาร์
มาณที
ีแ่ พลั
ต่งขงาน
ไม่มีทิศทาง เช่น พลัง
ณสเกลาร์ หมายถึง ปริมาณที
ีแต่มมขาณสเกลาร์
นาดอย่างเดีหมายถึ
ยวเวลา
ไม่มงงีทปริ
ิศ้นทาง
งาน
หภู
ปริ
าณสเกลาร์
หมายถึ
่มีแีแพลั
นาดอย่
งเดียมยหมายถึ
ิศทาง
ทาง
งมนาดอย่
งาน
อุอัณาหภู
หภู
่ ปริมอัาตร
เวลา พื้นที่ ปริมาตร อัตราเร็ว
ตร อัตราเร็ว
พืเวลา
้นที่ พืปริ้นมทีาตร
ตราเร็อัตว ราเร็ว

แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์? แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์?
แรงเป็?นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์
?? นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์?
แรงเป็
ปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์

ในการพิจารณาว่าปริมาณใดเป็นปริมาณเวกเตอร์
ในการพิ
หรือจสเกลาร์
ารณาว่าต้ปริองพิ
มาณใดเป็
จารณาว่นาปริทิมศาณเว
ทางม
นั้นต้หรื
อนไม่จปริารณาว่
หากทิ
อาอปริปริมมาณใดเป็
าณนั
้น นัจแสดงว่
้นารณาว่
หรืมอาณเวกเตอร์
าไม่ปริ
มทิศาณนั
ศ้นทางไม่
นอ สเกลาร์
ีผลต่
อต้เช่
ปริ
มเวลา
าณนั
้นพลัแสดงว
งางาน
ต้ต้อองพิ
าา ทิหากทิ
ออมปริปริ
มมาณ
จารณาว่
ปริมาณใดเป็
มาณเวกเตอร์
หมรืีผผอลต่ลต่
สเกลาร์
งพิ
ศทางมี
ทางมี
ลต่
าณ
ในการพิ
จารณาว่
นารณาว่
ปริ
หผเป็ผรืลต่
อนงพิ
จารณาว่
ทิศ
จารณาว่าปริมาณใดเป็นปริมในการพิ
าณเวกเตอร์
หรือาสเกลาร์
องพิ
าศทางไม่
ทิศทางมี
าณ
พืปริ้นมทีาณนั
่ นัหากทิ
ทางมี
ผาปริ
ลต่งศงาน
ปริมอุาณใด
ปริ
มาณนั
พืเช่้นนเป็
ที้นเวลา
่ นหากทิ
เวกเตอร์
เช่มาณนั
นผอุลต่
น้าหนั
อ้นปริ
าณใด
ท้นิศทีพุ่ ่งปริ
เข้เช่ามสูนาณนั
่จเวลา
ุดศู้นนเป็
ย์พล
นก
พลัศาทางมี
งปริ
งาน
ณ
หภู
้นหรือ้นไม่แสดงว่
หากทิาศปริทางไม่
้นนศอแสดงว่
มอทางไม่
าณนั
นมสเกลาร์
้นเช่หรื
ไม่
หากทิ
ีผลต่
มาณนั
แสดงว่
เป็มกนมิ มีพืสเกลาร์
ศทางไม่มีผลต่อปรินัมาณนั
มาณนัม้นีผลต่
เป็นอสเกลาร์
เวลา
พลั
ณ้นมเป็
หภู
ิ อปริ
ในการเคลื
่อปริ
นทิ
ในการเคลื
ศ่งจทางการเคลื
นที
่คตวามเร็
ถุเช่ใดๆ
วเมื
จะเปลี
่อมีกกมีารเปลี
่ยทนด้
ความเ
พืปริ้นมทีาณนั
่ ศหากทิ
ศผทางมี
ผลต่มาณใด
อปริ
้นเป็
นศ่จเวกเตอร์
เช่อำ�หนั
นมีน้มกาหนั
ทเข้
ิศมาพุสูาณนั
เขุ้ดศูา้นสูนเป็่จย์่อุดนนที
ศูเวกเตอร์
น่ขย์่อองวั
กลางโลกเสมอ
ทางมี
อปริ
มาณนั
เวกเตอร์
มีารเปลี
ทิศกพุมี่ยงปริ
กลางโลกเสมอ
ทีพุ่อ่ นหากทิ
ทางมี
ผนกลางโลกเสมอ
ลต่น้เมื
าณใด
น น้ในการ
าหนั
ิศพุว่ง่ยยเข้นทิ
าสูศ่จทา
ุดศ
มีผลต่อปริมาณใด หากทิ
้นเป็
นลต่
เวกเตอร์
เช่นมาณใด
น้ปริาหนั
กปริมีพืทม้นาณนั
ิศเป็
่งนที
เข้
า่ขสูองวั
ุดตศูถุนเช่ใย์ดๆ
ฤ
ในการเคลื
่อศนที
่อปริ
มีก่ยมารเปลี
่ยนทิ
ศทางการเคลื
่อถุวนที
่คววามเร็
นด้ศวทางการเคลื
ย ความเร็
จึ่องนที
น่ความเร็วจะเปลี่ยนด้วย ค
ในการเคลื
่อวนที
องวั่คตวามเร็
ใจึดๆ
เมื
นทิ
เคลื
่อนที
่ของวั
ต่ขถุองวั
ใดๆตเมืถุใ่อดๆ
มีนทีกเมื
ารเปลี
นทิ
ศทางการเคลื
่อขนที
จะเปลี
่ยจะเปลี
นด้ปริวมย่ ่ยาณเวกเตอร์
ความเร็
วฤจึงเป็นวปริ
มเป็าณ
งวัตถุใดๆ เมื่อมีการเปลี
่ยนทิ
ทางการเคลื
่ความเร็
วาณเวกเตอร์
จะเปลี
่ยนด้
ย ฤความเร็
งเป็
น ่อมีกวารเปลี
ฤ
ของแรง เมื่อเราออกแรงกระทาต่อวัตในกรณี
ถุในทิศขต่องแรง
างกัน แม้
เมืแ่อรงมี
เราออกแรงกระท
ขนาดเท่ากันก็าต่
จะส
อว
ปริมาณเวกเตอร์
ปริมในกรณี
าณเวกเตอร์
เวกเตอร์
นที่ของวั
ตาต่
ถุอตาวักั่าตงๆ
นไป
สรุ
ว่าแแรงมี
ั้งขนาดและทิ
่อนทีาต่
่ขาองวั
ทาง
่างงๆ
กัาอนงกั
นการ
ไป
ปริ
มแม้าณเวกเตอร์
ปแได้
ทั้งาขน
นทิ
ศงต่ผลต่
าเมื
งกัปอ่ นได้
แม้
รงมีเคลื
ขทนาดเท่
กัอนวัก็ตตจถุถุศะส่
ผลต่
ในกรณี
เราออกแรงกระท
ใตนทิ
ศต่เป็
น สรุ
รงมีว่าขแรงมี
นาดเท่
กัน
องแรง เมื่อเราออกแรงกระทในกรณี
าต่อวัตขถุองแรง
ในทิศต่เมืา่องกัเราออกแรงกระท
น เคลื
แม้แ่อรงมี
นาดเท่
นถุก็ขใจกัองแรง
ะส่
การ
่อนที่ขทองวั
ตถุต่างๆ กัศนทาง
ไป สรุเป็ปนได้ปริวเคลื
่ามแรงมี
่อนทีท่ขั้งขนาดและทิ
องวัตถุต่างๆศกัทาง
นไปเป็สรุนปปริ
ได้มวาณเวกเตอร์
่าแรงมีทั้งขนาดและทิศทาง เป็นปริมาณเวกเตอร์
ต่างๆ กันไป สรุปได้เคลื
ว่าแรงมี
ั้งขนาดและทิ
าณเวกเตอร์
การเขียนเวกเตอร์ของแรง
การเขียนเวกเตอร์ของแรง
ใช้ความยาวของส่
นตรงแทนขนาดของแรง
ใช้คและหั
วามยาวของส่
วลูกศรแสดงทิ
วนเส้นศตรงแทนขนาดขอ
ทางของแรง ถ้า
การเขียนเวกเตอร์ของแรง
การเขี
ยนเวกเตอร์ขวนเส้
องแรง
ตอร์ของแรง
หนึ
่งวางอยูศ่บทางของแรง
นพืใช้้นลืค่นวามยาวของส่
เมื่อถ้และหั
มีามีแวลูกรงผลั
กล่
งจะท
หนึ
าให้
่งวางอยู
กล่องมีถ้่บาสนพื
่นกล่เมือ่องใบ
แนที
่เปลี
นไป
อศงจะท
แรงทีาให้
่ผลักก
ใช้ใช้ความยาวของส่
วนเส้
และหั
กล่ศรแสดงทิ
ศทางของแรง
มีภาพการเคลื
กถ้ล่้นาอลืมีงใบหนึ
่ ก่ยกล่
ความยาวของส่
ววนเส้
นตรงแทนขนาดของแรง
วอลูงใบ
ศรแสดงทิ
ศทางของแรง
วกนเส้
นอตรงแทนขนาดของแรง
และหั
ว่งมี่อลูวางอยู
กรงผลั
ศรแสดงทิ
ทางของแร
ยาวของส่วนเส้นตรงแทนขนาดของแรง
และหั
ลูนกตรงแทนขนาดของแรง
ศรแสดงทิ
พธ์่บกแรงที
กรณี
รงกระท
ามากกว่
ย่ยกล่
กว่
าแรงลั
หนึ
ธ์ลัแรงลั
นาพเป็
ทน่อี่มนที
ชายสองคนออกแ
ีแรงกระท
ามากก
หนึอ่งงจะท
แรงผลั
อา่เงมี
งจะท
าให้
ล่ถ้อางมี
่อนที
นไป
แรงที
กสเช่ถ้กล่
อในรู
บนพื
้นวางอยู
ลื่น าให้
เมื่บ่อนพื
มีกแล่้นรงผลั
กล่่ออมีงจะทำ
�เรีให้กย่อกล่
กกว่
ล่หนึ
สวางอยู
่เปลี่ออทมี่ยงี่มนไป
แรงที
ลัอเรีกงจะท
อางเรี
ยกกว่ล่่งแรง
าอพ่ผงมี
ธ์งนกรณี
ถ้ปาเป็5.2
่งแรงลั
นพื
้นเป็่อผลืสนนที
แีแรงผลั
กกล่่ผเปลี
าให้
ภาพการเคลื
่เปลี่ยนไป
แรง
ลื่น เมื่อมีแรงผลักกล่
อลืงมี่นสกเมื
ภาพการเคลื
นที
ปลี
่ยภาพการเคลื
นไป
ลั่นภาพการเคลื
กเมื
กล่





F
FF22มากกว่
ในทิ
ศทางตรงกั
นข้นเช่างกรณี
มกล่
ขนาดของ
ในทิ
ทางตรงกั
าขนาดของ
ข้าามFมป1สมติ
กล่วชายสองคน
อ่างจะเคลื
ขนาดของ
่อน
เรียกว่
แรงลัพ�ธ์ามากกว่
กรณี
ทในรู
ี่มFเช่
ีแ1ปรงกระท
าพหนึ
น สมติ
ในรู
5.2
งกล่
ที่มาีแามากกว่
รงกระทำ
นและ
ปามากกว่
ชายสองคนออกแรงดึ
ง Fชายสองคนออกแรงดึ
เรีในรู
ยกว่
แรงลั
ธ์ ่งถ้แรง
าเป็
ี่มปวีแ่าอรงกระท
ามากกว่
าหนึศ่งทางตรงกั
แรง
เช่นอนนงข้ในรู
5.2
ถ้าเป็นกรณีที่มีแกรณี
รงกระท
หนึถ้า่งเป็
แรงานหนึ
เช่่งนแรง
5.2
ชายสองคนออกแรงดึ
อทงกล่
2า5.2
1 และ




 



และแรงลั
พงจะเคลื
ธ์Fอซงจะเคลื
ึ่ง2เป็
การรวมแรงทั
้นFมืแบบเวกเตอร์
พกธ์F็จซ่อ2ะมี
ึ่งนที
เป็ทน่ไิศปทางขวา
การรวมแรงทั
ทางเดี
ยวกั
้งสองนั
้น่อนที
แบบเว
่ขอ
F 1วและ
F 2ในทิศFทางตรงกั
ข้ามืมอสมติ
ขนาดของ
มากกว่
าขนาดของ
กล่
Fว1่าFกล่
F 1 กล่
และ
ในทิ
ศ2 ทางตรงกั
นข้้งอาสองนั
ม สมติ
วอ1่าพและแรงลั
ขนาดของ
มากกว่
ขนาดของ
องจะเ
สมมติ
่าขนาดของ
่อFนนที
และแรงลั
ธ์ซึ่งอเป็งจะเคลื
นการรวมแรงทั
้งาสองนั
้น บการเคลื
ศทางตรงกันข้าม สมติ
่าวขนาดของ
มากกว่านาขนาดของ
ขนาดของ
่อไปทางขวามื
นที่ไปทางขวา
2 มากกว่
1 อกล่
มื้งสองนั
อและแรงลั
ซึ่งทเป็ิศทางเดี
นกการรวมแรงทั
้งสองนั
กน็จการรวมแรงทั
ะมีอทงิศทางเดีย้งวกั
บการเคลื
่อนที่ของกล่
อง ทิศทางเดียวกับการเคลื่อน
อ่ นที
และแรงลั
ซึ่ง่ขเป็องกล่
สองนั
้นแบบเวกเตอร์
ก็จะมี
กพ็จธ์ะมี
การเคลื
่ขแบบเวกเตอร์
องกล่พอ่องธ์นที
งเป็นการรวมแรงทัแบบเวกเตอร์
้นแบบเวกเตอร์
็จะมียวกั
ทิศบทางเดี
ยมืวกั
บ้นการเคลื

รูป 5.2 แสดงชายสองคนกาลังออกแรงดึงกล่รูอปง 5.2 แสดงชาย
ที่มา าลั
www.pm.ac.th/files/12050
รูป 5.2
าลังออกแรงดึ
รูปงกล่
5.2องแสดงชายสองคนก
งออกแรงดึงกล่อง
รูป 5.2 แสดงชายสองคนกาลังออกแรงดึ
งกล่แสดงชายสองคนก
อง ที่มา www.pm.ac.th/files/1205031717312916_1512040660517.doc
ที่มา www.pm.ac.th/files/1205031717312916_1512040660517.doc
ที่มา www.pm.ac.th/files/1205031717312916_1512040660517.d
ที่มา www.pm.ac.th/files/1205031717312916_1512040660517.doc
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การรวมเวกเตอร์
การรวมเวกเตอร์ เป็นการรวมปริมาณเวกเตอร์หรือการหาเวกเตอร์ลัพธ์นั้นเองการรวมเวกเตอร์มี 2 วิธีคือการ
รวมเวกเตอร์โดยการสร้างรูป และการรวมเวกเตอร์ด้วยวิธีการคำ�นวณซึ่งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าช่วย เช่น ใช้
กฎทางตรีโกณมิติ การใช้ทฤษฎีบทปีธากอลัส ซึ่งเราอาจจะต้องทำ�การพิจารณาให้เวกเตอร์นั้นอยู่ในรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก หรือถ้าไม่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมเราก็สามารถหาได้โดยมีรูปแบบการคำ�นวณที่นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับสูงขึ้น
ไป
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ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง มวลจะไปทางไหน?
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงลัพธ์
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐาน
ส ว22101
วิทยาศาสตร์
รหัสรหัว22101
ชื่อกลุ่ม…………...................................................ชั้น...............เลขที่...............................................................
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของมวลเมื่อออกแรงกระทาต่อมวลต่างๆ กัน
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องชั่งสปริง 2 อัน
2. ก้อนมวล 1 ก้อน
3. เชือกสาหรับร้อยเครื่องชั่งสปริง
วิธีทากิจกรรม
1. ให้นักเรียนกาหนดแรงที่ใช้ในการดึงมวล
2. ทานายการเคลื่อนที่ของมวล
3. ทาการทดลองออกแรงดึงมวล เพื่อตรวจสอบผลการทานาย บันทึกผลการทดลองและสรุปผล
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยกาหนดขนาดและทิศทางของแรง F1 และ F2 ที่
จะใช้ดึงมวล โดยให้แรงทั้งสองมีทิศอยู่ในแนวเดียวกัน เช่น แนวเหนือใต้ แนวตะวันออกตะวันตก ลงในตาราง
จากนั้นทาการทานายแรงลัพธ์ ออกแรงดึงตามที่กาหนด บันทึกแรงลัพธ์ และสรุปผลการทากิจกรรม
1. ตารางบันทึกผลการทากิจกรรม
F1
F2
ครั้งที่ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ
1
2
3
4
5

ทานายแรงลัพธ์

ขนาด

ทิศ

แรงลัพธ์
ขนาด ทิศ

สรุป
(สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง)
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ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง มวลจะไปทางไหน?
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงลัพธ์
รหั
วิาชสว22101
า ว22101
รายวิ
ฐาน
รายวิชาชาวิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์พื้นรหั
สวิสชรหั
2. วาดรูปแทนแรง
ครั้งที่
F1

F2

ทานายแรงลัพธ์

แรงลัพธ์

สรุป

1

2

3

4

5

3. หากนักเรียนออกแรงมากกว่า 2 แรงกระทาต่อมวลก้อนเดียวกัน ผลจะเป็นอย่างไร ให้นักเรียน
ออกแบบตารางบันทึกการทากิจกรรมลงในบริเวณที่เว้นไว้ รวมกลุ่ม 2 กลุ่มเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มละ 8 คน
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437
แนวคาตอบใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง มวลจะไปทางไหน?
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงลัพธ์
รหัสวิสชรหั
วิาชสาว22101
รายวิชชาาวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์พื้นรหั
รายวิ
ฐาน
ว22101
1.ตารางบันทึกผลการทากิจกรรม (ผลการทากิจกรรม ขึ้นอยู่กับแรงที่นักเรียนกาหนด) เช่น
ทานายแรงลัพธ์
F1
F2
แรงลัพธ์
สรุป
ครั้งที่ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ (สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง)
1
10 N ใต้
0N
10 N ใต้
10 N
ใต้
สอดคล้อง
2
8N
ใต้
2N
ใต้ 10 N ใต้
10 N
ใต้
สอดคล้อง
3
5N
ใต้
2 N เหนือ 3 N
ใต้
2.8 N ใต้
สอดคล้อง
4
3 N เหนือ 2 N
ใต้
1 N เหนือ 1 N เหนือ
สอดคล้อง
5
10 N ใต้ 10 N เหนือ 0 N
0N
สอดคล้อง
2.วาดรูปแทนแรง
ครั้งที่
F1

F2

ทานายแรงลัพธ์

แรงลัพธ์

สรุป

10 N

0N

10 N

10 N

สอดคล้อง

8N

2N

10 N

10 N

สอดคล้อง

5N

2N

3N

2.8 N

สอดคล้อง

3N

2N

1N

1N

สอดคล้อง

10 N

10 N

0N

0N

สอดคล้อง

1
2
3
4
5

3.หากนักเรียนออกแรงมากกว่า 2 แรงกระทาต่อมวลก้อนเดียวกัน ผลจะเป็นอย่างไร ให้นักเรียนออกแบบ
ตารางบันทึกการทากิจกรรมลงในบริเวณที่เว้นไว้ และรวมกลุ่ม 2 กลุ่มเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มละ 8 คน
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ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทากิจกรรม

F1

F2

F3

ทานายแรง แรงลัพธ์
สรุป
ครั้ง
ลัพธ์
(สอดคล้อง/
ที่ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ ขนาด ทิศ
ไม่
สอดคล้อง)
1
2
3
4
5
(คาตอบขึ้นกับดุลยพินิจของครู)
ตัวอย่างผลงานนักเรียน เช่น แรงสามแรงดึงก้อนหิน ในทิศดังรูป
นักเรียนจะกาหนดขนาดและทิศทางของแรงทั้งสาม จากนั้นทานายทิศทาง
การเคลื่อนที่ของก้อนหิน แล้วทาการตรวจสอบผลโดยใช้เครื่องชั่งสปริงออก
แรงดึงก้อนหิน
สรุปผลการทานายละการทดลองว่าสอดคล้องกันหรือไม่ พร้อม
อภิปรายผล
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง แรงเสียดทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ทยาศาสตร์
ขอบเขตเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 3
แรงเสี ย ดทานเป็ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ขั้นนา
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการ 1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการถามคาถามกับนักเรียนว่า นักเรียนเคยเดินหรือวิ่ง
เคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ นั้ น โดยถ้ า ออกแรง แล้วลื่นล้มบ้างหรือไม่ ? และนักเรียนคิดว่าอะไรที่ทาให้นักเรียนลื่นล้ม ? (ให้นักเรียนคิด
กระท าต่ อ วั ต ถุ ที่ อ ยู่ นิ่ ง บนพื้ น ผิ ว ให้ และตอบอย่างอิสระ) ครูเชื่อมโยงสถานการณ์ข้างต้น โดยการนาภาพพื้นรองเท้า หรือ
เคลื่ อ นที่ แรงเสี ย ดทานก็ จ ะต้ า นการ รองเท้านักเรียนชาย มาให้นักเรียนดู แล้วถามคาถามกับนักเรียนว่า เหตุใดรองเท้าของ
เคลื่ อ น ที่ ข องวั ต ถุ แรงเสี ย ดทาน ที่ นักเรียนต้องมีแผ่นยางรองด้านล่างของรองเท้าด้วย ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่
อย่างอิสระ (โดยครูให้เวลานักเรียนแต่ละคนคิดอย่างอิสระ แล้วให้นักเรียนร่วมกันนาเสนอ
เรี ย ก แรงเสี ย ดทานสถิ ต แต่ ถ้ า วั ต ถุ ความคิดกลุ่มละ 1 คาตอบ ห้ามซ้ากัน) (แนวคาตอบ จะได้ไม่ลื่น, ทาให้เดินง่าย, สวยงาม,
กาลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทาให้ , เดินสะดวก, วิ่งง่ายขึ้นไม่ล้ม)
วั ต ถุ นั้ น เคลื่ อ นที่ ช้ า ลงหรื อ หยุ ด นิ่ ง ขั้นสอน
เรียกว่า แรงเสียดทานจลน์
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น ว่านักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่า
เวลาเราเคลื่อนย้ายวัตถุ วัตถุบางอย่างเคลื่อนที่ง่าย บางอย่างเคลื่อนที่ยาก เหมือนมีแรงมา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ซึ่ง แรงนั้นเราเรียกว่า “แรงเสียดทาน”
ด้านความรู้ (K)
2. ครูนากล่องหนึ่งใบมาวางไว้บนโต๊ะ แล้วถามนักเรียนว่า มีแรงใดบ้างที่กระทาต่อกล่องที่วาง
1. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรง อยู่นิ่งบนโต๊ะ (ให้นักเรียนระดมความคิด) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า จากวัตถุทอี่ ยู่นิ่ง
เสียดทานจลน์
บนพื้น พบว่า แรงลัพธ์ที่กระทาต่อกล่องเป็นศูนย์ คือ แรงโน้มถ่วง และแรงที่พื้นกระทาต่อวัตถุ
2. อธิบายขนาดและทิศทางของแรง เท่านั้นโดยแรงทั้งสองมีขนาดของแรงเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม

1. ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่องแรงเสียดทาน
2. ใบงานที่ 6.1 แรงเสียดทาน
3. กล่องกระดาษ หรือลังกระดาษ
4. เครื่องชั่งสปริง
5. รองเท้านักเรียนชาย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 6.1 แรงเสียดทาน

3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สื่อ

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
2. ห้องสมุดโรงเรียน
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ที่สัมพันธ์กับพื้นผิว หรือที่เรียกว่า ความฝืด แรงเสียดทานนี้แปรไปตามชนิดของพื้นผิว

เสียดทานให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงเสียดทานหรือความเสียดทาน (Friction) เป็นแรงต้านการเคลื่อนที่
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⃑⃑⃑⃑𝒌𝒌 )
แรงเสียดทานจลน์ (ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิต) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝒇𝒇
6. นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง แรงเสียดทาน โดยมีครูคอยสังเกต ให้คาปรึกษาและตอบ
ข้อคาถามเพิ่มเติม
7. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบกิจกรรมที่ 6.1 ของตนกับเพือ่ นข้างเคียง แล้วตรวจคาตอบที่ถูกต้อง
จากเฉลยที่ครูแสดงบนจอโปรเจกเตอร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแสดงความเห็นและ
สอบถามเพิ่มเติม โดยมีครูคอยตอบคาถามให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
ขั้นสรุป
1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ที่ 6.1 และทาใบกิจกรรมที่ 6.1 แล้วนาคาตอบมา
อภิปรายสะท้อนความคิดของตนเองให้เพื่อนในห้องได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับครู เพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุปสาระสาคัญ ดังนี้ แรงเสียดทาน เป็นแรงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสเพื่อต้าน
การเคลื่อนที่ของวัตถุ ขณะวัตถุกาลังเคลื่อนที่ไถลผ่านกัน โดยแรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้าม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง แรงเสียดทาน
รายวิ
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
วัตถุเคลื่อนที่ว่ามีค่าเท่าใด ? หลังจากนั้น เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ให้นักเรียน
สังเกตอีกครั้งว่าค่าแรงที่ได้เหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร ? แล้วให้นักเรียนนา
สิ่งที่สังเกตได้ไปสนทนากับกลุ่มของตนเองอีกครั้ง หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
จนได้ของสรุปเกี่ยวกับค่าของแรงเสียดทานสถิต และ แรงเสียดทานจลน์จากการทดลอง
(แนวคาตอบ แรงที่มีค่ามากที่สุดที่อ่านได้นั้น คือ แรงเสียดทานสถิต (แรงก่อนวัตถุ
เคลื่อนที่) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ⃑⃑⃑⃑
𝒇𝒇𝒔𝒔 และแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ เรียกว่า
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ขนาดของแรงถึงค่าสูงสุดค่าหนึ่ง วัตถุ จะเริ่มเคลื่อนที่ ซึ่งแรงเสียดทานขณะนั้นเรียกว่า
แรงเสียดทานสถิตสูงสุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง แรงเสียดทาน
ทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิรายวิ
ชาวิชทาวิ
ยาศาสตร์
พื้นฐาน 3
ข้กัาบมกั
ทิศการเคลื
่อนที
่ของ วัตถุเสมอ แรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แรงเสียดทานที่
ทิศบการเคลื
่อนที
่ของ
เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังอยู่นิ่ง เรียกว่า แรงเสียดทานสถิต (static friction ; ⃑⃑⃑⃑
𝒇𝒇𝒔𝒔 ) และแรง
เสียดทานในขณะที่วัตถุกาลัง เคลื่อนที่ เรียกว่า แรงเสียดทานจลน์ (kinetic friction ;
⃑⃑⃑⃑𝒌𝒌 ) ขนาดของแรงเสียดทานสถิตจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุ เมื่อเพิ่ม
𝒇𝒇
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
่งที่ต้องการวั
ด้าสินความรู
้ ด/ประเมิน
ด้1.านความรู
การอธิบ้ ายแรงเสียดทาน
1. การอธิ
บายแรงเสียดทาน
ยดทาน
สถิตและแรงเสี
สถิ
ตและแรงเสียดทาน
จลน์
จลน์กษะ/กระบวนการ
ด้านทั
ด้1.านทั
ษะ/กระบวนการ
เขียกนแผนภาพแสดงแรง
1. เขีเสียยนแผนภาพแสดงแรง
ดทานและแรงอื่นๆ ที่
เสีกระท
ยดทานและแรงอื
าต่อวัตถุ ่นๆ ที่
กระท
อวัตถุ นพึง
ด้านคุ
ณลัาต่กษณะอั
ด้ประสงค์
านคุณลัก(A)
ษณะอันพึง
ประสงค์
1. มีวินัย (A)
1.2. มีใฝ่วเินรีัย นรู้
2.3. ใฝ่มุ่งเมัรีย่นนรู
้ างาน
ในการท
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
วิธีการ
- ประเมินใบกิจกรรม
- ประเมินใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้
ใบกิจกรรมที่ 6.1
ใบกิจกรรมที่ 6.1

- ประเมินใบกิจกรรม
- ประเมินใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ 6.1
ใบกิ
ข้อทีจ่ กรรมที
9 ่ 6.1
ข้อที่ 9

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
แบบประเมิ
คุณลักษณะน
คุณลักษณะ

เกณฑ์
เกณฑ์
นักเรียนทาถูก
นัผ่กานเกณฑ์
เรียนทาถูร้อกยละ 80
ผ่ขึา้นนเกณฑ์
ไป ร้อยละ 80
ขึ้นไป
นักเรียนทาถูก
นัผ่กานเกณฑ์
เรียนทาถูร้อกยละ 80
ผ่ขึา้นนเกณฑ์
ไป ร้อยละ 80
ขึ้นไป
ได้ระดับคุณภาพ 3
ได้
ะดับคุณภาพ
ทุกรรายการขึ
้นไป 3
ทุถืกอรายการขึ
ว่าผ่าน ้นไป
ถือว่าผ่าน
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บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ปั………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ข้………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............

………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
ความเห็
นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
(...................................................)
(ลงชื่อ)…….............…………………..…………
ตาแหน่ง .....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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ก. รถแล่นจากซ้ายไปขวา ยางรถหมุนเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย แรงเสียดทาน fs มีทิศจากซ้ายไป
ขวา
ข. รถแล่นถอยหลังจากขวาไปซ้าย ยางรถหมุนเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา แรงเสียดทาย fs มีทิศทาง
จากขวาไปซ้าย
ค. รถเบรกล้ออยู่นิ่งแต่รถจะแล่นไปต่อจากเดิม คือ จากขวาไปซ้าย แรงเสียดทานมีทิศจากซ้ายไปขวา
ชนิดของแรงเสียดทาน แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ
1. แรงเสียดทานสถิต (Static Friction) หมายถึง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงภายนอกมากระทา
ต่อวัตถุ แต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ (แรงเสียดทานสถิตมีได้หลายค่า เริ่มตั้งแต่มีค่าเป็นศูนย์ถึงค่าสูงที่สุด ซึ่ง
⃑⃑𝑠𝑠
ค่าสูงสุดนี้จะวัดได้ก็ต่อเมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝑓𝑓
2. แรงเสียดทานจลน์ (Kinetic Friction) หมายถึง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุกาลังเคลื่อนที่
⃑⃑⃑𝑘𝑘
ด้วยความเร็วคงตัว เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝑓𝑓
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน
1. ลักษณะพื้นผิวสัมผัส เช่น วัตถุผิวเรียบ เช่น กระเบื้อง กระจก พลาสติก มีการเสียดสีระหว่างกัน
น้อย จึงทาให้เกิดแรงเสียดทานได้น้อย วัตถุผิวขรุขระ เช่น พื้นทราย พื้นหญ้า พื้นกรวด มีการเสียดสีระหว่าง
กันมาก เกิดแรงเสียดทานมาก
2. น้าหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น หากวัตถุมีน้าหนักมาก เกิดแรงเสียดทานมาก เช่น คนที่
มีรูปร่างใหญ่ (มวลมาก) หากวัตถุมีน้าหนักน้อย เกิดแรงเสียดทานน้อย เช่น คนตัวเล็กกว่า (มวลน้อย) เป็นต้น
ที่มา : แรงเสียดทาน ออนไลน์เข้าถึง https://www.youtube.com/watch?v=sl80_s0rGa4&t=317s
แรงเสียดทาน ออนไลน์เข้าถึง https://sites.google.com/site/siteanan/raeng-seiyd-than
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4. แรงเสียดทานจลน์ เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของวัตถุ
9. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงการแตกแรงที่กระทากับวัตถุจากภาพที่กาหนด
ที่
สถานการณ์
เขียนแผนภาพแสดงการแตกแรงที่กระทากับวัตถุ

1.

ออกแรงเพียงเล็กน้อย
วัตถุยังไม่เคลื่อนที่

2.

ออกแรงจนกระทั่งวัตถุ
เกิดการเคลื่อนที่

3.

ลากกล่องโดยใช้รถลากที่มี
ล้อเลื่อนได้

4.

คั้นมะนาวสด

452

ทำ�งานและมีจิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื้อหา
ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของ
ยดทานระหว่
างผิวสัมผัสของ
วัตถุขนาดของแรงเสี
ขึ้นอยู่กับลักษณะผิ
วสัมผัสและขนาดของแรง
วัปฏิ
ตถุกขิรึ้นิยอยู
ับลักษณะผิ
าตั้ง่กฉากระหว่
างผิวสัวมสัผัมสผัและขนาดของแรง
ส
ปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
ด้จุดานความรู
ด้านความรู
1.ระบุได้้ ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรง
จัยที่มวีผสัลต่
เสีย1.ระบุ
ดทานไคืด้อว่าลัปักจษณะผิ
มผัอสขนาดของแรง
และขนาดของ
เสี
ยดทาน
อ ้งลัฉากระหว่
กษณะผิวาสังผิ
มผัวสสัและขนาดของ
แรงปฏิ
กิริยคืาตั
มผัส
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทั
กษะและกระบวนการ าการทดลอง
1.ออกแบบการทดลองและท
1.ออกแบบการทดลองและท
าการทดลอง
เพื่ออธิ
บายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสี
ยด
เพื
่ออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียด
ทาน
ทาน
ด้านคุณลักษณะ
ด้านคุ
ษณะ
นักณเรีลัยกนมี
วินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มวสาระการเรี
กลุ
่มสาระการเรี
ขอบเขตเนื
้อหา ยนรู้ วิทยาศาสตร์
สือ่ /แหล่
งเรีจยกรรมที
นรู้ ่ 7.1 เรื่อง ปัจจัยที่
1. ใบกิ
ใบกิอขนาดของแรงเสี
จกรรมที่ 7.1 เรื่อยงดทาน
ปัจจัยที่
มี1.ผลต่
มี2.ผลต่
อขนาดของแรงเสี
ความรู
้ที่ 7.1 เรื่อง ปัยจดทาน
จัยที่มีผล
2. ความรู้ที่ 7.1ยดทาน
เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อขนาดของแรงเสี
ต่อขนาดของแรงเสี
ยดทาน(กระดาษ
3. กระดาษวาดแบบ
กระดาษวาดแบบ
พรูฟ3.) พร้
อมปากกาเมจิก (กระดาษ
12 สี
ปรู๊ฟ4.สติ
) พร้กอเกอร์
พรู
มปากกาเมจิ
ดาว ก 12 สี
4.สติ
กเกอร์
5. ขวดน้
าดื่มดาว2 ขวด
5.
2 ขวด
6. ขวดน้
น้ามันาดื
พืช่ม1-2
หยด
6. น้าามั
นพืช 1-2ดหยด
7.ผ้
/กระดาษเช็
มือ
7.ผ้า/กระดาษเช็
8.เครื
่องชั่งสปริง ด1มือัอน/กลุ่ม
8.เครื
่องชั่งสปริ
1 อั่มน/กลุ่ม
9. ถุงทราย
2 ถุงง/กลุ
9.
ถุงทราย 2 ถุง/กลุ
่ม น/กลุ่ม
10.กระดาษทราย
2 แผ่
10.กระดาษทราย
น/กลุ่ม ่ม
11.กระดาษ
A4 2 2แผ่แผ่น/กลุ
11.กระดาษ นA41 2คันแผ่/กลุ
น/กลุ
12.รถของเล่
่ม ่ม
12.รถของเล่น 1 คัน/กลุ่ม

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา
2 ชัท่วี่ โมง
ชั้น มัธยมศึ
กษาปี
2 เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัสืธอ่ ยมศึ
/แหล่กษาปี
งเรียทนรูี่ ชั2้ ้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
นา
ขั้นน1.า ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมดังนี้
1. ครู1.1
กระตุ
ความสนใจของนั
โดยใช้
กิจกรรมดั
งนี้ าดื่ม 2 ขวด
ครูข้นออาสาสมั
ครนักเรีกยเรีนย2น คน
ออกมาเปิ
ดขวดน้
1.1 ครูขอออาสาสมั
ครนักเรี(ครู
ยน ท2าน้คนามัออกมาเปิ
ขวดน้าดื่ม 2่งขวด
ที่ดูภายนอกเหมื
นกันทุกประการ
นพืชไว้ที่ขดวดใดขวดหนึ
)
ทีนัก่ดเรี
ูภายนอกเหมื
อนกั่มนีนทุ้ามักประการ
(ครูได้ทาน้
ชไว้ยากกว่
ที่ขวดใดขวดหนึ
ยนที่เปิดขวดที
นจะเปิดไม่
หรืามั
อเปินดพืได้
าขวดปกติ ่ง)
นักเรียนที1.2่เปิดครูขวดที
่มีน้ามัน่อจะเปิ
ได้ หรือเปิดได้ยากกว่
ใช้คาถามเพื
กระตุดไม่
้นความสนใจของนั
กเรียานขวดปกติ
1.2 1)
ครูในัช้กคเรีาถามเพื
้นความสนใจของนั
ยน และไม่ได้
ยนคิดว่่อากระตุ
เพราะเหตุ
ใดเพื่อนจึงเปิกดเรีขวดได้
1) นัอกิสเรีระ)
ยนคิดว่า เพราะเหตุใดเพื่อนจึงเปิดขวดได้และไม่ได้
(นักเรียนตอบได้
(นักเรียนตอบได้
ระ) กเรียนอาสาสมัครคนที่เปิดขวดได้ยากกว่า ว่า
2) ครูอถิสามนั
ครูดถได้
ามนั
ครคนที
่เปิดขวดได้าตอบของตนเอง
ยากกว่า ว่า
เพราะเหตุใดจึ2)งเปิ
ยากกเรี(นัยนอาสาสมั
กเรียนให้เหตุ
ผล ประกอบค
เพราะเหตุ
ใดจึ่นง,เปิมืดอได้
(นักเรีย้อนให้
เหตุนผ, ลแรงเสี
ประกอบค
าตอบของตนเอง
เช่
น ฝาขวดลื
ลื่นย, าก
ฝาขวดเปื
นน้ามั
ยดทานน้
อย) ครูใช้
เช่
น ฝาขวดลื
่น, ่อฝาขวดเปื
้อนน้ดขวดน้
ามัน, าเข้
แรงเสี
อย) ครูใช้
คาถามน
าจนนั่นก, เรีมือยลืนเชื
มโยงการเปิ
ากับยดทานน้
แรงเสียดทานได้
คาถามนาจนนั
เรียนเชื
ดขวดน้
าเข้ากัยบทานมาแล้
แรงเสียดทานได้
3)กจากที
น่ ัก่อเรีมโยงการเปิ
ยนได้ศึกษาเรื
่องแรงเสี
วในคาบที่แล้ว
เรียนได้ศึกษาเรืย่อดทาน
งแรงเสี(คยทานมาแล้
่แล้ว
คิดว่าสิ่งใดบ้า3)งทีจากที
่มีผลต่น่ อักขนาดของแรงเสี
าถามนี้นักวเรีในคาบที
ยนอาจตอบ
ว่าสิอ่งผิใดบ้
ถูคิกดหรื
ดก็ไาด้งทีครู่มีผยลต่
ังไม่อตขนาดของแรงเสี
้องเฉลยคาตอบ)ยดทาน (คาถามนี้นักเรียนอาจตอบ
ถูกหรือผิ1.3
ดก็ไครู
ด้ ครู
ไม่ตม้อน้งเฉลยค
าตอบ) ใจความว่า นักเรียนจะได้ศึกษา
กล่ยาังวโน้
าวความสนใจ
1.3าตอบของข้
ครูกล่าวโน้อมคน้าถามดั
าวความสนใจ
ใจความว่ยานในคาบนี
นักเรียนจะได้
ค้นคว้าหาค
งกล่าวจากการเรี
้ ศึกษา
ค้นคว้าหาคาตอบของข้อคาถามดังกล่าวจากการเรียนในคาบนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
ดการเรียนรูย้ทดทาน
ี่ 7
เรืแผนการจั
่อง การทดลองแรงเสี
เรื่องชาการทดลองแรงเสี
ดทาน
รายวิ
วิทยาศาสตร์พื้นยฐาน
ว22101
าวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
ชา าวิวิทชทยาศาสตร์
ฐานว22101
3
พพื้นื้นฐาน
กิจกรรมการเรีรายวิ
ยรายวิ
นรู้ ชรายวิ
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นักเรียนมีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทางานและมีจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีทชัี่ 2้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนของ
1.ใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง ปัจจัยที่
มารับอุปกรณ์กลุ่มละ 2 คน
มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
3. นักเรียนทาการทดลอง 7.1 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียด
2.งานกลุม่ ในกระดาษวาดแบบ
ทาน โดยมีอุปกรณ์คือ เครื่องชั่งสปริง 1 อัน/กลุ่ม ถุงทราย 2 ถุง/กลุ่ม
กระดาษทราย 2 แผ่น/กลุ่ม กระดาษ A4 2 แผ่น/กลุ่ม ในการทดลองอาจ
ใช้กระดาษต่อกันสองแผ่นเพื่อให้มีระยะลากถุงทรายได้มากขึ้น (ควรทาการ
ทดลองบนพื้นโต๊ะเรียบ) รถของเล่น 1 คัน/กลุ่ม (รถของเล่นต้องมีขนาด
ใหญ่พอที่จะบรรทุกถุงทรายได้)
6. ครูแจกกระดาษวาดแบบให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนบันทึกผล
การทากิจกรรมและตอบคาถามท้ายกิจกรรม จากนั้นนักเรียนและครู
ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปดังนี้
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน ลงในกระดาษวาดแบบในรูปแบบของ
concept map
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มติดผลงานกลุ่มที่ผนังใกล้กับโต๊ะกลุ่ม
คัดเลือกตัวแทนนาเสนอหรือตอบคาถาม 1 คน ยืนประจากลุ่ม (โดยจะต้อง
เป็นนักเรียนที่ไม่เคยเป็นตัวแทนนาเสนอ) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง การทดลองแรงเสียดทาน
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
า วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ขั้นสรุป
7. นักเรียนตอบคาถามท้ายการทดลองเพื่อตรวจสอบความรู้ โดยครูยก
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแล้วถามคาถามว่า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง การทดลองแรงเสียดทาน
เวลา 2 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง
า วิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ชั2้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ศึกษาผลงานกลุ่มอื่น สามารถสอบถาม อธิบาย อภิปราย เมื่อมีข้อสงสัย
โดยสมาชิกกลุ่มตัวแทนจะทาหน้าที่ตอบคาถาม สมาชิกกลุ่มอื่นสามารถ
เขียนข้อเสนอแนะ หรือข้อชื่นชม ด้วยปากกาประจากลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 สีม่วง
2) กลุ่มที่ 2 สีน้าเงิน
3) กลุ่มที่ 3 สีเขียว
4) กลุ่มที่ 4 สีแดง
5) กลุ่มที่ 5 สีดา
6) กลุ่มที่ 6 สีน้าตาล
6.3 สมาชิกกลุ่ม คัดเลือกกลุ่มผลงานยอดเยี่ยม โดยครูมอบสติก
เกอร์ดาวให้กลุ่มละ 1 ดวง จากนั้นนาไปติดบนกระดาษผลงาน ให้กับกลุ่มที่
นักเรียนคิดว่าผลงานยอดเยี่ยมที่สุด ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ได้รับรางวัล
และกล่าวชมเชยนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้ วิทยาศาสตร์

ทาความสะอาดห้องเรียน

ความรู้จากใบความรู้ที่ 7.1
8. นักเรียนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรง
เสียดทาน
แรงเสี
8.ยนัดทาน
กเรียนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรง
9. ครูใช้ Exit ticket โดยครูแจกกระดาษ Sticky note ให้นักเรียนทุกคน
เสียดทาน
โดยนั
ลละคนจะต้
นออกห้ออSticky
งเรียยนนมีnote
แนวทางการเขี
ทุคน
กคนโดยนั
ยนแต่
นแต่ticket
ะคนจะต้
องส่แงจกกระดาษ
ก่ก่ออนออกห้
งเรี
แมีนวทางการเขี
นยนก
9. ครูกใช้กเรีเรียExit
โดยครู
ให้นักเรียยนทุ
ดัคนงนีโดยนั
้ กเรียนแต่ละคนจะต้องส่งก่อนออกห้องเรียน มีแนวทางการเขียน
ดังนี้ 9.1 เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างน้อย 3 อย่าง
9.2
ง าง
9.1 เขี
เขียยนสิ
นสิ่ง่งทีที่ส่ได้งสัเรียยอย่
นรูา้องน้
ย่าองน้ย อ1ยอย่3 าอย่
10. นั9.2
กเรีเขียนแต่
าความสะอาดโต๊
ยนสิล่งทีะกลุ
่สงสั่มยทอย่
างน้อย 1 อย่าะงกลุ่มของตนเอง และช่วยกัน
ทาความสะอาดห้
องเรี
ยน ่มทาความสะอาดโต๊ะกลุ่มของตนเอง และช่วยกัน
10. นักเรียนแต่
ละกลุ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึ
กษาปี
2 เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา
2 ชัท่วี่ โมง
สถานการณ์ใดเป็รายวิ
นการเพิ
ประกอบการศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีทชัี่ 2้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชยาศาสตร์
าอวิการลดแรงเสี
ทยาศาสตร์
ชรายวิ
า วิ่มทหรื
พื้นฐานยดทาน
ว22101
ความรู
้จากใบความรู
้ที่ 7.1่มหรือการลดแรงเสียดทาน ประกอบการศึกษา
สถานการณ์
ใดเป็นการเพิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรืแผนการจั
่อง การทดลองแรงเสี
ดการเรียนรูย้ทดทาน
ี่ 7
รายวิ
วิทยาศาสตร์พื้นยฐาน
ว22101
เรื่องชาการทดลองแรงเสี
ดทาน

474

474

456

475

ใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว22101
ชื่อกลุ่ม…………...................................................ชั้น...............เลขที่...............................................................

ถุงทราย 1 ถุง
เริ่มเคลื่อนที่

ถุงทราย 1 ถุง
เคลื่อนทีด่ ้วย
อัตราเร็วคงที่

บนรถของเล่น

กระดาษ A4

กระดาษทราย

พื้นโต๊ะ

บนรถของเล่น

กระดาษ A4

กระดาษทราย

พื้นโต๊ะ

บนรถของเล่น

กระดาษ A4

กระดาษทราย

ผิวสัมผัส

พื้นโต๊ะ

จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อศึกษาผลของลักษณะของพื้นผิวสัมผัสต่อขนาดของแรงเสียดทาน
2.เพื่อศึกษาผลของน้าหนักต่อขนาดของแรงเสียดทาน
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องชั่งสปริง 1 อัน
4. กระดาษ A4 2 แผ่น
2. ถุงทราย 2 ถุง
5. รถของเล่น 1 คัน
3. กระดาษทราย 2 แผ่น
6. เชือกสาหรับร้อยเครื่องชั่งสปริง
วิธีทาการทดลอง
1. ร้อยเชือกเครื่องชั่งสปริงและถุงทรายเข้าด้วยกัน
2. ค่อยๆ ออกแรงลากถุงทราย 1 ถุง สังเกตค่าแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง บันทึกค่าที่อ่านได้ 2
ค่า คือ 1) เมื่อถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ และ 2) เมื่อถุงทรายเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ ทา 3 ซ้า
3. เพิ่มถุงทราย เป็น 2 ถุง ทาการทดลองข้อ 2 ซ้า บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
4. ตอบคาถามท้ายการทดลอง
ผลการทดลอง
1. ตารางบันทึกผลการทากิจกรรม ตอนที่ 1 ถุงทราย 1 ถุง
ค่าแรงดึง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
(นิวตัน)
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บนรถของเล่น

กระดาษ A4

กระดาษทราย

พื้นโต๊ะ

ครั้งที่ 3
บนรถของเล่น

กระดาษ A4

กระดาษทราย

พื้นโต๊ะ

บนรถของเล่น

กระดาษ A4

กระดาษทราย

ผิวสัมผัส

พื้นโต๊ะ

2. ตารางบันทึกผลการทากิจกรรม ตอนที่ 2 ถุงทราย 2 ถุง
ค่าแรงดึง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(นิวตัน)

ถุงทราย 2 ถุง
เริ่มเคลื่อนที่

ถุงทราย 2 ถุง
เคลื่อนทีด่ ้วย
อัตราเร็วคงที่

3. สรุปผลการทดลอง
1) แรงเสียดทานมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ......................................และ...................................................
โดย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........
2) ขณะที่ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ต้องออกแรงดึงถุงทราย..........................เมื่อเทียบกับตอนถุงทรายเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว แรงเสียดทานที่เกิดตอนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่คือ ....................................แรงเสียดทานที่เกิด
ตอนถุงทรายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว คือ.........................................มีหน่วยเป็น......................................
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รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว22101

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมในชีวิตประจำวันบำงกิจกรรม
กิจกรรมในชี
วิตประจ
นบำงกิดจฝำเกลี
กรรม ยวขวด
ต้องกำรแรงเสี
ยดทำน
เช่นำวักำรเปิ
ต้นอำงกำรแรงเสี
เช่นองน
กำรเปิ
ดฝำเกลี
ยวขวด
กำรใช้แผ่นยกัดทำน
นลื่นในห้
ำ บำงกิ
จกรรมไม่
นต้ำองกำรแรงเสี
กำรใช้แผ่นยกัดทำน
นลื่นในห้
ำ บำงกิจตกรรมไม่
เช่นองนกำรลำกวั
ถุบนพืน
ต้กำรใช้
องกำรแรงเสี
เช่น่อกำรลำกวั
ตถุบนพื้เนรื่อง
นำมันหล่ยดทำน
อลื่นในเครื
งยนต์ นำควำมรู
กำรใช้
ำมันหล่อลื่นในเครื
่องยนต์
นำควำมรู
แรงเสีนยดแทนสำมำรถน
ำไปใช้
ประโยชน์
ใน ้เรื่อง
แรงเสี
ยดแทนสำมำรถน
ำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ
ำวันได้
ชีวิตประจำวันได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุด้ดาประสงค์
นความรูก้ ารเรียนรู้
ด้านความรู
1. ระบุได้้ ว่ำกิจกรรมในชีวิตประจำวันบำง
1. ระบุอได้งกำรแรงเสี
ว่ำกิจกรรมในชี
วิตประจ
ำวันบำง
กิจกรรมต้
ยดทำน
เช่น กำรเปิ
ดฝำ
กิเกลี
จกรรมต้
องกำรแรงเสี
น กำรเปิ
ฝำ
ยวขวดน
ำ กำรใช้แผ่ยนดทำน
กันลื่นเช่ในห้
องนำ ดบำง
เกลี
ยวขวดนตำ้องกำรแรงเสี
กำรใช้แผ่นกัยดทำน
นลื่นในห้
ำ บำง
กิจกรรมไม่
เช่อนงนกำรลำก
กิวัจตกรรมไม่
้องกำรแรงเสี
ยดทำน
เช่น กำรลำก
ถุบนพืนตกำรใช้
นำมันหล่
อลื่นในเครื
่องยนต์
วัตถุบนพืน กำรใช้นำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่
ยนรูย้ทนรู
ี่ 3้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มวยการเรี
สาระการเรี
กลุ
่มสาระการเรี
ขอบเขตเนื
้อหา ยนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
ยนรูย้ทดทาน
ี่ 8
เรื่อง แผนการจั
ประโยชน์ดขการเรี
องแรงเสี
เวลา 1 ชั่วโมง
เรื
่อง ชประโยชน์
ของแรงเสี
ยดทาน
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิ
า วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
ว22101
ชั้นเวลา
มัธยมศึ
รายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
ชั้น มัธสืยมศึ
กษาปี
2้น้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
า วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรี
ยนรูช้รายวิ
อ่ /แหล่
งเรีทยี่ ชันรู
กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
สือ่ /แหล่
งเรียนรู้ ที่ 8.1 เรื่อง ประโยชน์
นา
1. ใบควำมรู
ขั้นน1.า ครูกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน โดยใช้คำถำมดังนี
1. ใบควำมรู
้ที่ 8.1 เรืว่อิตงประจ
ประโยชน์
ของแรงเสี
ยดทำนในชี
าวัน
1. ครู1.1
กระตุ
้นควำมสนใจของนั
เรียน โดยใช้คำถำมดั
งนียดทำนมำแล้ว
ของแรงเสี
ดทำนในชี
ประจ
ในชี
วันน
จำกคำบที
่แล้วเรำได้ทกำกำรทดลองเรื
่องแรงเสี
2. ใบกิจยกรรมที
่ 8.1ววิติตเรืประจำ
่อง �าวั
่แล้วเรำได้ทยำกำรทดลองเรื
ยดทำนมำแล้
ว ประโยชน์
2. ใบกิขจองแรงเสี
กรรมที่ ย8.1
เรื่อง
ถึงปัจจัย1.1
ที่มีผจำกคำบที
ลต่อขนำดของแรงเสี
ดทำน มี 2 ปัจ่อจังแรงเสี
ย คือ ......(น
ำหนักและ
ดทำนใน
ถึพืงนผิ
ปัจวจัสัยมทีผั่มสีผ)ลต่อขนำดของแรงเสียดทำน มี 2 ปัจจัย คือ ......(นำหนักและ ประโยชน์
ชีวิตประจขำวัองแรงเสี
น ยดทำนใน
พืนผิวสัม1.2
ผัส)นำหนักมีผลอย่ำงไรต่อแรงเสียดทำน (เมื่อนำหนักมำก แรง
ชีวิตประจำวัน
1.2 นำหนัเมืก่มีอนผลอย่
อแรงเสียยดทำนก็
ดทำน จ(เมื
กมำก
แรงน) ภาระงาน/ชิ้นงาน
เสียดทำนจะมำก
ำหนัำกงไรต่
น้อยแรงเสี
ะน้่ออนย,ำหนั
แปรผั
นตรงกั
เสี
ำหนั
อยแรงเสี
ดทำนก็
อย,่มแปรผั
้นงาน้ที่ 8.1 เรื่อง ประโยชน์
ครูยแดทำนจะมำก
ละนักเรียนร่วเมืมกั่อนสรุ
ปว่กำน้กำรเพิ
่มนยำหนั
กเป็นจะน้
กำรเพิ
แรงเสีนยตรงกั
ดทำนน) ภาระงาน/ชิ
1. ใบควำมรู
ครู
และนักเรียำหนั
นร่วกมกัก็เนป็สรุ
ปว่ำ กำรเพิ่มยนดทำน
ำหนักเป็นกำรเพิ่มแรงเสียดทำน
1. ใบควำมรู
้ที่ 8.1 เรืว่อิตงประจ
ประโยชน์
และกำรลดน
นกำรลดแรงเสี
ของแรงเสี
ยดทำนในชี
าวัน
และกำรลดน
ดทำนในชี
1.3 พืำหนั
นผิวกสัก็มเป็ผัสนมีกำรลดแรงเสี
ผลอย่ำงไรต่ยอดทำน
แรงเสียดทำน (เมื่อผิวสัมผัสขรุขระ ของแรงเสี
2. ใบกิจยกรรมที
่ 8.1วิตเรืประจ
่อง าวัน
พืนผิวสัมผัเมืสมี่อผผิลอย่
แรงเสี
ยดทำน
(เมื่อจผิะน้
วสัอมย)
ผัสครู
ขรุแขละ
ระ ประโยชน์
2. ใบกิขจองแรงเสี
กรรมที่ ย8.1
เรื่อง
แรงเสีย1.3
ดทำนจะมำก
วสัมำผังไรต่
สเรียอบลื
่นแรงเสี
ยดทำนก็
ดทำนใน
แรงเสี
ดทำนจะมำก
่อผิวสัมผั่ยสนผิเรีวยสับลื
ยดทำนก็
จะน้อย)ยดทำน
ครูและ ประโยชน์
นักเรียยนร่
วมกันสรุปว่ำเมืกำรเปลี
มผั่นสแรงเสี
เป็นกำรเปลี
่ยนแรงเสี
ชีวิตประจขำวัองแรงเสี
น ยดทำนใน
นัและหำกใช้
กเรียนร่วมกั
ผัสจเป็ะเป็
นกำรเปลี
่ยนแรงเสี
ยดทำน
ผิวนสัสรุ
มผัปสว่ทีำ่เรีกำรเปลี
ยบขึนหรื่ยนผิ
อลืว่นสัขึมนก็
นกำรลดช่
วยแรงเสี
ยดทำน ชีวิตประจำวัน
และหำกใช้
ที่เรียบขึนหรื
ขึนก็วิตจประจ
ะเป็นกำรลดช่
ยดทำน
1.4ผนัิวกสัเรีมผัยสนทรำบหรื
อไม่อวลื่ำ่นในชี
ำวันเรำใช้วยแรงเสี
ประโยชน์
จำก
นักเรียนทรำบหรื
อไม่ำวงไรบ้
่ำ ในชีำงวิต(นัประจ
นเรำใช้สระ
ประโยชน์
กำรเพิ่ม1.4
และลดแรงเสี
ยดทำนอย่
กเรียำวั
นตอบอิ
ครูไม่ตจ้อำก
ง
กำรเพิ
เฉลย) ่มและลดแรงเสียดทำนอย่ำงไรบ้ำง (นักเรียนตอบอิสระ ครูไม่ต้อง
เฉลย)
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ด้านคุณลักษณะ
ด้านคุ
ษณะ
นักณเรีลัยกนมี
วินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในกำร
นักเรียนมีจิตวินสำธำรณะ
ัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุง่ มั่นในกำร
ทำงำนและมี
ทำงำนและมีจิตสำธำรณะ

2. นำควำมรู
้เรื่อในชี
งแรงเสี
ยดแทนสำมำรถ
นำไปใช้
ประโยชน์
วิตประจ
ำวันได้
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทั
ษะและกระบวนการ
ทักกษะการสั
งเกต
ษะการสังงเกต
เกต
ทัทักกษะการสั

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ 3้ วิทยาศาสตร์
กลุ
กลุ2.่มสาระการเรี
้ วิทยาศาสตร์
นำควำมรู้เรืย่อนรู
งแรงเสี
ยดแทนสำมำรถ

เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นเวลา
มัธยมศึ
ชั้น มัธยมศึกษาปีทชัี่ 2้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นสอน
ขั้นสอน
1. ครูอธิบำยเกี่ยวกับแรงเสียดทำนที่กระทำต่อวัตถุที่มีมวล นักเรียน
1. ครูอธิบำยเกี
วกับแรงเสีขยองแรงเสี
ดทำนทีย่กดทำนในชี
ระทำต่อวัตวิตถุประจ
ที่มีมวลำวันนักเรียน
ศึกษำใบควำมรู
้เรื่อง่ยประโยชน์
ศึกษำใบควำมรู
่อง ประโยชน์
ของแรงเสี
ยดทำนในชี
วิตประจยำวั
น
2. นักเรียนท้เรืำใบกิ
จกรรม 8.1
เรื่อง ประโยชน์
ของแรงเสี
ดทำนใน
2. นักำวั
เรีนยนทำใบกิจกรรม 8.1 เรื่อง ประโยชน์ของแรงเสียดทำนใน
ชีวิตประจ
ชีวิต3.ประจ
น ยนตอบคำถำมท้ำยกิจกรรม จำกนันนักเรียนและครูร่วมกัน
ให้นำวัักเรี
ให้นักเรียนตอบค
ำถำมท้้ที่ไำด้ยกิจำกกำรท
จกรรม จำกนั
นนักเรี่อยงนและครู
ร่วขมกัองน
อภิป3.รำยและลงข้
อสรุปควำมรู
ำกิจกรรมเรื
ประโยชน์
อภิปรำยและลงข้
ปควำมรู
ี่ได้จำกกำรทำกิจกรรมเรื่องปแบบของ
ประโยชน์ของ
แรงเสี
ยดทำนในชีอวิตสรุประจ
ำวัน้ทลงในกระดำษวำดแบบในรู
แรงเสียดทำนในชี
concept
map วิตประจำวัน ลงในกระดำษวำดแบบในรูปแบบของ
concept map
ขั้นสรุป
ขั้นสรุ
4. ปนักเรียนตอบคำถำมท้ำยกิจกรรมเพื่อตรวจสอบควำมรู้ โดยครูยก
4. นักเรีตย่ำนตอบค
จกรรมเพื
่อตรวจสอบควำมรู
สถำนกำรณ์
งๆ ที่เกีำถำมท้
่ยวข้องกัำยกิ
บแรงเสี
ยดทำนแล้
วถำมคำถำมว่้ โดยครู
ำ ยก
ยกสถานการณ์
่างๆ
งกั
บแรงเสียดทานแล้
ววถามคำ
�ถามว่
สถำนกำรณ์ใตดเป็
่ำตงๆ
ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้
อองกั
ดทำนแล้
ถำมค
ำถำมว่า ำ กษำ
สถำนกำรณ์
นกำรเพิ
่มหรื
อบกำรลดแรงเสี
ยดทำน
ประกอบกำรศึ
สถำนกำรณ์
ใดเป็นกำรเพิ
ยดทำน ประกอบกำรศึ
ควำมรู
้จำกใบควำมรู
้ที่ 8.1่มหรื
เรื่อองกำรลดแรงเสี
ประโยชน์ของแรงเสี
ยดทำนใน กษำ
้จำกใบควำมรู
้ที่ 8.1 เรื่อง ประโยชน์ของแรงเสียดทำนใน
ชีควำมรู
วิตประจ
ำวัน
ชีวิต5.ประจ
นักเรีำวัยนนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
5. นักเรียนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
แผนการจัขดองแรงเสี
การเรียนรู
้ที่ 8
เรื่อง ประโยชน์
ยดทาน
เรื่อง ชประโยชน์
ของแรงเสี
ยดทาน
รายวิ
า วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
ว22101
า วิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่อง ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
เวลา 1 ชั่วโมง
า วิทยาศาสตร์
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ชั2้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
6. นักเรียนแต่ละคนทำควำมสะอำดโต๊ะของตนเอง และช่วยกันทำ
องเรีองเรี
ยนยน
ทำควำมสะอำดห้
�ความสะอาดห้
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ใบความรู้ที่ 8.1 ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจาวัน
ใบความรู้ที่ 8.1 ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจาวัน
8.1 ประโยชน์
องแรงเสียขดทานในชี
ิตประจาวัวนิตประจาวัน
หน่วยที่ 3 ใบความรู
แผนการจั้ทดี่ การเรี
ยนรู้ที่ 8ขประโยชน์
องแรงเสียวดทานในชี
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว21103 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3 แผนการจั
การเรี3 ยนรู
ดทานในชี
ประจ
าวันที่ 2
รายวิหน่ชาวยที
วิท่ ยาศาสตร์
พื้นดฐาน
รหั้ทสี่ วิ8ชประโยชน์
า ว21103ของแรงเสี
ภาคเรียนที
่ 1 ชั้นมัวธิตยมศึ
กษาปี
วิทยาศาสตร์
พื้น รหั
วิชสาวิว22101
ยนทีย่ 1นทีชั่ ้น1มัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2 ที่ 2
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
พื้นฐาน
3 สรหั
ชา ว21103ภาคเรี
ภาคเรี
มัธยมศึ
กษาปี
แรงเสียดทำนทำให้ยำนพำหนะ แล่นช้ำ สินเปลืองพลังงำน เกิดควำมร้อนสูง แต่ก็ช่วยให้รถเคลื่อนที่
แรงเสียดทำนทำให้ยำนพำหนะ แล่นช้ำ สินเปลืองพลังงำน เกิดควำมร้อนสูง แต่ก็ช่วยให้รถเคลื่อนที่
ไป ข้ำงหน้ำ ยึดเกำะถนน มนุษย์จึงนำแรงเสียดทำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทังกำรเพิ่มแรงเสียดทำน และลด
ดทำนทำให้มนุยษำนพำหนะ
แล่นยช้ดทำนมำใช้
ำ สินเปลือใงพลั
เกิดควำมร้
อนสูง่มแรงเสี
แต่ก็ชย่วยให้
รถเคลื
่อนที่
ไป ข้ำงหน้แรงเสี
ำ ยึดยเกำะถนน
ย์จึงนำแรงเสี
ห้เกิดงงำน
ประโยชน์
ทังกำรเพิ
ดทำน
และลด
แรงเสียดทำน ดังนี
ไป ข้ำยงหน้
ำ ยึดดัเกำะถนน
มนุษย์จึงนำแรงเสียดทำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทังกำรเพิ่มแรงเสียดทำน และลด
แรงเสี
ดทำน
งนี
แรงเสียดทำน ดังนี
 ประโยชน์และโทษของแรงเสียดทาน
 ประโยชน์และโทษของแรงเสียดทาน
- รถยนต์จะแล่นไปได้ ต้องมีแรงเสียดทำน fs ต้ำนกำรหมุนของล้อไว้ ถ้ำไม่มี fs ล้อจะหมุนอยู่กับ
 ประโยชน์
และโทษของแรงเสี
- รถยนต์
จะแล่นไปได้ ต้อยงมีดทาน
แรงเสียดทำน f ต้ำนกำรหมุนของล้อไว้ ถ้ำไม่มี f ล้อจะหมุนอยู่กับ
ที่ รถแล่นไปไม่ได้ ตัวอย่ำงเช่น บนถนนเมืองหนำว s พืนถนนเป็นนำแข็งรถแล่นไปไม่ได้s ต้องเอำทรำยโรย
ไปได้
งมีแรงเสียอดทำน
นกำรหมุนนนของล้
ไว้ ถ้นำไปไม่
ไม่มี ไfด้s ล้อต้จะหมุ
นอยู่กับ
ที่ รถแล่- รถยนต์
นไปไม่ไจด้ะแล่ตัวนอย่
ำงเช่นต้อบนถนนเมื
งหนำวfs ต้พืำนถนนเป็
ำแข็งอรถแล่
องเอำทรำยโรย
ให้เกิดแรงเสียดทำนรถจึงแล่นไปได้
ที่ เกิรถแล่
นไปไม่
ได้ ตัวอย่
น บนถนนเมืองหนำว พืนถนนเป็นนำแข็งรถแล่นไปไม่ได้ ต้องเอำทรำยโรย
ให้
ดแรงเสี
ยดทำนรถจึ
งแล่ำงเช่
นไปได้
ให้เกิดแรงเสียดทำนรถจึงแล่นไปได้

ภำพที่ 1 ถนนเป็นนำแข็งต้องนำทรำยมำโรยให้เกิดแรงเสียดทำน
ภำพที่ 1 ถนนเป็นนำแข็งต้องนำทรำยมำโรยให้เกิดแรงเสียดทำน
(ที่มภำพที
ำ https://mgronline.com/motoring/detail/9600000084764)
่ 1 ถนนเป็นนำแข็งต้องนำทรำยมำโรยให้เกิดแรงเสียดทำน
(ที่มำ https://mgronline.com/motoring/detail/9600000084764)

(ที่มำ https://mgronline.com/motoring/detail/9600000084764)
- คนจะเดินบนพืนต้องมีแรงเสียดทำน ถ้ำไม่มีแรงเสียดทำน คนจะเดินไม่ได้ จะลื่นหกล้ม รองเท้ำ
- คนจะเดินบนพืนต้องมีแรงเสียดทำน ถ้ำไม่มีแรงเสียดทำน คนจะเดินไม่ได้ จะลื่นหกล้ม รองเท้ำ
จึงต้องมีลวดลำยเพื่อให้เกิดแรงเสียดทำน ยำงรถยนต์ก็ต้องมีลวดลำยเพื่อให้เกิดแรงเสียดทำน
คนจะเดิน่อบนพื
องมีแยรงเสี
ยดทำน
ถ้ำไม่มกีแ็ตรงเสี
คนจะเดิ
ได้ ยจะลื
่นหกล้ม รองเท้ำ
จึงต้องมีล- วดลำยเพื
ให้เกินต้
ดแรงเสี
ดทำน
ยำงรถยนต์
้องมียลดทำน
วดลำยเพื
่อให้เกินดไม่แรงเสี
ดทำน
จึงต้องมีลวดลำยเพื่อให้เกิดแรงเสียดทำน ยำงรถยนต์ก็ต้องมีลวดลำยเพื่อให้เกิดแรงเสียดทำน
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- กำรออกแบบชุดว่ำยนำให้เนือผ้ำมีนำหนักเบำ อมนำน้อย เพื่อช่วยลดแรงเสียดทำนขณะว่ำยนำทำให้
ำยนำให้
อผ้ำมีนำไนลอน
ำหนักเบำผสมไลคำร์
อมนำน้อยซึ่งเพื
ยดทำนขณะว่
นักว่ำยน-ำว่กำรออกแบบชุ
ำยได้เร็วขึน ส่ดวว่นใหญ่
มักทเนืำจำกผ้
เป็่อนช่เนืวยลดแรงเสี
อผ้ำสังเครำะห์
ที่มีควำมยืำดยน
หยุำท่นสูำให้
ง
นักว่ำยนำว่ำยได้เร็วขึน ส่วนใหญ่มักทำจำกผ้ำไนลอน ผสมไลคำร์ ซึ่งเป็นเนือผ้ำสังเครำะห์ที่มีควำมยืดหยุ่นสูง

ภำพที่ 5 ชุดว่ำยนำลดแรงเสียดทำนให้ว่ำยนำได้เร็วขึน
ภำพที่ 5 ชุดว่ำยนำลดแรงเสียดทำนให้ว่ำยนำได้เร็วขึน
(ที่มำ https://sites.google.com/site/httpssitesswimmingsportcom/xupkrn-kila-way-na)
(ที่มำ https://sites.google.com/site/httpssitesswimmingsportcom/xupkrn-kila-way-na)
 โทษของแรงเสียดทำนก็มี ตัวอย่ำงเช่น แรงเสียดทำนตำมข้อต่อ หรือแกนหมุนของเครื่องยนต์ต้องมี

ยดทำนก็
แรงเสียยดทำนตำมข้
หรือแกนหมุ
้องมี
ตลับโทษของแรงเสี
ลูกปืน หรือหยอดน
ำมัมนี หล่ตัอวลือย่่นำงเช่
ช่วนยลดแรงเสี
ดทำน ไม่อเช่ต่นอนันจะสู
ญเสียพลันงของเครื
งำนมำก่องยนต์
เกิดตควำม
ตลั
บลูกปืน นไป
หรือหยอดน
นหล่ยอดทำนกั
ลื่น ช่วบยลดแรงเสี
ยดทำน
เสียพลับงงำนมำก
เกิดนควำม
ร้อนมำกเกิ
รถยนต์มำมัีแรงเสี
อำกำศทำให้
แล่นช้ำ ไม่เรืเช่อนมีนัแนจะสู
รงเสียญดทำนกั
นำ เครือ่ งบิ
มีแรง
ร้เสีอยนมำกเกิ
รถยนต์มีแรงเสียดทำนกับอำกำศทำให้แล่นช้ำ เรือมีแรงเสียดทำนกับนำ เครือ่ งบินมีแรง
ดทำนกันบไป
อำกำศ
เสียดทำนกับอำกำศ
 การลดแรงเสียดทาน สำมำรถทำได้หลำยวิธี
 การลดแรงเสี
ำได้ห่นลำยวิธี
1. กำรขัดยถูดทาน
ผิววัตถุสำมำรถท
ให้เรียบและลื
1.2. กำรขั
ผิววัอตลืถุ่นให้เช่เรีนยบและลื
กำรใช้ดสถูำรล่
นำมัน ่น
2.3. กำรใช้สอำรล่
อลืต่น่ำเช่
ุปกรณ์
งๆนเช่นนำมัล้นอ ตลับลูกปืน และบุช
ุปกรณ์
ต่ำบงๆยำนพำหนะทำงบก
เช่น ล้อ ตลับลูกปืเพรำะสำมำรถลดแรงเสี
น และบุช
(ล้อ เป็น3.สิ่งจกำรใช้
ำเป็นอมำกส
ำหรั
ยด
(ล้
อ เป็นสิ่งำจงผิำเป็
บยำนพำหนะทำงบก
เพรำะสำมำรถลดแรงเสี
ยด ำน
ทำนระหว่
วสันมมำกส
ผัส , ำหรั
บุช เป็
นโลหะทรงกระบอกกลวง
ผิวเรียบ ลื่นทังสองด้
ทำนระหว่
สัมผัส ,นบุลูชกเหล็
เป็นกโลหะทรงกระบอกกลวง
บ ลื่น่นและกลิ
ทังสองด้
ตลับลูกปืนำงผิ
ลักวษณะเป็
กลมอยู่ในเบ้ำที่รองรับ ผิผิววเรีเรียยบลื
งได้ำนทำให้วงแหวนทังสองหมุนได้
ตลั
บลูกว ปืเครื
น ลั่อกงจัษณะเป็
นลูกชนิ
เหล็ดกจะต้
กลมอยู
ผิวเรียบลืน่นของเครื
และกลิ่องได้
รอบตั
กรแทบทุ
องมีต่ในเบ้
ลับลูำกทีปื่รองรั
นใส่บในแกนหมุ
งยนต์ทำให้
) วงแหวนทังสองหมุนได้
รอบตัว เครื
งจักรแทบทุกชนิ
ตลันบลดจ
ลูกปืำนวนสิ
นใส่ในแกนหมุ
่องยนต์)
4. ่อลดแรงกดระหว่
ำงผิดจะต้
วสัมอผังมี
ส เช่
่งที่บรรทุนกของเครื
ให้น้อยลง
4.5. ลดแรงกดระหว่
ำงผิวสัมผัส เช่นอำกำศไหลผ่
ลดจำนวนสิำ่งนได้
ที่บรรทุ
ออกแบบรูปร่ำงยำนพำหนะให้
ดี กให้น้อยลง
5. ออกแบบรูปร่ำงยำนพำหนะให้อำกำศไหลผ่ำนได้ดี
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 การเพิ่มแรงเสียดทาน สำมำรถทำได้หลำยวิธี
 การเพิ่มแรงเสียดทาน สำมำรถทำได้หลำยวิธี
1. กำรท
ำลวดลำย
เพื
่อให้ผิวขรุ
ระ
เช่น ยำงรถยนต์
จำเป็นต้องมีดอก
 การเพิ
แรงเสี
ยดทาน เพื
สำมำรถท
ำได้ขขระ
หลำยวิ
ี
1. ่มกำรท
ำลวดลำย
่อให้ผิวขรุ
เช่นธยำงรถยนต์
จำเป็นต้องมีดอก
ยำงเป็นลวดลำย
เพื
่อเพิ่มแรงเสี
ดทำนระหว่
งล้นอยำงรถยนต์
กับถนน
1. กำรทเพื
ำลวดลำย
เพื่อยยให้ดทำนระหว่
ผิวขรุขระ ำำเช่งล้
ยำงเป็นลวดลำย
่อเพิ่มแรงเสี
อกับถนน จำเป็นต้องมีดอก
2. กำรเพิ่มผิวสัมผัส เช่ยนดทำนระหว่
กำรออกแบบหน้
ยำงรถยนต์
กว้ำง
ยำงเป็นลวดลำย
ำงล้อกัำำบยำงรถยนต์
ถนน ใให้ห้มมีีหหน้น้ำำกว้
2. กำรเพิเพื่มผิ่อวเพิสั่มมแรงเสี
ผัส เช่น กำรออกแบบหน้
ำง
พอเหมำะ2. กำรเพิ่มผิวสัมผัส เช่น กำรออกแบบหน้ำยำงรถยนต์ให้มีหน้ำกว้ำง
พอเหมำะ
พอเหมำะ
ดังนันเพื่อให้กำรเคลื่อนที่ของยำนพำหนะมีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
ดังนันเพื่อให้กำรเคลื่อนที่ของยำนพำหนะมีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
ของยำนพำหนะบำงส่
นจึงต้องมี
ำรลดแรงเสี
ยดทำนและบำงส่
วนต้องมีกำรเพิ่มแรงเสี
ดทำน
ดังนันเพื่อให้กววำรเคลื
นทีกก่ขำรลดแรงเสี
องยำนพำหนะมี
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภั
ยอุปยยกรณ์
ของยำนพำหนะบำงส่
นจึงต้อ่องมี
ยดทำนและบำงส่
วนต้องมีกำรเพิ่มแรงเสี
ดทำนหรือส่วนประกอบ
ของยำนพำหนะบำงส่วนจึงต้องมีกำรลดแรงเสียดทำนและบำงส่วนต้องมีกำรเพิ่มแรงเสียดทำน
ที่มำ แรงเสียดทำน (Friction Force) ออนไลน์เข้ำถึง https://nikornsci.wordpress.com
ที่มำ แรงเสียดทำน (Friction Force) ออนไลน์เข้ำถึง https://nikornsci.wordpress.com
ที่มำ แรงเสียดทำน (Friction Force) ออนไลน์เข้ำถึง https://nikornsci.wordpress.com
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง แรงและความดันของของเหลว
รายวิชา วิทยาศาสตร์
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ออกแบบกำรทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำร
อธิบำยปัจจัยที่มี่ผลต่อควำมดัน
ของของเหลว
2. อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อควำม
ความดั
น ของของเหลว
ดันของของเหลว
3. ยกตัวอย่ำงประโยชน์ของควำม
ดันของของเหลว
ความดั
นนของของเหลวในชีวิตประจำ�วัน
ในชีวิตประจำวัน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. กำรสังเกต
2. กำรตั้งสมมติฐำน
3. กำรทดลอง
4. กำรตีควำมหมำยข้อมูล
และกำรลงข้อมูล

จำกนั้นให้ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน มำร่วมกิจกรรมสำธิต ดังนี้
1.1 ตัวแทนนักเรียนดึงเข็มเย็บผ้ำที่ปิดรูออก ในตำแหน่งต่ำง ๆ กัน แล้วให้สังเกต
ทิศทำงของน้ำที่พุ่งออกมำจำกขวดน้ำพลำสติก
1.2 ให้นักเรียนสังเกต และวิเครำะห์ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อควำมดันของของเหลว
ครูตั้งคำถำมกับนักเรียน ดังนี้
- เมื่อดึงเข็มเย็บผ้ำออกจำกรูจะเกิดอะไรขึ้น (เฉลย น้ำจะพุ่งออกมำจำกขวดน้ำ
พลำสติก)
- น้ำพุ่งออกจำกขวดในทิศทำงใดบ้ำง (เฉลย พุ่งออกทุกทิศทำง)
2. ครูถำมเพื่อกระตุ้นควำมสนใจ ว่ำเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (เฉลย น้ำมีแรงกระท้ำต่อ
วัตถุ โดยกระท้ำทุกทิศทำง)
3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษำกำรทดลองในใบกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมดันของของเหลว
4. เมื่อนักเรียนทดลองเสร็จสิ้นครูตั้งคำถำมกับนักเรียนดังนี้
- รูหมำยเลขใดอยู่ที่ตำแหน่งที่มีควำมลึกมำกที่สุด (เฉลย หมำยเลข 4)
- น้ำจำกรูหมำยเลขใดพุ่งได้ไกลที่สุด (หมำยเลข 4)
- น้ำจำกรูหมำยเลขใดพุ่งได้ใกล้ที่สุด (หมำยเลข 1)
- แรงที่ทำให้น้ำพุ่งออกจำกแต่ละรูแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
(เฉลย แตกต่ำงกัน แรงดันในของเหลวต้ำแหน่งลึกที่สุดจะท้ำให้น้ำพุ่งไปได้ไกลที่สุด)
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ยการเรี
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่มสาระการเรียนรู
ยนรู้ วิ้ วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ 9
แรงและความดันนของของเหลว
ของของเหลว
เรื่อง แรงและความดั
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

- ควำมดันของน้ำในระดับที่ตรงกับรูหมำยเลขใดมีค่ำมำกที่สุด ทรำบได้จำกอะไร
(เฉลย หมำยเลข 4 มีควำมดันมำกที่สุดเพรำะพุ่งออกไปได้ไกลที่สุด)
- ถ้ำดึงเข็มเย็บผ้ำที่ปิดรูในระดับเดียวกัน น้ำที่พุ่งออกไปจะเป็นอย่ำงไร ควำมดันของ
น้ำระดับเดียวกันจะแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร (เฉลย ไม่แตกต่ำงกัน เพรำะน้ำจะพุ่ง
ออกไปได้ไกลเท่ำกัน เนื่องจำกมีควำมดันเท่ำกัน ดังต้ำแหน่ง 2 และ 3)
- เมื่อดึงเข็มเย็บผ้ำในตำแหน่งที่มีควำมลึกต่ำงกัน น้ำที่พุ่งออก
จะเป็นอย่ำงไร ควำมดันของน้ำระดับต่ำงกันจะแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร (เฉลย
แตกต่ำงกัน เพรำะน้ำที่พุ่งออกต้ำแหน่งที่ลึกจำกผิวน้ำมำกที่สุด (หมำยเลข 4) จะพุ่ง
ไปได้ไกลที่สุดเพรำะมีควำมดัน
มำกที่สุด)
- เมื่อเปลี่ยนของเหลวเป็น น้ำนมและน้ำมัน กำรพุ่งของของเหลวที่ตำแหน่งเดิมจะ
เป็นอย่ำงไร เมื่อเทียบกับน้ำ (เฉลย กำรพุ่งของน้ำนมจะไปได้ไกลกว่ำน้ำ ส่วนน้ำมัน
จะพุ่งได้ใกล้กว่ำน้ำ)
ขั้นสรุป
5. อภิปรำยกับนักเรียนเกี่ยวกับแรงดันของของเหลวที่กระทำต่อน้ำในภำชนะเมื่อ
ภำชนะมีรูเปิด แรงนี้จะดันน้ำให้พุ่งออกมำ
ซึ่งมีทิศตั้งฉำกกับผนังภำชนะที่ตำแหน่งรูเปิดเสมอ ไม่ว่ำผนังจะอยู่ในแนวใด เรียก
ขนำดของแรงในของเหลวที่กระทำตั้งฉำกต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยของผนังภำชนะว่ำ ควำม
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ยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ 3้ทการเคลื
่อนที่อนที
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่มสาระการเรี
่มสาระการเรียนรู
ยนรู้ วิ้ วิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ 9
แรงและความดันนของของเหลว
ของของเหลว
เรื่อง แรงและความดั
รายวิรายวิ
ชา วิชทายาศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
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วยการเรี
3 การเคลื
่อนที
่และแรง
หน่วหน่ยการเรี
ยนรูยนรู
้ที่ 3้ที่ การเคลื
่อนที
่และแรง
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
ดันในของเหลว และที่ตำแหน่งลึกจำกผิวหน้ำของของเหลวมำกที่สุดจะมีควำมดันของ
ของเหลวมำกที่สุด กล่ำวได้ว่ำ ควำมดันของของเหลวจะขึ้นอยู่กับระดับควำมลึก เมื่อ
ควำมลึกมำกจะทำให้ควำมดันของของเหลวมำกด้วย
6. ให้ควำมรู้กับนักเรียนนอกจำกควำมดันในของเหลวจะขึ้นอยู่กับควำมลึกของ
ของเหลวแล้ว ยังขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวด้วยเช่นกัน เช่น น้ำจืด น้ำเกลือ น้ำมัน
จะมีควำมดันไม่เท่ำกัน เพรำะของเหลวแต่ละชนิดมีควำมหนำแน่นไม่เท่ำกัน ยิ่งมี
ควำมหนำแน่นมำก ควำมดันของของเหลวก็จะยิ่งมำก
7. อภิปรำยประโยชน์ของควำมดันของของเหลว มำใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แรงดัน
น้ำจำกเขื่อนมำหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรออกแบบ
โครงสร้ำงของบริเวณฐำนเขื่อนให้มีควำมกว้ำงมำกกว่ำบริเวณสันเขื่อน เพรำะบริเวณ
ฐำนมีแรงดันน้ำกระทำมำก เพื่อควำมแข็งแรงจึงต้องออกแบบให้มีควำมกว้ำงกว่ำสัน
เขื่อน

แผนการจัดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 99
เรืเรื่อ่องงแรงและความดั
แรงและความดันของของเหลว
นของของเหลว
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
3
า วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

491

473

492
492

8. การวัดและประเมินผล
8. การวัดสิและประเมิ
นผล
่งที่ต้องการวั
ด/ประเมิน
สิ่งที่ต้องการวั
ด/ประเมิ
1) ด้านความรู
้ความเข้
าใจ น
1)(Content
ด้านความรู
้ความเข้าใจ
Understanding)
(Content
ในประเด็นดัUnderstanding)
งต่อไปนี้
ในประเด็
นดังจต่จัอยไปนี
1. อธิบำยปั
ที่มีผ้ ลต่อควำมดันของ
1.ของเหลว
อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อควำมดันของ
ของเหลว
2. ยกตัวอย่ำงประโยชน์ของควำมดัน
2.ของของเหลวในชี
ยกตัวอย่ำงประโยชน์
ของควำมดั
วิตประจ
ำวัน น
ของของเหลวในชี
วิตประจำวัน
2) ด้านทักษะและกระบวนการ
2)(Skills/Processes/Competencies)
ด้านทักษะและกระบวนการ
(Skills/Processes/Competencies)
- ทักษะกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
-มอบหมำย
ทักษะกำรลงมื
อปฏิบัตSkill)
ิกิจกรรมที่ได้รับ
(Practical
มอบหมำย (Practical Skill)

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3)(Desired
ด้านคุณลัCharacteristics)
กษณะอันพึงประสงค์
(Desired
1. ควำมซื่อCharacteristics)
สัตย์สุจริต
1.2. ควำมซื
มีวินัย ่อสัตย์สุจริต
2.3. มีใฝ่วินเรีัยยนรู้
3.4. ใฝ่มุ่งเรีมัย่นนรู
้
ในกำรท
ำงำน
4.5. มุมี่งจมัิต่นสำธำรณะ
ในกำรทำงำน
5. มีจิตสำธำรณะ

วิธีการ
วิธีกำตอบและ
าร
1. ตรวจค
1.คำอธิ
ตรวจค
ำตอบและ
บำยใน
คใบกิ
ำอธิจบกรรม/แบบวั
ำยใน
ด
ใบกิ
ผลสัจมกรรม/แบบวั
ฤทธิ์ทำงกำรด
ผลสั
เรียนมฤทธิ์ทำงกำร
การเรี
เรียน ยน

เครื่องมือที่ใช้
่องมืงอเกต/
ที่ใช้
1.เครื
แบบสั
1.แบบวั
แบบสั
งเกต/
ดผลสั
มฤทธิ์
แบบวั
ดผลสัยมนด้ฤทธิ
ทำงกำรเรี
ำน์
ทำงกำรเรี
ยนด้ำำนใจ
ควำมรู้ควำมเข้
ควำมรู
้ควำมเข้
ำใจ ้
และกำรน
ำควำมรู
และกำรน
ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์
ไปใช้ประโยชน์
1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
1.2. สัสังมเกตพฤติ
แบบประเมิ
น
ภำษณ์ กรรม 1.Rubric
scoring
2.3. สัสอบถำม
มภำษณ์
Rubric
2. แบบสัscoring
มภำษณ์
3. สอบถำม
2.3. แบบสั
มภำษณ์
แบบสอบถำม
3. แบบสอบถำม

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม 1.Rating
แบบประเมิ
Scaleน
Rating Scale
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เกณฑ์
1.นักเรียนทำถูเกณฑ์
กต้องร้อยละ 70
1.นักเรียนทำถูกต้องร้อยละ 70

เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะและ
เกณฑ์
ประเมินคุณลัก้เรีษณะและ
ควำมสำมำรถของผู
ยนตำม
ควำมสำมำรถของผู
ระดับคุณภำพ ดังนี้เ้ รียนตำม
ระดั
้
ระดับบคุคุณณภำพ
ภำพ ดั5งนีหมำยถึ
ง ดีเยี่ยม
ระดั
ระดับบคุคุณณภำพ
ภำพ 54 หมำยถึ
หมำยถึงง ดีดีเมยี่ยำกม
ระดั
ระดับบคุคุณณภำพ
ภำพ 43 หมำยถึ
หมำยถึงง ดีดีมำก
ระดั
ระดับบคุคุณณภำพ
ภำพ 32 หมำยถึ
หมำยถึงง ดีพอใช้
ระดั
ระดับบคุคุณณภำพ
ภำพ 21 หมำยถึ
หมำยถึงง พอใช้
ระดั
คุณงภำพ 1 หมำยถึง
ปรับบปรุ
ปรั
1. บนัปรุ
กเรีง ยนที่ผ่ำนโดยมีค่ำเฉลี่ย
1.(Mean)
นักเรียตันที้งแต่
่ผ่ำนโดยมี
3 ขึ้นไปค่ำเฉลี่ย
(Mean) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
บันทึกผลหลังการสอน
ผลกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
บัน...........................................................................................................................................................................
ทึกผลหลังการสอน
...........................................................................................................................................................................
ผลกำรเรียนรู้
ปัญหำและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
(..............................................................)
วัน่อที......................................ผู
่......เดือน.............พ.ศ...........
ลงชื
้สอน
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
(..............................................................)
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงชื่อ......................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
(..............................................................)
วัน่อที......................................
่......เดือน.............พ.ศ...........
ลงชื
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 9.1 เรื่อง แรงและความดันของของเหลว หน่วยที่ 3 แผนที่ 9
เรื่อง แรงและความดันของของเหลว รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101

477

478

ว22101

497

ใบบั
ใบบันนทึทึกกกิกิจจกรรมที
กรรมที่ 9.1
่ 9.1เรืเรื่อ่องง ปัปัจจจัจัยยทีที่ม่มีผีผลต่
ลต่ออควำมดั
ความดันของของเหลว หน่วยที่ 3 แผนที่ 9
เรืเรื่อ่องงรำยวิ
รายวิชชำวิาวิททยำศำสตร์
ยาศาสตร์ 33 รหั
รหัสวิวิชชำา ว21103
ว22101
วันที่ทำกำรทดลอง....................เดือน.................................พ.ศ…………………
กลุ่มที่............ชั้นมัธยมศึกษำปีที่..........
สมำชิกในกลุ่ม
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................................
จุดประสงค์กำรทดลอง
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
สมมติฐำนในกำรทดลอง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง
ของเหลว ตำแหน่ง
1
น้ำ

2
3
4
1

น้ำนม

2
3
4

ระยะที่ของเหลวพุ่งไปได้ (cm)

ลักษณะของน้ำที่พุ่งออกจำกขวดพลำสติก
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ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง (ต่อ)
ของเหลว ตำแหน่ง ระยะที่ของเหลวพุ่งไปได้ (cm)

ลักษณะของน้ำที่พุ่งออกจำกขวดพลำสติก

1
น้ำมัน

2
3
4

สรุปและอภิปรำยผลกำรทดลอง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
คำถำมหลังกำรทดลอง
1. น้ำจำกรูหมำยเลขใดพุ่งได้ใกล้ที่สุด และหมำยเลขใดพุ่งได้ไกลที่สุด
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. แรงที่ทำให้น้ำพุ่งออกจำกแต่ละรูแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ควำมดันของน้ำในระดับที่ตรงกับรูหมำยเลขใดมีค่ำมำกที่สุด ทรำบได้จำกอะไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. ถ้ำดึงไม้ที่ปิดรูในระดับเดียวกัน น้ำที่พุ่งออกไปจะเป็นอย่ำงไร ควำมดันของน้ำระดับเดียวกันจะแตกต่ำงกัน
หรือไม่ อย่ำงไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. เมื่อดึงไม้ในตำแหน่งที่มีควำมลึกต่ำงกัน น้ำที่พุ่งออกจะเป็นอย่ำงไร ควำมดันของน้ำระดับต่ำงกันจะ
แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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6. เมื่อเปลี่ยนของเหลวเป็น น้ำนมและน้ำมัน กำรพุ่งของของเหลวที่ตำแหน่งเดิมจะเป็นอย่ำงไร
เมื่อเทียบกับน้ำ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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เฉลยใบบันทึกกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว หน่วยที่ 3 แผนที่ 9
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
วันที่ทำกำรทดลอง....................เดือน.................................พ.ศ…………………
กลุ่มที่............ชั้นมัธยมศึกษำปีที่..........
สมำชิกในกลุ่ม
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................................
จุดประสงค์กำรทดลอง
1. อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อควำมดันของของเหลว
2. ยกตัวอย่ำงประโยชน์ของควำมดันของของเหลวในชีวิตประจำวัน
สมมติฐำนในกำรทดลอง
ระดับควำมลึกของเหลวยิ่งมำกจะทำให้ควำมดันของเหลวมำกยิ่งมำกตำมไปด้วย
ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง
ของเหลว ตำแหน่ง ระยะที่ของเหลวพุ่งไปได้ (cm)
ลักษณะของน้ำที่พุ่งออกจำกขวดพลำสติก
1
น้ำ

2
3
4
1

น้ำนม

2
3
4
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ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง (ต่อ)
ของเหลว ตำแหน่ง

ระยะที่ของเหลวพุ่งไปได้ (cm)

ลักษณะของน้ำที่พุ่งออกจำกขวดพลำสติก

1
น้ำมัน

2
3
4

สรุปและอภิปรำยผลกำรทดลอง
จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ น้ำที่พุ่งออกจำกตำแหน่งที่ 1 จะพุ่งไปได้ใกล้ที่สุดเนื่องจำกมีแรงดัน
ในของเหลวน้อยที่สุด และตำแหน่งที่ 4 มีแรงดันในของเหลวมำกที่สุดทำให้น้ำจะพุ่งไปได้ไกลที่สุด ส่วน
ตำแหน่งที่ 2 และ 3 จะพุ่งไปได้ระยะเท่ำกันเนื่องจำกมีแรงดันในของเหลวเท่ำกัน ซึ่งตำแหน่งของเหลวที่ระยะ
ลึกที่สุดจะมีแรงดันในของเหลวมำก ทำให้เกิดควำมดันของของเหลวมำกที่สุด
คำถำมหลังกำรทดลอง
1. น้ำจำกรูหมำยเลขใดพุ่งได้ใกล้ที่สุด และหมำยเลขใดพุ่งได้ไกลที่สุด
เฉลย หมำยเลข 1 พุ่งได้ใกล้ที่สุด และหมำยเลข 4 พุ่งได้ไกลที่สุด
2. แรงที่ทำให้น้ำพุ่งออกจำกแต่ละรูแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
เฉลย แตกต่ำงกัน แรงดันในของเหลวตำแหน่งลึกที่สุดจะทำให้น้ำพุ่งไปได้ไกลที่สุด
3. ควำมดันของน้ำในระดับที่ตรงกับรูหมำยเลขใดมีค่ำมำกที่สุด ทรำบได้จำกอะไร
เฉลย หมำยเลข 4 มีควำมดันมำกที่สุด เพรำะพุ่งออกไปได้ไกลที่สุด
4. ถ้ำดึงไม้ที่ปิดรูในระดับเดียวกัน น้ำที่พุ่งออกไปจะเป็นอย่ำงไร ควำมดันของน้ำระดับเดียวกันจะแตกต่ำงกัน
หรือไม่ อย่ำงไร
เฉลย ไม่แตกต่ำงกัน เพรำะน้ำจะพุ่งออกไปได้ไกลเท่ำกัน เนื่องจำกมีควำมดันเท่ำกัน
5. เมื่อดึงไม้ในตำแหน่งที่มีควำมลึกต่ำงกัน น้ำที่พุ่งออกจะเป็นอย่ำงไร ควำมดันของน้ำระดับต่ำงกั น
จะแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
เฉลย แตกต่ำงกัน เพรำะน้ำที่พุ่งออกตำแหน่งที่ลึกจำกผิวน้ำมำกที่สุด (หมำยเลข 4) จะพุ่งไปได้ไกลที่สุดเพรำะ
มีควำมดันมำกที่สุด
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6. เมื่อเปลี่ยนของเหลวเป็น น้ำนมและน้ำมัน กำรพุ่งของของเหลวที่ตำแหน่งเดิมจะเป็นอย่ำงไร
เมื่อเทียบกับน้ำ
เฉลย กำรพุ่งของน้ำนมจะไปได้ไกลกว่ำน้ำ ส่วนน้ำมันจะพุ่งได้ใกล้กว่ำน้ำ เนื่องจำกน้ำนมมีควำมหนำแน่น
มำกกว่ำน้ำ ส่วนน้ำมันมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ เมื่อของของมีควำมหนำแน่นมำกจะมีควำมดัน
ของของเหลวมำก
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง แรงพยุง
เวลา 2 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื
่อนที่และแรง
เรื่อง แรงพยุง รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
เวลา 2 ชั่วโมงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทขอบเขตเนื
ยาศาสตร์อ้ หา
รายวิชา วิยทนรูยาศาสตร์
3
ชั้นงมัเรีธยยมศึ
กิจกรรมการเรี
้
แหล่
นรู้ กษาปีที่ 2
เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมี
แรงพยุ
1. ใบความรู้ที่ 10.1 เรื่อง แรงพยุง
ขอบเขตเนือ้ หา
กิจกรรมการเรี
ยนรูง ้ ขั้นนา
แหล่งเรียนรู้
เนื่องจาก ของเหลวกระท
ทาไมน้าพุ้ที่ ง10.12.เรืใบความรู
้ที่ ง10.2 เรื่อง หลักของอาร์คิ
เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมี
แรงพยุง ขัาต่้นอนวัาตถุ โดยมีทิศ ครูยกตัวอย่างเรื่องการเกิดรูรั่วของกระป๋องน้าที่ความสูงไม่เท่า1.กันใบความรู
่อง แรงพยุ
้นในแนวดิ
่งการจมหรื
ออกไปไกลไม่
เท่ากัอนงน้เป็าที
นเพราเหตุ
นวิเคราะห์
ปราย ้ที่ 10.2มีเรืดิส่อง หลักของอาร์คิ
เนื่องจาก ของเหลวกระทขึาต่
อวัตถุ โดยมี
ทิศ อการลอยของวั
ครูยกตัวอย่าตงเรืถุ ่องการเกิ
ดรูรั่วของกระป๋
่ความสูงใไม่ด เท่ให้ากันนักเรีทยาไมน้
าพุ่ง และอภิ
2. ใบความรู
ขึ้นกับน้าหนักของวั
ง ถ้า เท่ากัน เป็ร่นวมกั
นว่า ของเหลวมี
นอย่
างไร แจากนั
ถามกระตุ้นให้มีนดักิสเรียนสนใจ สื่อ
ขึ้นในแนวดิ่งการจมหรือการลอยของวั
ตถุ ตถุและแรงพยุ
ออกไปไกลไม่
เพราเหตุ
ใด ให้นักแเรีรงดั
ยนวิ
เคราะห์
ละอภิ้นครู
ปราย
น้าหนักของวั
้ต่อาว่งไร
าถ้า จากนั
ใส่วัตถุ้นลครู
งในของเหลว
างไร เพื่อนาสูสื่อขั้นสอนด้วย 1. การจมและการลอยของวัตถุ
ขึ้นกับน้าหนักของวัตถุและแรงพยุ
ง ถ้ตาถุและแรงพยุ
ร่วงมกัของของเหลวมี
นว่า ของเหลวมีแอยากรู
รงดันอย่
ถามกระตุ้นจะเป็
ให้นักนเรีอย่ยนสนใจ
ค่าเท่งของของเหลวมี
ากันวัตถุจะลอยนิ่งอยูอยากรู
่ในของเหลว
กรรมต่อไป จะเป็น อย่างไร เพื่อนาสู่ขั้นสอนด้วย
https://www.youtube.com/watch?v=
น้าหนักของวัตถุและแรงพยุ
้ต่อว่าถ้า ใส่วัตถุกิลจงในของเหลว
1. การจมและการลอยของวั
ตถุ
แต่ถ้าน้าหนักของวั
ถุมีค่ามากกว่
50wF9BNRl4U
ค่าเท่ากันวัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว
กิจตกรรมต่
อไป า ขั้นสอน
https://www.youtube.com/watch?v=
แรงพยุ
1. ให้นักเรียนทากิจกรรมการทดลอง การลอยของวัตถุ ซึ่งกาหนดวั
สดุต่าง ๆ ภาระงาน/ชิ้นงาน
แต่ถ้าน้าหนักของวั
ตถุมงีคของของเหลววั
่ามากกว่า ตถุขัจ้นะจม
สอน
50wF9BNRl4U
และดาเนินการตามขั
้นตอนในกิตจถุกรรมที
่ 10.1 สเรืดุ่อตง่างอันๆไหนจมอั
นไหนลอย้นงาน 1. ใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง อันไหน
แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม
1. ให้นักเรียนทากิจกรรมการทดลอง
การลอยของวั
ซึ่งกาหนดวั
ภาระงาน/ชิ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และดาเนินการตามขั้น2.ตอนในกิ
นักเรียจนร่กรรมที
วมกัน่ วิ10.1
เคราะห์
ที่กาหนดให้
มีวัตถุใดบ้างที1.่คาดว่
อ จมอั่ 10.1
นไหนลอย
เรื่อวง่าวัอัตนถุไหนจมอั
นไหนลอย
ใบบัาจะจมหรื
นทึกกิจกรรมที
เรื่อง อันไหน
วัตถุใดที
จุดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้ ด้านความรู้
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ว่าวั่คตาดว่
ถุทาี่กจะลอย
าหนดให้ มีวัตถุใดบ้างที่คาดว่าจะจมหรือ จมอันไหนลอย 2. ใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แรงพยุง
1. วิเคราะห์แรงพยุวังและการจมการ
3. ใบงานที
เรื่อง งแรงพยุง
นความรู้ ้
ด้านความรู
ตถุใดที่คาดว่าจะลอยแล้วให้ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน มาร่วมกิจกรรมสาธิต ดังนี้ 2. ใบบันทึกกิจกรรมที
่ 10.2 เรื่ ่อ10.1
ง แรงพยุ
ลอยของวัตถุ ในของเหลวจาก
อกวัตถุคตนละ
งที่ใส่10.1
น้า เรื่อง แรงพยุง
1. วิวิเคราะห์
เคราะห์แแรงพยุ
รงพยุงงและการจมการ
และการจมการ
แล้วให้ตัวแทนนักเรียน2.1
4-5ตัวคนแทนนั
มาร่กวเรีมกิยนเลื
จกรรมสาธิ
ดังนี1-2
้ ชิ้น จากนั้นวางลงบนกะละมั
3. ใบงานที
หลักกฐาน
ฐานเชิงประจั2.1กษ์ตัวแทนนักเรียนเลือ(ดักวั
งกิตจถุกรรมที
ลอยของวัลอยของวั
ตถุ ในของเหลวจากหลั
ตถุ ในของเหลวจาก
คนละ่ 10.1)
1-2 ชิ้น จากนั้นวางลงบนกะละมังที่ใส่น้า
่กระทาต่
อ 2.2 ครูตั้งคาถามกับนักเรียน ดังนี้
เชิงประจัหลั
กษ์กฐานเชิงประจักษ์2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที
(ดังกิจกรรมที
่ 10.1)
วัตถุในของเหลว
นแผนภาพแสดงแรงที
ระทำาต่�อ 2.2 ครูตั้งคาถามกับนัก-เรีนัยกนเรีดัยนคิ
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที
่ก่กระท
งนี้ ดว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่จมน้า
นน่จ้ำมน้
มันาก้อนเล็ก, คลิปหนีบกระดำษ, กุญแจขนำดเล็ก, ยำงลบ, ตะปู)
ถุในของเหลว ด้านทักษะและกระบวนการ
วัต่ตอถุวัใตนของเหลว
- นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิ(เฉลย
ดใดบ้าดิงที
ด้านทักษะและกระบวนการ
(เฉลย ดินน้ำมันก้อนเล็ก, คลิปหนีบกระดำษ, กุญแจขนำดเล็ก, ยำงลบ, ตะปู)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง แรงพยุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
1.ด้าการสั
งเกต
- นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่ลอยน้า
นทักษะและกระบวนการ
2.1. การตั
(เฉลย ลูกบอลสีขนำดเล็ก, แผ่นไม้ขนำดเล็ก, โฟมก้อนเล็ก, หนังยำง, ไม้จิม
การสั้งงสมมติ
เกต ฐาน
3.2. การทดลอง
ฟัน)
การตั้งสมมติฐาน
4.3. การตี
ความหมายข้อมูลและการลง
ขั้นสอน
การทดลอง
ข้4.อมูการตี
ล ความหมายข้อมูลและการลงข้อมูล 2. ครูถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น(เฉลย วัตถุที่มีควำม
หนำแน่นน้อยกว่ำน้ำจะสำมำรถลอยน้ำได้)
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
ด้ด้าานคุ
3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาการทดลอง
1.1. มีมีววินินัยัย
ในใบกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แรงพยุง
ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้ ้
2.2. ใฝ่
4. เมื่อนักเรียนทดลองเสร็จสิ้นครูตั้งคาถามกับนักเรียนดังนี้
ในการทำางาน
�งาน
3.3. มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท
- น้าหนักก้อนดินน้ามันที่ชั่งในอากาศ และชั่งในน้าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
(แนวค้ำตอบ น้ำหนักก้อนดินน้ำมันที่ชั่งในอำกำศและในน้ำไม่เท่ำกัน เพรำะมี
แรงเนื่องจำกของเหลวกระท้ำต่อวัตถุ)
- จากการเปรียบเทียบน้าหนักของน้าที่ล้นออกมากับผลต่างของน้าหนักก้อน
ดินน้ามัน เมื่อชั่งในอากาศกับชั่งขณะอยู่ในน้าสามารถสรุปได้อย่างไร
(แนวค้ำตอบ น้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมำมีค่ำใกล้เคียงกับน้ำหนักของดินน้ำมัน
ที่หำยไปเมื่อชั่งในน้ำ)
ขั้นสรุป
5. อภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุเมื่ออยู่ในของเหลว
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
เรื่อง แรงพยุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
จะมีแรงพยุงเนื่องจาก ของเหลวกระทาต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจม
หรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้าหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ้าน้าหนักของวัตถุ
และแรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว
แต่ถ้าน้าหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม
6. ให้คความรู
วามรู้ก้กับับนันักกเรีเรียยนนอกจากการที
นนอกจากการที่เรื่เอรือมีมีคความหนาแน่
วามหนาแน่นน้นอน้ยกว่
อยกว่าน้า�ำ น้แล้
าแล้ว วน้ำ�น้า
เองก็
ให้เรืเรืออลอยขึ
เองก็มมีแีแรงดั
รงดันนทีที่ท่ทำ�าให้
ลอยขึ้น้นมาด้
มาด้ววยยแรงนี้เรียกว่า “แรงลอยตัวหรือแรงพยุง”
ซึแรงนี
่งแรงนี
่กับปริมาตรของน้
�ำ ที่ถูกง”วัตซึถุ่งนแรงนี
ั้นแทนที
วัต่กถุับมปริ
ีพื้นมทีาตรของน้
่สัมผัสกับา
้เรีย้จะขึ
กว่้นา อยู
“แรงลอยตั
วหรือแรงพยุ
จ้ ะขึ่ ยิ้น่งอยู
น้ทีำ�่ถมากเท่
หรือเข้
นของเรื
อก็าจไปแทนที
ะลดลงและ
ูกวัตถุนาไหร่
ั้นแทนที
่ ยิา่งไปแทนที
วัตถุมีพื้น่นที�้ำ ่สได้ัมมผัาก
สกับความหนาแน่
น้ามากเท่าไหร่
หรือเข้
่น้า
แรงลอยตั
วจะเพิ่มขึ้น นเรืของเรื
อจึงลอยตั
ในน้�ำ ได้ ดังนั้น หากแผ่
ได้มาก ความหนาแน่
อก็จวะลดลงและแรงลอยตั
ว วัตถุให้มีขนาดใหญ่
และมี
นกับาได้
เรือ วัดัตงถุนัน้ ั้นหากแผ่
ก็จะลอยตั
จะเพิ่มขขึอบโค้
้น เรืงอขึจึ้นงมาเหมื
ลอยตัวอในน้
วัตถุวใได้ห้ดมีขนาดใหญ่และมีขอบ
7.โค้งอภิ
รายประโยชน์
ขึ้นปมาเหมื
อนกับเรืขอองแรงพยุ
วัตถุนั้นงมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน เราจะพบว่าวัตถุบาง
ชนิ
ลอยอยูว่ใได้นน้ดี�ำ ได้ แรงลอยตัวนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ก็จดะลอยตั
หลายอย่
าง เช่น เสื้อชูชขีพองแรงพยุ
เรือ แพยาง
7. อภิปรายประโยชน์
งมาใช้ในชีวิตประจาวัน เราจะพบว่าวัตถุบาง
ชนิดลอยอยู่ในน้าได้ แรงลอยตัวนาไปใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
หลายอย่าง เช่น เสื้อชูชีพ เรือ แพยาง
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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8. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
1) ด้านความรู้ความเข้าใจ
(Content Understanding)
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน
วิเคราะห์การจมและการลอยของวัตถุ
2. เพื่อศึกษาแรงพยุงที่กระทาต่อวัตถุ
2) ด้านทักษะและกระบวนการ
(Skills/Processes/Competencies)
- ทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย (Practical Skill)

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(Desired Characteristics)
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ
1. ตรวจคาตอบและ
คาอธิบายใน
ใบกิจกรรม/แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
การเรี
เรียน ยน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสังเกต/
แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้าน
ความรู้ความเข้าใจ
และการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
2. สัมภาษณ์
Rubric scoring
3. สอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสอบถาม

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
Rating Scale

เกณฑ์
1.นักเรียนทาถูกต้อง
ร้อยละ 70

เกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะและ
ความสามารถของ
ผู้เรียนตามระดับ
คุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5
หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4
หมายถึง ดีมาก
ระดับคุณภาพ 3
หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ 2
หมายถึง พอใช้
ระดับคุณภาพ 1
หมายถึง ปรับปรุง
1. นักเรียนที่ผ่านโดยมี
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
บันทึกผลหลั
งการสอน
ผลการเรี
ยนรู้
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิ
ดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 10.1 เรื่อง แรงพยุง หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง แรงและความดันของของเหลว รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การจมและการลอยของวัตถุในของเหลวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุกับความหนาแน่นของ
ของเหลวนั้น
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นของวัตถุ (Density) คืออัตราส่วนระหว่างมวลของวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุ หน่วยของ
ความแน่นได้แก่ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3) หรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
ดังนั้น ความหนาแน่นของวัตถุ =
หรือ
เมื่อ

ρ

=

มวลของวัตุ
ปริมาตรของวัตถุ
m
V

ρ = ความหนาแน่นของวัตถุมีหน่วยเป็น g/cm3 หรือ kg/m3
m = มวลของวัตถุมีหน่วยเป็น g หรือ kg
V = ปริมาตรของวัตถุมีหน่วยเป็น cm3 หรือ m3

**น้ามีความหนาแน่น 1 g/cm3 หรือ 1,000 kg/m3
การจมและการลอยของวัตตถุถุใในของเหลวขึ
นของ
การจมและการลอยของวั
นของเหลวขึ้น้นอยูอยู่ก่กับับความหนาแน่
ความหนาแน่นนของวั
ของวัตถุตกถุับกความหนาแน่
ับความหนาแน่
นของของ
ของเหลวนั
เหลวนั
้น ้น
วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้�ำ าจะท
มน้้าาได้
องการให้
มีคมวามหนาแน่
นน้นอน้ยลงต้
จะทำ�าให้
ให้ จมนํ
ได้ หากต้
หากต้
องการให้
ีความหนาแน่
อยลงต้องมี
องมีการ
การ
งเช่างเช่
น น
เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นจนมีความหนาแน่นน้อยกว่านํน้้า ตัวอย่
ตัวาอย่
เหล็กมีความหนาแน่น 7.8 กรั
กรัมมต่ต่ออลูลูกกบาศก์
บาศก์เเซนติ
ซนติเเมตร
มตร ซึซึ่ง่งมากกว่
มากกว่าาความหนาแน่
ความหนาแน่นนของน้
ของน้าเหล็
�ำ เหล็กกจึจึงงจมน้
จมน้าำ�แต่แต่เมืเมื่อ่อ
มาท�าเป็
เหล็กมาทำ
เป็นเรือเหล็กจะลอยน้ำ�าได้
ได้ ทีที่เ่เป็ป็นนเช่เช่นนี้เนื่องจาก ภายในเรื
ภายในเรืออเหล็
เหล็กกส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่เป็เป็นนทีที่ว่วา่างเรื
งเรืออเหล็
เหล็กกจึจึงงมีมี
นำน�าเหล็
ปริมาตรมากขึ้นทำท�าให้
ยกว่าาความหนาแน่
ความหนาแน่นของนํ
ของน้้าา
ให้ ความหนาแน่นของเรือเหล็กน้น้ออยกว่
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ภาพที่ 10.1 เรือลอยน้า
นอกจากการที่เรือมีความหนาแน่นน้อยกว่านํน้้าาแล้
แล้ว น้นําเองก็
้าเองก็มมีแรงดั
ีแรงดันนทีที่ท่ทาให้
ำ�ให้เรืเอรือลอยขึ
ลอยขึ้น้นมาด้
มาด้วยวย แรง
้เรียากว่“แรงลอยตั
า “แรงลอยตั
อแรงพยุ
่งแรงนี
จ้ ะขึ
้นอยู
ับปริ
มาตรของน้
ั้นแทนที
นีแรงนี
้เรียกว่
วหรืวอหรืแรงพยุ
ง” ง”ซึ่งซึแรงนี
้จะขึ
้นอยู
่กับ่กปริ
มาตรของนํ
้าทีาที
่ถูก่ถวัูกตวัถุตนถุั้นนแทนที
่ ยิ่ ยิ่ง่งวัวัตตถุถุมมีพี ื้นที่
บน้ามากเท่
อเข้าไปแทนที
าก ความหนาแน่
นของเรื
อก็จะลดลงและแรงลอยตั
สัพืม้นผัทีส่สกััมบผันํส้ากัมากเท่
าไหร่าหไหร่
รือเข้หารืไปแทนที
่นํ้าได้่นม้าได้
าก มความหนาแน่
นของเรื
อก็จะลดลงและแรงลอยตั
วจะเพิว่มขึ้น
ขึ้น เรืวอในนํ
จึงลอยตั
ดังวนััต้นถุหากแผ่
วัตถุให้มแีขละมี
นาดใหญ่
ขอบโค้องนกั
ขึ้นบมาเหมื
วัตถุนั้นว
เรืจะเพิ
อจึง่มลอยตั
้าได้ ดัวงในน้
นั้นาได้
หากแผ่
ให้มีขนาดใหญ่
ขอบโค้และมี
งขึ้นมาเหมื
เรือ วัอตนกั
ถุนบั้นเรืก็จอะลอยตั
ก็จดะลอยตั
วได้ดี
ได้
ี
แรงพยุง
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (Buoyant force, FB) หมายถึง แรงลัพธ์ของแรงที่ของเหลวกระทากับวัตถุ
ส่วนที่จมอยู่ในของเหลวมีขนาดเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม ถ้าวัตถุอยู่นิ่งใน
น้า แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จะได้ว่า
แรงพยุง = น้าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – น้าหนักวัตถุที่ชั่งในของเหลว
ดังนั้น เมื่อเราชั่งน้าหนักของวัตถุในของเหลวจะน้อยกว่าเมื่อชั่งในอากาศ ดังรูปที่ 10.2
เนื่องจากของแข็งเมื่ออยู่ในของเหลวจะเกิดแรงดันจากของเหลวกระทากับวัตถุส่วนที่จม ซึ่งก็คือแรงพยุง
นั่นเอง

491

510

รูปที่ 10.2 เปรียบเทียบน้าหนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ากับชั่งในอากาศ
ดังนั้น เมื่อเราชั่งน้าหนักของวัตถุในของเหลวจะน้อยกว่าเมื่อชั่งในอากาศ ดังรูปที่ 10.2 เนื่องจาก
ของแข็งเมื่ออยู่ในของเหลวจะเกิดแรงดันจากของเหลวกระทากับวัตถุส่วนที่จม ซึ่งก็คือ แรงพยุงนั่นเอง
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1. วัตถุที่จมอยู่ในของเหลว A แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว แสดงว่า
ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนที่จมในของเหลว
แรงพยุงเท่ากับน้าหนักของวัตถุที่จมไปในของเหลวและเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
2. วัตถุลอยปริ่มผิวของของเหลว B แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว แสดงว่า
ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนในของเหลว
แรงพยุงเท่ากับน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้าหนักของเหลวที่ถูกแทนที่
3. วัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว C แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว แสดงว่า
ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรชองวัตถุส่วนที่จมในของเหลว
แรงพยุงเท่ากับน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
ขนาดของแรงพยุง = ขนาดน้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
สมการที่ใช้ในการคานวณหาแรงพยุงเป็นดังนี้

เมื่อ

ρ
V
g
F⃑⃑B

⃑⃑FB = ρVg

คือ ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
คือ ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (m3)
คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 (m/s2)
คือ ขนาดของแรงพยุง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
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ใบกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง อันไหนจมอันไหนลอย หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง แรงและความดันของของเหลว รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์วัตถุที่กาหนดให้แล้วทาการทดลองตามวิธีการทดลอง บันทึกผล
การทดลอง ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
จุดประสงค์
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์การจมและการลอยของวัตถุ
วัสดุอปุปกรณ์
กรณ์
1. กะละมัง ขนาดเล็ก
1
ใบ
2. ดินน้ามันก้อนเล็ก
1
ก้อน
3. ลูกบอลสีขนาดเล็ก
1
ลูก
4. คลิปหนีบกระดาษ
1
ตัว
5. หนังยาง
1
เส้น
1
ชิ้น
6.. แผ่แผ่นนไม้ไม้ขขนาดเล็
นาดเล็กก
7. ตะปู
1
ตัว
8. โฟมก้อนเล็ก
1
ก้อน
9. กุญแจขนาดเล็ก
1
อัน
10. ยางลบ
1
ก้อน
11. ไม้จิ้มฟัน
1
อัน
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนาน้าใส่กะละมังครึ่งกะละมังวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการหน้าชั้นเรียน
2. ช่วยกันวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุทั้งหมดที่นามาทดลองก่อนที่จะทากิจกรรม
3. แต่ละกลุ่มเลือกวัสดุกลุ่มละ 2 ชิ้น จากนั้นดาเนินการทดลองโดยวางวัตถุทีละชิ้นลงไปในกะละมัง
สังเกตการณ์จมและการลอยของวัตถุ แล้วบันทึกผลการทดลอง
4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลภายในกลุ่ม แล้วให้ตัวแทนกลุ่มมานาเสนอ
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง อันไหนจมอันไหนลอย หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ทาการทดลอง....................เดือน.................................พ.ศ…………………
กลุ่มที่............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........
สมาชิกในกลุ่ม
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ...............................................................

4. ................................................................
5. ................................................................

คาถามก่อนดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่จมน้า
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่ลอยน้า
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตารางบันทึกผลกิจกรรม ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในตารางบันทึกผล
วัตถุ
1. ดินน้ามันก้อนเล็ก
2. ลูกบอลสีขนาดเล็ก
3. คลิปหนีบกระดาษ
4. หนังยาง
5. แผ่นไม้ขนาดเล็ก
6. ตะปู
7. โฟมก้อนเล็ก
8. กุญแจขนาดเล็ก
9. ยางลบ
10. ไม้จิ้มฟัน

จม

ลอย
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สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แรงพยุง หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง แรงและความดันของของเหลว รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทดลอง เรื่อง แรงพยุง ให้เข้าใจ แล้วทาการทดลองตาม
วิธีการทดลอง บันทึกผลการทดลอง ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มและตอบคาถามหลังกิจกรรม
จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาแรงพยุงที่กระทาต่อวัตถุ
วัสดุปอุปกรณ์
กรณ์
1. ดินน้ามัน
จานวน
1 ก้อน
2. เชือก ยาว 20 cm
จานวน
1 เส้น
3. เครื่องชั่งสปริง
จานวน
1 เครื่อง
4. บีกเกอร์ 250 ml
จานวน
1 ใบ
5. ถ้วยยูเรก้า
จานวน
1 ใบ
วิธีการทดลอง
1. นาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกก้อนดินน้ามัน ปลายเชือกที่เหลือผูกคล้องกับตะขอเครื่องชั่งสปริง
ชั่งน้าหนักของดินน้ามันขณะอยู่ในอากาศ ดังภาพ ก. สังเกตและบันทึกผล
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงชั่งน้าหนักดินน้ามันขณะจมอยู่ในน้าครึ่งก้อน ดังภาพ ข. สังเกตและบันทึกผล
3. ใช้เครื่องชั่งสปริงชั่งน้าหนักดินน้ามันขณะจมอยู่ในน้าทั้งก้อน ดังภาพ ค. สังเกตและบันทึกผล

รูปที่ 10.4 การทดลองเรื่องแรงพยุง
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แรงพยุง หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ทาการทดลอง....................เดือน.................................พ.ศ…………………
กลุ่มที่............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........
สมาชิกในกลุ่ม
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ...............................................................

4. ................................................................
5. ................................................................

จุดประสงค์การทดลอง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตารางบันทึกผลการทดลอง
น้าหนักดินน้ามัน เมื่อชั่งในอากาศ
น้าหนักดินน้ามัน ขณะจมครึ่งก้อน
น้าหนักดินน้ามัน ขณะจมทั้งก้อน

=
=
=

.................................. นิวตัน
.................................. นิวตัน
.................................. นิวตัน

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
คาถามหลังการทดลอง
1. น้าหนักก้อนดินน้ามันที่ชั่งในอากาศ และชั่งในน้าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. จากการเปรียบเทียบน้าหนักของน้าที่ล้นออกมากับผลต่างของน้าหนักก้อนดินน้ามัน เมื่อชั่งในอากาศกับชั่ง
ขณะอยู่ในน้าสามารถสรุปได้อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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เฉลยใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง อันไหนจมอันไหนลอย หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ทาการทดลอง....................เดือน.................................พ.ศ…………………
กลุ่มที่............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........
สมาชิกในกลุ่ม
1. ................................................................
4. ................................................................
2. ................................................................
5. ................................................................
3. ...............................................................
คาถามก่อนดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่จมน้า
เฉลย ดินน้ามันก้อนเล็ก, คลิปหนีบกระดาษ, กุญแจขนาดเล็ก, ยางลบ, ตะปู
2. นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่ลอยน้า
เฉลย ลูกบอลสีขนาดเล็ก, แผ่นไม้ขนาดเล็ก, โฟมก้อนเล็ก, หนังยาง, ไม้จิ้มฟัน
ตารางบันทึกผล ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในตารางบันทึกผล
ชนิดของวัตถุ
1. ดินน้ามันก้อนเล็ก
2. ลูกบอลสีขนาดเล็ก
3. คลิปหนีบกระดาษ
4. หนังยาง
5. แผ่นไม้ขนาดเล็ก
6. ตะปู
7. โฟมก้อนเล็ก
8. กุญแจขนาดเล็ก
9. ยางลบ
10. ไม้จิ้มฟัน

วัตถุจม


วัตถุลอย











สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
จากผลการทดลอง พบว่า วัตถุที่ลอยน้าได้แก่ ดินน้ามันก้อนเล็ก, คลิปหนีบกระดาษ, กุญแจขนาดเล็ก
, ยางลบ, ตะปู และวัตถุที่จมน้าได้แก่ ลูกบอลสีขนาดเล็ก, แผ่นไม้ขนาดเล็ก, โฟมก้อนเล็ก, หนังยาง, ไม้จิ้มฟัน
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เฉลยใบบันทึกกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แรงพยุง หน่วยที่ 3 แผนที่ 10
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ทาการทดลอง....................เดือน.................................พ.ศ…………………
กลุ่มที่............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........
สมาชิกในกลุ่ม
1. ................................................................
4. ................................................................
2. ................................................................
5. ................................................................
3. ...............................................................
จุดประสงค์การทดลอง
นักเรียนสามารถทาการทดลองเรื่องแรงพยุงได้
ตารางบันทึกผลการทดลอง
น้าหนักดินน้ามัน เมื่อชั่งในอากาศ
=
4.8 นิวตัน
น้าหนักดินน้ามัน ขณะจมครึ่งก้อน
=
4.5 นิวตัน
น้าหนักดินน้ามัน ขณะจมทั้งก้อน
=
4.2 นิวตัน
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า น้าหนักของดินน้ามันเมื่อชั่งในอากาศจะมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือน้าหนัก
ดินน้ามันเมื่อชั่งขณะจมครึ่งก้อน และน้าหนักของดินน้ามันเมื่อชั่งขณะจมน้าทั้งก้อนจะมีค่าน้อยที่สุด เนื่องจาก
ในน้ามีแรงที่มากระทาต่อวัตถุ และเมื่อนาน้าที่ล้นออกมาจากถ้วยยูเรกาไปชั่งน้าหนักเปรียบเทียบกับน้าหนัก
ของดินน้ามันที่หายไปทั้งแบบจมครึ่งก้อนและจมทั้งก้อน พบว่า น้าหนักของน้าที่ล้นและน้าหนักของดินน้ามัน
ส่วนที่หายไปเมื่อชั่งในน้ามีค่าใกล้เคียงกัน
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ขนาดของแรงที่มากระทาต่อวัตถุในของเหลวมีค่าเท่ากับขนาดน้าหนักของ
ของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
คาถามหลังการทดลอง
1. น้าหนักก้อนดินน้ามันที่ชั่งในอากาศ และชั่งในน้าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวคาตอบ น้าหนักก้อนดินน้ามันที่ชั่งในอากาศและในน้าไม่เท่ากัน เพราะมีแรงเนื่องจากของเหลวกระทา
ต่อวัตถุ
2. จากการเปรียบเทียบน้าหนักของน้าที่ล้นออกมากับผลต่างของน้าหนักก้อนดินน้ามัน เมื่อชั่งในอากาศกับชั่ง
ขณะอยู่ในน้าสามารถสรุปได้อย่างไร
แนวคาตอบ น้าหนักของน้าที่ล้นออกมามีค่าใกล้เคียงกับน้าหนักของดินน้ามันที่หายไปเมื่อชั่งในน้า
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ว22101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง แรงกระทำ�ต่อวัตถุในของเหลว
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

504

2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 33การเคลื
การเคลื่อ่อนที
นที่แ่และแรง
ละแรง
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์

แผนการจัดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่11
11
เรื่องเรืแรงกระทำ
�ต่อาต่วัตอถุวัตในของเหลว
่อง แรงกระท
ถุในของเหลว
กลุ่มชสาระการเรี
้ วิ3ทยาศาสตร์
รายวิ
ารายวิ
วิทยาศาสตร์
ชาวิยทนรู
ยาศาสตร์
- แรงที่กระทาต่อกระทงมีแรงใดบ้าง
- แรงที่กระทาต่อกระทงที่ทาให้ลอยน้าได้มีแรงชนิดใดมากกว่ากัน
- หากกระทงมีแรงพยุงน้อยกว่าปกติจะเกิดผลอย่างไร
2. นักกเรีเรียยนและครู
แรงแรง
นและครูรร่ว่วมกั
มกันนสรุสรุปปได้ได้วว่า่าเมืเมื่อ่อวัวัตตถุถุออยู่ใยูนของเหลว
ใ่ นของเหลวจะมี
จะมี
พยุงเนื่อองจาก
่งการจม
งจาก ของเหลวกระทำ
ของเหลวกระท�ต่าต่ออวัตวัตถุถุโดยมี
โดยมีทิศทขึิศ้นขึในแนวดิ
้ นในแนวดิ
่งการจม
หรื
กของวั
ตถุตแถุละแรงพยุ
ง ถ้งาน้ถ้�ำ าหนั
หรืออการลอยของวั
การลอยของวัตตถุถุขขึ้น้ ึนกับกัน้บ�ำ นหนั
กของวั
และแรงพยุ
น้ ากหนัก
้ าหนั
ของวั
ค่าคเท่่าเท่
ากัานกันวัตวัถุตจถุะลอยนิ
่งอยู่ง่ใอยู
น ใ่ น
ของวัตตถุถุแและแรงพยุ
ละแรงพยุงของของเหลวมี
งของของเหลวมี
จะลอยนิ
ของเหลว
าแรงพยุ
งของของเหลว
ของเหลวแต่
แต่ถถ้าา้ น้นำ�้ าหนั
หนักกของวั
ของวัตถุตมถุีคม่าีคมากกว่
า่ มากกว่
าแรงพยุ
งของของเหลว
วัวัตตถุถุจจะจม
ะจม
3. ให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว
ดังนี้
(1) เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุ ดังในใบกิจกรรมที่ 1
(2) ระบุขนาดของแรงที่กระทาตามเงื่อนไขที่กาหนดในดังในใบ
กิจกรรมที่ 1
(3) นักเรียนตอบคาถามท้ายกิจกรรม และอภิปรายสรุปร่วมกัน
2 ชั่วโมง
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ ี่ 22
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ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ 3ี่ 3การเคลื
การเคลื่อ่อนทีนที่และแรง
่และแรง
หน่ววยการเรี
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิวิทยาศาสตร์

ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปให้ได้ว่า วัตถุทจี่ มอยู่ใน
ของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว วัตถุลอย
ปริ่มผิวของของเหลวแสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว
และวัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่า
ของเหลว

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ 11
ี่ 11
แผนการจั
�ต่อาต่วัอตวัถุตในของเหลว
เรื่อเรื
ง ่อแรงกระทำ
ง แรงกระท
ถุในของเหลว
กลุ่มชสาระการเรี
้ วิ3ทยาศาสตร์
ชาวิยทนรู
ยาศาสตร์
รายวิ
ารายวิ
วิทยาศาสตร์
2 ชั่วโมง
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 22
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8. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
1) ด้านความรู้ความเข้าใจ
(Content Understanding)
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่
กระทาต่อวัตถุในของเหลว

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสังเกต/
แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้าน
ความรู้ความเข้าใจ
และการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
2) ด้านทักษะและกระบวนการ 1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
(Skills/Processes/Compet 2. สัมภาษณ์
Rubric scoring
encies)
3. สอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
- ทักษะการลงมือปฏิบัติ
3. แบบสอบถาม
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
(Practical Skill)

3) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(Desired Characteristics)
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ
1. ตรวจคาตอบและ
คาอธิบายใน
ใบกิจกรรม/แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
การเรี
เรี
ยน ยน

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
Rating Scale

เกณฑ์
1.นักเรียนทาถูกต้องร้อยละ 70

เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะและ
ความสามารถของผู้เรียนตาม
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง
ปรับปรุง
1. นักเรียนที่ผ่านโดยมีค่าเฉลี่ย
(Mean) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
บันทึกผลหลั
งการสอน
ผลการเรี
ยนรู้
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิ
ดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................... ผู้สอน
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว หน่วยที่ 3 แผนที่ 11
ว22101
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว21103
แรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว
แรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว คือ แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้ เมื่อวัตถุนั้นอยู่ในของเหลว
ลักษณะของวัตถุเมื่ออยู่ในของเหลว
วัตถุลอย
• วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว
• แรงลอยตัวเท่ากับน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้า หนักของ
ของเหลวที่ถูกแทนที่

วัตถุปริ่ม
• วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว
• แรงลอยตัวเท่ากับน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้าหนักของ
ของเหลวที่ถูกแทนที่

วัตถุจม
• วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว
• แรงลอยตัวน้อยกว่าน้า หนักของวัตถุที่จมไปในของเหลวและเท่ากับน้า
หนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

หลักของอาร์คิมิดีส
• ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในของเหลว
• น้าหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลวจะมีค่าน้อยกว่าน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
• น้าหนักที่หายไปในของเหลวจะเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
• น้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่จะเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว
• ชนิดของวัตถุ: วัตถุที่มีความหนาแน่นมาก จะจมลงไปในของเหลวมาก
• ชนิดของของเหลว: ของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก จะมีแรงพยุงมาก
• ขนาดของวัตถุ: วัตถุที่มีขนาดใหญ่ จะมีปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวมากทา ให้แรงพยุงมีค่ามาก
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว หน่วยที่ 3 แผนที่ 11
เรื่อง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
ว21103
1. จงเขียนแผนภาพอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของวัตถุและความหนาแน่นของของเหลว
1.1 วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
1.2 วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับหรือใกล้เคียงกับของเหลว
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
1.3 วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุ
อยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และคำ�นวณโดยใช้
สมการ M=Fl

1.1 ครูเตรียมกล่องลังมาวางบนเส้นทางที่กำ�หนดดังรูป โดยกำ�หนดจุดข้าง
กล่องลัง 3 จุด แล้วให้นักเรียนออกแรงผลักและดึงในตำ�แหน่งต่างๆแล้วสังเกต
การเคลื่อนที่ของกล่อง

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3

เรื่อง โมเมนต์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ความรู้
1. อธิบายความหมาย และหาค่าโมเมนต์ของแรงได้
2. บอกได้ว่าเมื่อคานอยู่ในสมดุลผลรวมของโมเมนต์
ของแรงตามเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ของ
แรงทวนเข็มนาฬิกา
ทักษะกระบวนการ
1. สามารถออกแบบการทดลองหาค่าโมเมนต์ของ
แรงได้
2. วิเคราะห์ระยะห่างจากจุดหมุนถึงแนวแรง และ
ค่าแรงที่ดึงตาชั่งสปริง
3. วิพากษ์การนำ�ความรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรงไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสมเหตุสมผล
คุณลักษณะ
1. แสดงความคิดเห็นที่ตระหนักถึงการความรู้ เรื่อง
โมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมเหตุสมผล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(แนวคำ�ตอบ

ด้านซ้ายส่งผลให้กล่องเคลื่อนที่อย่างไร

(แนวคำ�ตอบ

ด้านขวาส่งผลให้กล่องเคลื่อนที่อย่างไร

(แนวคำ�ตอบ

1.2 ครูใช้ค�ำ ถามเพื่อสร้างความสนใจอยากรู้ ดังนี้

3

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสอน

(แนวคำ�ตอบ

3

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 2 ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย
กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้ำงแบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์ของ
แรงและให้นักเรียนอธิบำยโมเมนต์ของแรงที่เกิดจำกกำรออกแรงผลักหรือแรง
ดึงได้ โดยดำเนินกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) ครูให้นักเรียนศึกษำรำยละเอียดในใบกิจกรรม ดำเนินกำรสร้ำง
แบบจำลองโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย ดำเนินกำรตำมขั้นตอน แล้วบันทึกผล
ข้อมูลลงในแบบบันทึกให้สมบูรณ์ พร้อมตอบคำถำมท้ำยกิจกรรมให้ถูกต้อง

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนอธิบำยกำรเกิดโมเมนต์ของแรง โดย
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) ครูให้นักเรียนศึกษำรำยละเอียดในใบกิจกรรม จำกนั้นดำเนินกำรตำม
ขั้นตอน แล้วบันทึกผลข้อมูลลงในแบบบันทึกให้สมบูรณ์ พร้อมตอบคำถำม
ท้ำยกิจกรรมให้ถูกต้อง
2) ครูตั้งคำถำมทบทวนตำมแนวทำงกำรตอบคำถำมท้ำยกิจกรรมที่ 1
ศึกษำโมเมนต์ของแรง และอภิปรำยข้อมูลร่วมกับนักเรียนให้ได้ข้อสรุปว่ำ
เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของ
แรง ทำให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่องโมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3
เวลา 2 ชั่วเวลา
โมง 2 ชั่วโมง
มัธยมศึ
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปีกษาปี
ที่ 2 ที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 3 ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรง
กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนดำเนินกำรทดลองและอธิบำย
ควำมหมำย และหำค่ำโมเมนต์ของแรงและบอกได้ว่ำเมื่อคำนอยู่ในสมดุล
ผลรวมของโมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมของโมเมนต์ของแรง
ทวนเข็มนำฬิกำ โดยดำเนินกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) ครูให้นักเรียนศึกษำรำยละเอียดในใบกิจกรรม ดำเนินกำรทดลองตำม
ขั้นตอน แล้วบันทึกผลข้อมูลลงในแบบบันทึกให้สมบูรณ์ พร้อมตอบคำถำม
ท้ำยกิจกรรมให้ถูกต้อง
2) นักเรียนออกมำนำเสนอผลกำรทดลองกิจกรรมที่ 3 ทดลองหลักกำร
โมเมนต์ของแรง

2) ครูตั้งคำถำมทบทวนตำมแนวทำงกำรตอบคำถำมท้ำยกิจกรรมที่ 2
ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย และอภิปรำยข้อมูลร่วมกับนักเรียน
ให้ได้ข้อสรุปว่ำ
“เมื
รงที่กระท
ระทำ�ำต่ต่อวัวัตตถุถุโโดยไม่
ตถุตจะเกิ
ดโมเมนต์
ของแรง
เมื่อ่อมีมีแแรงที
ดยไม่ผผ่า่ำนศูนศูนนย์กย์ลางมวลของวั
กลำงมวลของวั
ถุ จะเกิ
ดโมเมนต์
ของ
ทำแรง
�ให้ทวัตำให้
ถุหวมุัตนถุรอบศู
ย์กลางมวลของวั
ตถุนั้น” ตถุนั้น
หมุนนรอบศู
นย์กลำงมวลของวั

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่องโมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3
เวลา 2 ชัเวลา
่วโมง 2 ชั่วโมง
มัธยมศึ
กษาปี
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2 ที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) ครูตั้งคำถำมทบทวนตำมแนวทำงกำรตอบคำถำมท้ำยกิจกรรมที่ 3
ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรง และร่วมกันพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่ 1 และ
สถำนกำรณ์ที่ 2 และอภิปรำยข้อมูลร่วมกับนักเรียนให้ได้ข้อสรุปว่ำ
กำรหำโมเมนต์ของแรงหำได้จำกผลคูณระหว่ำงขนำดของแรงกับระยะจำกจุด
หมุนตั้งฉำกกับแนวแรง ซึ่งโมเมนต์เป็นผลของแรงที่ทำให้วัตถุเกิดกำรหมุน
และสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ได้ ดังนี้
โมเมนต์ของแรง = แรง x ระยะจำกจุดหมุนตั้งฉำกกับแนวแรง
หรือ M = Fl
เมื่อพิจำรณำทิศทำงกำรหมุนของคำนกับกำรหมุนของเข็มนำฬิกำจะมีลักษณะ
กำรหมุนสองแบบ คือ กำรหมุนตำมเข็มนำฬิกำและกำรหมุนทวนเข็มนำฬิกำ
โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนตำมเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
โมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำ และโมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนทวนเข็ม
นำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำ โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำ
โดยเมื่อมีแรงหลำยแรงมำกระทำต่อคำน แล้วผลรวมโมเมนต์ของแรงทวนเข็ม
นำฬิกำเท่ำกับผลรวมโมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำ
คำนจะอยู่ในสภำพสมดุล ซึ่งจะเรียกผลรวมของแรงหลำยๆแรงมำกระทำต่อ
คำนแล้วโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมโมเมนต์ของแรงตำม
เข็มนำฬิกำอยู่ในสภำพสมดุลนี้ว่ำ สมดุลต่อกำรหมุน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่องโมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3
เวลา 2 ชัเวลา
่วโมง 2 ชั่วโมง
มัธยมศึ
กษาปี
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2 ที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักกำรโมเมนต์
การโมเมนต์ของแรง โดยครูใช้คำ�ำถำมดั
ถามดังนี้
- โมเมนต์ของแรงเกิดได้อย่ำางไร
(แนวค
ระท�ำต่
ดยไม่ผผ่านศู
ำ่ นศูนนย์กย์กลางมวลของวั
ลำงมวลของวั
(แนวคำาตอบ
�ตอบ เมื่อมีแรงที่กระทำ
ต่ออวัวัตตถุถุโโดยไม่
ตถุต)ถุ)
- วัตถุจะเคลื่อนที่อย่ำางไรเมื่อมีแรงที่กกระทำ
ระท�ำต่
ดยไม่ผ่าผนศู
ำ่ นศูนนย์กย์ลางมวล
กลำง
ต่ออวัวัตตถุถุโโดยไม่
มวลของวั
ของวั
ตถุ ตถุ
รอบศูนนย์ย์กกลางมวลของวั
ลำงมวลของวัตตถุถุนนั้ ้ นั) )
(แนวค
(แนวคำาตอบ
�ตอบ วัตถุหมุนนรอบศู
- โมเมนต์ของแรงหำได้
องแรงหาได้อย่ำางไร
องแรงเป็นนผลคู
ของแรงที่กระทำ
่กระท�ต่ำต่อวัอตวัถุตกถุับกระยะทาง
(แนวค
บั
(แนวคำาตอบ
�ตอบ โมเมนต์
โมเมนต์ขของแรงเป็
ผลคูณณของแรงที
ระยะทำง
จากจุ
ดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง)
จำกจุ
ดหมุ
นไปตั้งฉำกกับแนวแรง)
- เมื
่อผลรวมของโมเมนต์
ของแรงมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภาพอย่างไร
- เมื�่อตอบ
ผลรวมของโมเมนต์
ของแรงมีลต่คอ่ำเป็การหมุ
นศูนนย์ว) ตั ถุจะอยูใ่ นสภำพอย่ำงไร
(แนวคำ
วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุ
(แนวค
วัตถุจะอยูใ่ นสภำพสมดุ
ลต่อแล้
กำรหมุ
น)
- เมืาตอบ
่อมีแรงหลายแรงมากระทำ
�ต่อคาน
วผลรวมโมเมนต์
ของแรงทวนเข็ม
่อมีาแกัรงหลำยแรงมำกระท
ำต่อคำน แล้มวนาฬิ
ผลรวมโมเมนต์
ของแรงทวนเข็
ม
นาฬิ- กเมืาเท่
บผลรวมโมเมนต์ของแรงตามเข็
กาจะเกิดผลอย่
างไร
นำฬิกำเท่
ำกับคานจะอยู
ผลรวมโมเมนต์
ของแรงตำมเข็
(แนวคำ
�ตอบ
่ในสภาพสมดุ
ล) มนำฬิกำจะเกิดผลอย่ำงไร
(แนวคาตอบ คำนจะอยู่ในสภำพสมดุล)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่องโมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3
เวลา 2 ชัเวลา
่วโมง 2 ชั่วโมง
มัธยมศึ
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปีกษาปี
ที่ 2 ที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- นักเรียนจะเรียกผลรวมของแรงหลำยๆแรงมำกระทำต่อคำนแล้วโมเมนต์
ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมโมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำอยู่ใน
สภำพสมดุลนี้ว่ำอย่ำงไร
แนวคำ�าตอบ
(แนวคำ
ตอบ สมดุลต่อกำรหมุน)
(แนวค
- โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนตำมเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำ
อะไร
(แนวคำ
ตอบ โมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำ)
แนวคำ�าตอบ
(แนวค
- โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนทวนเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำ
อะไร
(แนวค
แนวคำ�าตอบ
(แนวคำ
ตอบ โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำ)
- นักเรียนคิดว่ำมีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจำวันที่
อำศัยหลักกำรโมเมนต์ของแรง ที่นักเรียนสังเกตพบเห็น มีอะไรบ้ำง
(แนวค
แนวคำ�าตอบ
(แนวคำ
ตอบ กำรเล่นคำนกระดกหรือม้ำโยก กำรเดินเร่หำบของ กำรชั่งสิ่งของ
บนตำชั่งสองแขน กำรหมุนของพวงมำลัยรถยนต์ กำรใช้ค้อนงัดตะปู คีมคีบ
น้ำแข็ง กำรเปิดฝำโลหะของขวดน้ำอัดลม กำรผลักบำนประตูหรือหน้ำต่ำง
เป็นต้น)
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนหลังเรียนและคำนวณโดยใช้สมกำร
M = Fl

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่องโมเมนต์ของแรง
รายวิชรายวิ
า วิทชยาศาสตร์
พื้นฐาน3 3
าวิทยาศาสตร์
เวลา 2 ชัเวลา
่วโมง 2 ชั่วโมง
มัธยมศึ
กษาปี
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 2 ที่ 2
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8. การวัดและประเมินผล
ดำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยพิจำรณำ 3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ/กระบวนกำร
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังตำรำงต่อไปนี้
สิ่งที่จะวัด
1) ด้ำนควำมรู้

2) ด้ำนทักษะ /
กระบวนกำร

3) ด้ำนคุณลักษณะ

วิธีการวัด
1) ตรวจสอบเอกสำร
ใบกิจกรรม
2) กำรร่วมอภิปรำย
หำข้อสรุป
3) กำรตอบคำถำม
ตรวจสอบควำมเข้ำใจ
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ตรวจสอบ
ใบงำน

เครื่องมือที่ใช้วัด
1) ใบงำนเรื่อง
โมเมนต์ของแรง

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : นักเรียนทำได้
ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ไม่ผ่าน : นักเรียน
ทำได้ต่ำกว่ำ 80%

1) แบบประเมินผล
กำรร่วมกิจกรรม
กำรเรียนรู้

1) สังเกตพฤติกรรม

1) แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่าน : นักเรียนทำได้
10 คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่าน : นักเรียนทำ
ได้ต่ำกว่ำ 10 คะแนน
ผ่าน : นักเรียนทำได้
10 คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่าน : นักเรียนทำ
ได้ต่ำกว่ำ 10 คะแนน
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เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
(4)
(3)
(2)
1. ความตั้งใจ ใน สนใจในกำร
สนใจในกำรเรียนคุย สนใจในกำรเรียน
การเรียน
เรียน ไม่คุย
กันเล็กน้อยในขณะ คุยกันและเล่นกัน
หรือเล่นกัน
เรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
เป็นบำงครั้ง
2. ความสนใจและ มีกำรถำมใน มีกำรถำม
มีกำรถำมในหัวข้อ
การซักถาม
หัวข้อที่ตนไม่ ในหัวข้อที่ตน
ที่ตนไม่เข้ำใจเป็น
เข้ำใจ
บำงครั้งและไม่
ไม่เข้ำใจเป็น
ทุกเรื่องและ ส่วนมำกและกล้ำ ค่อยกล้ำแสดงออก
กล้ำแสดงออก แสดงออก
3. การตอบคาถาม ร่วมตอบ
ร่วมตอบคำถำมใน ร่วมตอบคำถำม
คำถำม
เรื่องที่ครูถำมและ ในเรื่องที่ครูถำม
ในเรื่องที่ครู
ตอบคำถำม
เป็นบำงครั้งและ
ถำมและตอบ ส่วนมำกถูก
ตอบคำถำม
คำถำม ถูกทุก
ถูกเป็นบำงครั้ง
ข้อ
4.ทางานทันตาม
ทำงำนส่งตำม ทำงำนส่งตำมเวลำ ส่งงำนช้ำและ
กาหนดเวลา
เวลำที่กำหนด ที่กำหนดและส่วน ไม่ค่อยถูกต้อง
และถูกต้อง
ใหญ่ถูกต้อง
ชัดเจน
ชัดเจน
5. มีส่วนร่วม
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ในกิจกรรมหรืองาน ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อน
ในกำรทำ
กลุ่ม
ส่วนใหญ่
ใน ในกำรทำ
กิจกรรม
กำรทำกิจกรรม
กิจกรรมเป็น
บำงครั้ง

ต้องปรับปรุง(1)
(1)
ไม่สนใจในกำร
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน
ไม่ถำมในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้ำใจและ
ไม่กล้ำแสดงออก

ไม่ตอบคำถำม

ส่งงำนช้ำและ
ไม่ถูกต้อง

ไม่มีควำมร่วมมือ
ในขณะทำกิจกรรม
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แบบประเมินการตอบคาถามสะท้อนความคิด
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินให้ระดับคะแนนตำมเกณฑ์ข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเป็นจริงลงในช่องประเมินผล
ตัวชี้วัดในการประเมิน :
1. ควำมถูกต้องครอบคลุมสิ่งที่ได้เรียนรู้
2. ควำมสมเหตุสมผล ชัดเจนของคำตอบ
3. กำรตั้งคำถำมที่อยำกรู้
เกณฑ์การประเมิน :
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
4 คะแนน
= ทำได้ทุกตัวชี้วัด
ระดับ 3 ดี
3 คะแนน
= ทำได้มำก
ระดับ 2 พอใช้
2 คะแนน
= ทำได้น้อย
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
1 คะแนน
= ทำไม่ได้ถึงทำได้น้อยที่สุด
เลขที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

1
2
3
4
.
.
.

n

ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

คะแนน
1
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แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินให้ระดับคะแนนตำมเกณฑ์ข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเป็นจริงลงในช่องประเมินผล
ตัวชี้วัดในการประเมิน :
ด้ำนที่ 1 อ่ำนทันเวลำ ตำมที่กำหนด
ด้ำนที่ 2 กำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรเชื่อมโยง กำรจับใจควำมสำคัญ
ด้ำนที่ 3 ควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย ถูกต้องในกำรสื่อควำม
เกณฑ์การประเมิน :
ระดับ 3 ดีเยี่ยม
ผ่ำน
= มีทักษะครบทั้งสำมด้ำน
ระดับ 2 ดี
ผ่ำน
= มีทักษะ กำรอ่ำนและกำรคิด
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
ผ่ำน
= มีทักษะกำรอ่ำนด้ำนเดียว
เลขที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

1
2
3
4
.
.
.

n

ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

คะแนน
1
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แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินให้ระดับคะแนนตำมเกณฑ์ข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเป็นจริงลงในช่องประเมินผล
ตัวชี้วัดในการประเมิน : กำรวิเครำะห์ตัวแปร กำรตั้งสมมติฐำน กำรใช้อุปกรณ์ กำรแสดง
กำรทดลอง กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรลงข้อสรุป และกำรสื่อสำร
สิ่งที่ค้นพบ
เกณฑ์การประเมิน ;
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
4 คะแนน
= ทำได้ถูกต้องทุกตัวชี้วัด อย่ำง
สมเหตุสมผล ชัดเจน ตรงเวลำ
ระดับ 3 ดี
3 คะแนน
= ทำได้ถูกต้องเป็นส่วนมำก ตรงเวลำ
ระดับ 2 พอใช้
2 คะแนน
= ทำถูกต้องเป็นส่วนน้อย ให้เวลำ
มำกกว่ำกำหนดเล็กน้อย
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
1 คะแนน
= ทำได้ถูกต้องน้อยมำก ใช้เวลำ
มำกกว่ำกำหนด
กลุ่มที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

คะแนน
1
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รหัสวิชว22101
า ว22101
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ขนาดของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา =

ขนาดของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
l

F
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12
รหัสวิชว22101
า ว22101
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กิจกรรมที่ 2 ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนสร้ำงแบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์ของแรง
2. เพื่อให้นักเรียนอธิบำยโมเมนต์ของแรงที่เกิดจำกกำรออกแรงผลักหรือแรงดึงได้
อุปกรณ์
- ไม้บรรทัด
- เชือก
- ดินน้ำมัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1) นักเรียนร่วมกันหำวิธกี ำรสร้ำงแบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์อย่ำงง่ำยจำกอุปกรณ์ที่กำหนดให้ ตำม
ตัวอย่ำงที่แสดงในรูปภำพที่ 3 ลักษณะของโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย

ภำพที่ 3 ลักษณะของโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย
2) นักเรียนแบ่งก้อนดินน้ำมันขนำดเท่ำๆกันสองก้อน เพื่อนำไปวำงไว้ที่ปลำยของไม้บรรทัดให้พอดี
3) นำก้อนดินน้ำมันไปวำงไว้ที่ปลำยทั้งสองข้ำงของไม้บรรทัด สังเกตและบันทึกผล
4) นักเรียนทดลองเปลี่ยนตำแหน่งของดินน้ำมันทีว่ ำงไว้ทั้งสองด้ำนที่ทำแหน่งต่ำงๆกัน สังเกตและ
บันทึกผล
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. แบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์อย่ำงง่ำยนักเรียนสร้ำงอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. นักเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรให้ไม้บรรทัดไม่เอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แรงที่กระทำต่อไม้บรรทัดเป็นแรงชนิดใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. หำกนักเรียนเลือกดินน้ำมันสองก้อนที่มีขนำดเท่ำกันของด้ำนใดด้ำนหนึ่งเข้ำใกล้จุดกึ่งกลำงมำกขึ้นจะเป็น
อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 3 ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรง
จุดประสงค์การทดลอง
1. กำรทดลองและอธิบำยควำมหมำย และหำค่ำโมเมนต์ของแรงได้
2. บอกได้ว่ำเมื่อคำนอยู่ในสมดุลผลรวมของโมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมของโมเมนต์
ของแรงทวนเข็มนำฬิกำ
อุปกรณ์
1. คำนไม้ หรือไม้เมตร
2. ฐำนตรึงคำนและขำตั้ง
3. เครื่องชั่งสปริง
4. ถุงทรำย
วิธีทาการทดลอง
1. ใช้เชือกผูกคำนตรงรูที่อยู่ตรงกลำง แล้วแขวนคำนให้อยู่ในแนวระดับ

ภำพที่ 4 ลักษณะกำรผูกคำนให้อยู่ในแนวระดับ
2. ชั่งน้ำหนักของถุงทรำย 1 ถุง ด้วยเครื่องชั่งสปริง บันทึกผล
3. แขวนถุงทรำย 1 ถุง ที่ตำแหน่งห่ำงจำกจุดแขวนคำน 15 เซนติเมตร ใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวที่คำน ห่ำง
จำกจุดแขวนคำน 20 เซนติเมตร ใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวที่คำนห่ำงจำกจุดแขวนคำน 15 เซนติเมตร แล้ว
ออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่งโดยให้คำนอยู่ในแนวระดับ

ภำพที่ 5 ลักษณะกำรทดลอง
ภำพกิจกรรมกำรทดลอง (สสวท. 2554)
4. ทำซ้ำข้อที่สำม โดยเปลี่ยนตำแหน่งเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงไปอีก 2-3 ตำแหน่ง
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จุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสำมำรถทดลองและอธิบำยโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุได้
สมมติฐาน...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ตัวแปรตาม.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
อุปกรณ์การทากิจกรรม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
บันทึกผลการทากิจกรรม
ครั้งที่ น้าหนัก
ระยะจากถุง
ระยะจากแรงดึง
ขนาดของ
ผลคูณของ
ผลคูณขนาด
ถุงทราย
ทราย
เครื่องชั่งสปริงถึงจุด แรงดึง
น้าหนักถุงทราย ของแรงดึงกับ
แขวนคาน
(Nm)
กับระยะทาง
ระยะทาง
( N ) ถึงจุดแขวนคาน
(m)
(Nm)
(Nm)
(m)
1.
2.
3.
สรุปผลการทากิจกรรม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. เมื่อแขวนคำนให้อยู่นิ่งในแนวระดับคำนจะเป็นอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จำกกำรทดลองเมื่อออกแรงดึงปลำยด้ำนใดด้ำนหนึ่ง คำนจะหมุนรอบจุดที่แขวน เรำเรียกจุดที่แขวนนี้ว่ำ
อะไร

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. เมื่อคำนสมดุลในแนวระดับแล้วแขวนถุงทรำย 1 ถุง ห่ำงจำกจุดหมุนไปทำงซ้ำยมือ ถ้ำต้องกำรให้คำนอยู่ใน
สภำพสมดุลจะต้องทำอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. แรงดึงเครื่องชั่งสปริงมีควำมสัมพันธ์กับสภำพสมดุลอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ถ้ำออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงมำก เกิดขึ้นในกรณีใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

535

554

ภำพกิจกรรมกำรทดลอง (สสวท. 2554)
6. จำกภำพหำกแขวนถุงทรำย 1 ถุถุงง(หนัก 5.0 นิวตัน) ห่ำงจำกจุดหมุน 20 เซนติเมตร ถ้ำเกี่ยวเครื่องชั่งสปริง
ห่ำงจำกจุดหมุน 10 เซนติเมตร จะต้องออกแรงดึงคำนด้วยแรงเท่ำใด แนวตั้งฉำกกับคำน จึงจะทำให้คำนอยู่
ในสภำพสมดุล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ผลคูณระหว่ำงแรงที่วัดได้จำกเครื่องชั่งสปริงกับระยะจำกจุดแขวนคำนไปยังแนวดึง และผลคูณระหว่ำง
น้ำหนักของถุงทรำยกับระยะจำกจุดแขวนคำนไปยังจุดแขวนถุงทรำยมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ในกรณีที่เปลี่ยนตำแหน่งของถุงทรำย โดยเครื่องชั่งสปริงอยู่ที่เดิมแล้วทำให้คำนอยู่นิ่งในแนวระดับ ค่ำที่
อ่ำนได้จำกเครื่องชั่งสปริงจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. นักเรียนสำมำรถหำโมเมนต์ของแรงได้อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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10. นักเรียนเขียนควำมสัมพันธ์โมเมนต์ของแรงได้อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กำหนดสถำนกำรณ์เพิ่มเติมจำกกำรทดลองให้นักเรียนพิจำรณำดังต่อไปนี้

ภำพกิจกรรมกำรทดลอง (สสวท. 2554)
1. เมื่อผูกเชือกที่จุดกึ่งกลำงของคำนแล้ว แขวนกระถำงต้นไม้ไว้ที่ตำแหน่งต่ำงๆของคำน ดังรูป นักเรียนคิดว่ำ
คำนจะอยู่ในสภำพสมดุลหรือไม่อย่ำงไร จงแสดงกำรคำนวณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2. จำกภำพ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทำงด้ำนซ้ำยของจุดหมุนและผลรวมของโมเมนต์ของแรงทำงขวำของ
จุดหมุน เท่ำกันหรือไม่ อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. คำนอยู่ในสภำพสมดุลหรือไม่อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พิจารณาสถานการณ์ที่ 2

ภำพทิศทำงกำรหมุนของคำนกับกำรหมุนของเข็มนำฬิกำ (สสวท. 2554)
1. เมื่อพิจำรณำทิศทำงกำรหมุนของคำนกับกำรหมุนของเข็มนำฬิกำจะมีลักษณะกำรหมุนอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนตำมเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนทวนเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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4. เมื่อมีแรงหลำยแรงมำกระทำต่อคำน แล้วผลรวมโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมโมเมนต์ของ
แรงตำมเข็มนำฬิกำจะเกิดผลอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนจะเรียกผลรวมของแรงหลำยๆแรงมำกระทำต่อคำนแล้วโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับ
ผลรวมโมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำอยู่ในสภำพสมดุลนี้ว่ำอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

539

540

รหัสวิชว22101
า ว22101

12

541

560

กิจกรรมที่ 2 ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนสร้ำงแบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์ของแรง
2. เพื่อให้นักเรียนอธิบำยโมเมนต์ของแรงที่เกิดจำกกำรออกแรงผลักหรือแรงดึงได้
อุปกรณ์
- ไม้บรรทัด
- เชือก
- ดินน้ำมัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1) นักเรียนร่วมกันหำวิธกี ำรสร้ำงแบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์อย่ำงง่ำยจำกอุปกรณ์ที่กำหนดให้ ตำม
ตัวอย่ำงที่แสดงในรูปภำพที่ 3 ลักษณะของโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย

ภำพที่ 3 ลักษณะของโมเมนต์ของแรงอย่ำงง่ำย
2) นักเรียนแบ่งก้อนดินน้ำมันขนำดเท่ำๆกันสองก้อน เพื่อนำไปวำงไว้ที่ปลำยของไม้บรรทัดให้พอดี
3) นำก้อนดินน้ำมันไปวำงไว้ที่ปลำยทั้งสองข้ำงของไม้บรรทัด สังเกตและบันทึกผล
4) นักเรียนทดลองเปลี่ยนตำแหน่งของดินน้ำมันทีว่ ำงไว้ทั้งสองด้ำนที่ทำแหน่งต่ำงๆกัน สังเกตและ
บันทึกผล
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. แบบจำลองกำรเกิดโมเมนต์อย่ำงง่ำยนักเรียนสร้ำงอย่ำงไร
(แนวคาตอบ นำเชือกไปผูกติดตรงกลำงของไม้บรรทัดแล้วนำดินน้ำมันไปวำงที่ด้ำนปลำยของไม้บรรทัดทั้งสอง
ด้ำนเท่ำกันในระยะห่ำงที่เท่ำกัน)
2. นักเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรให้ไม้บรรทัดไม่เอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
(แนวคาตอบ นำเชือกไปผูกติดตรงกลำงของไม้บรรทัดและวำงก้อนดินน้ำมันให้ห่ำงจำกจุดกึงกลำงของไม้
บรรทัดทั้งสองด้ำนให้เท่ำๆกัน)
3. แรงที่กระทำต่อไม้บรรทัดเป็นแรงชนิดใด
(แนวคาตอบ แรงดึงของเส้นเชือก)
4. หำกนักเรียนเลือกดินน้ำมันสองก้อนที่มีขนำดเท่ำกันของด้ำนใดด้ำนหนึ่งเข้ำใกล้จุดกึ่งกลำงมำกขึ้นจะเป็น
อย่ำงไร
(แนวคาตอบ ไม้บรรทัดด้ำนที่อยู่ไกลจำกจุดกึ่งกลำงเกิดกำรหมุน)
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กิจกรรมที่ 3 ทดลองหลักกำรโมเมนต์ของแรง
จุดประสงค์การทดลอง
1. กำรทดลองและอธิบำยควำมหมำย และหำค่ำโมเมนต์ของแรงได้
2. บอกได้ว่ำเมื่อคำนอยู่ในสมดุลผลรวมของโมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมของโมเมนต์
ของแรงทวนเข็มนำฬิกำ
อุปกรณ์
1. คำนไม้ หรือไม้เมตร
2. ฐำนตรึงคำนและขำตั้ง
3. เครื่องชั่งสปริง
4. ถุงทรำย
วิธีทาการทดลอง
1. ใช้เชือกผูกคำนตรงรูที่อยู่ตรงกลำง แล้วแขวนคำนให้อยู่ในแนวระดับ

ภำพที่ 4 ลักษณะกำรผูกคำนให้อยู่ในแนวระดับ
2. ชั่งน้ำหนักของถุงทรำย 1 ถุง ด้วยเครื่องชั่งสปริง บันทึกผล
3. แขวนถุงทรำย 1 ถุง ที่ตำแหน่งห่ำงจำกจุดแขวนคำน 15 เซนติเมตร ใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวที่คำน ห่ำง
จำกจุดแขวนคำน 20 เซนติเมตร ใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวที่คำนห่ำงจำกจุดแขวนคำน 15 เซนติเมตร แล้ว
ออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่งโดยให้คำนอยู่ในแนวระดับ

ภำพที่ 5 ลักษณะกำรทดลอง
ภำพกิจกรรมกำรทดลอง (สสวท. 2554)
4. ทำซ้ำข้อที่สำม โดยเปลี่ยนตำแหน่งเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงไปอีก 2-3 ตำแหน่ง
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เรื่องงโมเมนต์
โมเมนต์ขของแรง
องแรง
จุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสำมำรถทดลองและอธิบำยโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุได้
สมมติฐาน ถ้ำระยะจำกแรงดึงถึงจุดหมุนมีผลต่อค่ำแรงดึง ดังนั้นเมื่อระยะจำกแรงดึงถึงจุดหมุนมีค่ำ
มำกขึ้น ค่ำแรงดึงคำนจะมีค่ำน้อยลง
ตัวแปรต้น ระยะจำกแรงดึงถึงจุดหมุน
ตัวแปรตาม แรงที่ใช้ดึงคำน
ตัวแปรควบคุม จำนวนถุงทรำย มวลถุงทรำย ระยะที่แขวนถุงทรำย เครื่องชั่งสปริง คำน
อุปกรณ์การทากิจกรรม
1. คำน 1 ชุด
2.2. เครื่องชั่งสปริง 1 เครื่อง
3.3. ถุงทรำย 1 ถุง
4.4. ขำตั้ง พร้อมน๊อตยึด 1 ชุด
แสดงแนวทางการบันทึกข้อมูลในตาราง
บันทึกผลการทากิจกรรม
ครั้งที่ น้าหนัก ระยะจากถุง
ระยะจากแรงดึง
ขนาดของ
ผลคูณของ
ผลคูณขนาด
ถุงทราย
ทราย
เครื่องชั่งสปริงถึงจุด แรงดึง
น้าหนักถุงทราย ของแรงดึงกับ
( N ) ถึงจุดแขวนคาน
แขวนคาน
(Nm)
กับระยะทาง
ระยะทาง
(m)
(m)
(Nm)
(Nm)
1.
5
0.15
0.10
7.5
0.75
0.75
2.
5
0.15
0.10
5
0.75
0.75
3.
5
0.15
0.10
3.75
0.75
0.75

อภิปรายผลการทากิจกรรม
เมื่อคำนสมดุลในแนวระดับแล้วแขวนถุงทรำย 1 ถุง ห่ำงจำกจุดหมุนไปด้ำนซ้ำย พบว่ำถ้ำต้องกำร
ให้คำนอยู่ในสภำพสมดุลจะต้องเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงทำงด้ำนขวำของจุดหมุนแล้วออกแรงดึงจำกคำนสมดุล
โดยแรงดึงจะมีค่ำมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะจำกจุดหมุนถึงตำแหน่งที่เกี่ยวเครื่องชั่งสปริง ถ้ำเกี่ยวเครื่องชั่ง
สปริงใกล้จุดหมุนจะออกแรงดึงคำนมำก
แต่ถ้ำเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงไกลจำกจุดหมุนจะออกแรงดึงคำนน้อยลง เช่น แขวนถุงทรำย 1 ถุง ( หนัก
5.0 นิวตัน ) ห่ำงจำกจุดหมุน 15 เซนติเมตร ถ้ำเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงห่ำงจำกจุดหมุน 10 เซนติเมตร จะต้อง
ดึงคำนด้วยแรง 7.5 นิวตัน เมื่อเกี่ยวเครื่องชั่งสปริ งห่ำงจำกจุดหมุน 20 เซนติเมตร จะต้องดึงคำนด้วยแรง
3.75 นิวตัน ในแนวตั้งฉำกกับคำน จึงทำให้คำนอยู่ในสภำพสมดุล
สรุปผลการทากิจกรรม
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สรุปผลการทำ�กิจกรรม

เมื่อคำนสมดุลในแนวระดับผลคูณระหว่ำงแรงที่วัดได้จำกเครื่องชั่งสปริงกับระยะทำงจำกจุดแขวน
คำนไปยังแนวแรงและผลคูณระหว่ำงน้ำหนักของถุงทรำยกับระยะจำกจุดแขวนคำนไปยังจุดแขวนถุงทรำยมีค่ำ
เท่ำกัน
คาถามท้ายกิจกรรม
1. เมื่อแขวนคำนให้อยู่นิ่งในแนวระดับคำนจะเป็นอย่ำงไร
(แนวคาตอบ คำนจะอยู่ในสภำพสมดุล )

2. จำกกำรทดลองเมื่อออกแรงดึงปลำยด้ำนใดด้ำนหนึ่ง คำนจะหมุนรอบจุดที่แขวน เรำเรียกจุดที่แขวนนี้ว่ำ
อะไร

(แนวคาตอบ จุดหมุน)
3. เมื่อคำนสมดุลในแนวระดับแล้วแขวนถุงทรำย 1 ถุง ห่ำงจำกจุดหมุนไปทำงซ้ำยมือ ถ้ำต้องกำรให้คำนอยู่ใน
สภำพสมดุลจะต้องทำอย่ำงไร
(แนวคาตอบ ถ้ำต้องกำรให้คำนอยู่ในสภำพสมดุลจะต้องเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงทำงด้ำนขวำมือของจุดหมุนแล้ว
ออกแรงดึงจนคำนสมดุลในแนวระดับ)
4. แรงดึงเครื่องชั่งสปริงมีควำมสัมพันธ์กับสภำพสมดุลอย่ำงไร
(แนวคาตอบ แรงดึงจะมีค่ำมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กบั ระยะจำกจุดหมุนไปตั้งฉำกกับแนวที่เกี่ยวเครื่องชั่ง)
5. ถ้ำออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงมำก เกิดขึ้นในกรณีใด
(แนวคาตอบ ถ้ำออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงใกล้จุดหมุนจะออกแรงดึงมำกมำก แต่ถ้ำเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงห่ำง
จำกจุดหมุนจะออกแรงดึงคำนน้อยลง)

ภำพกิจกรรมกำรทดลอง (สสวท. 2554)
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6. จำกภำพหำกแขวนถุงทรำย 1 ถุง(หนัก 5.0 นิวตัน) ห่ำงจำกจุดหมุน 20 เซนติเมตร ถ้ำเกี่ยวเครื่องชั่งสปริง
ห่ำงจำกจุดหมุน 10 เซนติเมตร จะต้องออกแรงดึงคำนด้วยแรงเท่ำใด แนวตั้งฉำกกับคำน จึงจะทำให้คำนอยู่
ในสภำพสมดุล
(แนวคาตอบ 10.0 นิวตัน)
7. ผลคูณระหว่ำงแรงที่วัดได้จำกเครื่องชั่งสปริงกับระยะจำกจุดแขวนคำนไปยังแนวดึง และผลคูณระหว่ำง
น้ำหนักของถุงทรำยกับระยะจำกจุดแขวนคำนไปยังจุดแขวนถุงทรำยมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่ำงไร
(แนวคาตอบ นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
8. ในกรณีที่เปลี่ยนตำแหน่งของถุงทรำย โดยเครื่องชั่งสปริงอยู่ที่เดิมแล้วทำให้คำนอยู่นิ่งในแนวระดับ ค่ำที่
อ่ำนได้จำกเครื่องชั่งสปริงจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่ำงไร
(แนวคาตอบ นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
9. นักเรียนสำมำรถหำโมเมนต์ของแรงได้อย่ำงไร
(แนวคาตอบ หำได้จำกผลคูณระหว่ำงขนำดของแรงกับระยะจำกจุดหมุนตั้งฉำกกับแนวแรง ซึ่งโมเมนต์เป็นผล
ของแรงที่ทำให้วัตถุเกิดกำรหมุน)
10. นักเรียนเขียนควำมสัมพันธ์โมเมนต์ของแรงได้อย่ำงไร
(แนวคาตอบ โมเมนต์ของแรง = แรง x ระยะจำกจุดหมุนตั้งฉำกกับแนวแรง
หรือ M = Fl)
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พิจารณาสถานการณ์ที่ 1
กำหนดสถำนกำรณ์เพิ่มเติมจำกกำรทดลองให้นักเรียนพิจำรณำดังต่อไปนี้

1. เมื่อผูกเชือกที่จุดกึ่งกลำงของคำนแล้ว แขวนกระถำงต้นไม้ไว้ที่ตำแหน่งต่ำงๆของคำน ดังรูป นักเรียนคิดว่ำ
คำนจะอยู่ในสภำพสมดุลหรือไม่อย่ำงไร จงแสดงกำรคำนวณ
แนวคาตอบ สมดุล หำได้จำก
โมเมนต์ของแรง = แรง x ระยะจำกจุดหมุนตั้งฉำกกับแนวแรง
หรือ M = Fl
ในสภำวะสมดุล
M1 = M2
หรือ
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
F1l1 = F2l2
แทนค่า
(1x50) + (3x25) = 2.5 x 50
50 + 75 = 125
125 = 125
ตอบ คำนอยู่ในภำวะ สมดุล
2. จำกภำพ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทำงด้ำนซ้ำยของจุดหมุนและผลรวมของโมเมนต์ของแรงทำงขวำของ
จุดหมุน เท่ำกันหรือไม่ อย่ำงไร
(แนวคาตอบ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทำงด้ำนซ้ำยของจุดหมุนและผลรวมของโมเมนต์ของแรงทำงขวำของ
จุดหมุนเท่ำกัน เมื่อแสดงวิธีกำรคำนวณ)
3. คำนอยู่ในสภำพสมดุลหรือไม่อย่ำงไร
(แนวคาตอบ จำกกำรคำนวณพบว่ำคำนอยู่ในสภำพสมดุล)
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พิจารณาสถานการณ์ที่ 2
พิจารณาสถานการณ์ที่ 2

ภำพทิศทำงกำรหมุนของคำนกับกำรหมุนของเข็มนำฬิกำ (สสวท. 2554)
ภำพทิศทำงกำรหมุนของคำนกับกำรหมุนของเข็มนำฬิกำ (สสวท. 2554)
1. เมื่อพิจำรณำทิศทำงกำรหมุนของคำนกับกำรหมุนของเข็มนำฬิกำจะมีลักษณะกำรหมุนอย่ำงไร
1. เมื่อพิาตอบ
จำรณำทิ
ศทำงกำรหมุ
นของคำนกั
บกำรหมุ
นของเข็
กำจะมีลักนษณะกำรหมุ
นอย่
(แนวค
มีกำรหมุ
น สองแบบ
คือ กำรหมุ
นตำมเข็
มนำฬิมนำฬิ
กำและกำรหมุ
ทวนเข็มนำฬิ
กำ)ำงไร
(แนวคาตอบ มีกำรหมุน สองแบบ คือ กำรหมุนตำมเข็มนำฬิกำและกำรหมุนทวนเข็มนำฬิกำ)
2. โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนตำมเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
2. โมเมนต์
ของแรงที
คำนหมุนตำมเข็
(แนวค
าตอบ
โมเมนต์่ทขำให้
องแรงตำมเข็
มนำฬิมกนำฬิ
ำ) กำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
(แนวคาตอบ โมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำ)
3. โมเมนต์ของแรงที่ทำให้คำนหมุนทวนเข็มนำฬิกำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
3. โมเมนต์
ของแรงที
คำนหมุนทวนเข็
(แนวค
าตอบ
โมเมนต์่ทขำให้
องแรงทวนเข็
มนำฬิมกนำฬิ
ำ) กำรอบจุดหมุน เรียกว่ำอะไร
(แนวคาตอบ โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำ)
4. เมื่อมีแรงหลำยแรงมำกระทำต่อคำน แล้วผลรวมโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมโมเมนต์ของ
4.แรงตำมเข็
เมื่อมีแรงหลำยแรงมำกระท
คำน แล้วผลรวมโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมโมเมนต์ของ
มนำฬิกำจะเกิดผลอย่ำต่ำองไร
แรงตำมเข็
มนำฬิ
กำจะเกิ่ใดนสภำพสมดุ
ผลอย่ำงไร ล)
(แนวค
าตอบ
คำนจะอยู
(แนวคาตอบ คำนจะอยู่ในสภำพสมดุล)
5. นักเรียนจะเรียกผลรวมของแรงหลำยๆแรงมำกระทำต่อคำนแล้วโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับ
5.ผลรวมโมเมนต์
นักเรียนจะเรีขยองแรงตำมเข็
กผลรวมของแรงหลำยๆแรงมำกระท
วโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำเท่ำกับ
มนำฬิกำอยู่ในสภำพสมดุำต่ลนีอคำนแล้
้ว่ำอย่ำงไร
ผลรวมโมเมนต์
ของแรงตำมเข็
(แนวค
าตอบ สมดุ
ลต่อกำรหมุมนนำฬิ
) กำอยู่ในสภำพสมดุลนี้ว่ำอย่ำงไร
(แนวคาตอบ สมดุลต่อกำรหมุน)
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12
รหัสวิชว22101
า ว22101
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เมื่อคานไม้หนึ่งมีความยาว 10 เมตร โดยมีวัตถุแขวนตามตำ�แหน่งต่าง ๆ ดังภาพ โดยคานไม่มีน�้ำ หนัก
โดยวัตถุ X อยู่ห่างจากจุดหมุน 2 เมตร จงหาว่าวัตถุ X หนักกี่นิวตันรจึงจะทำ�ให้คานเกิดความสมดุล
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2. พ่อค้ำหำบตะกร้ำผลไม้ 2 อัน ด้วยคำนยำว 2 เมตร ถ้ำตะกร้ำอันหนึ่งมีมวล 30 กิโลกรัม จงหำว่ำตะกร้ำอีก
อันหนึ่งมีมวลเท่ำไร ถ้ำแม่ค้ำหำบห่ำงจำกตะกร้ำอันที่เบำเป็นระยะ 120 เซนติเมตร
วิธีทา
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รหัสวิชว22101
า ว22101
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

12

553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
่และแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 การเคลื
แรงในชี่อวนที
ิตประจ
าวัน
เรื่อง ของเล่น โมเมนต์ของแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. โมเมนต์ของแรง
ขัน้ นา
เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำง 1. ครูทบทวนควำมรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหลักกำรโมเมนต์ของแรง โดย
มวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำให้วัตถุ
ยกตัวอย่ำงรูปภำพให้นักเรียนเรียนร่วมกันพิจำรณำว่ำ มีเครื่องมือ เครื่องใช้
หมนุรอบศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น
หรือกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจำวันใดบ้ำงที่อำศัยหลักกำรโมเมนต์ของแรง
โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อ และบริเวณใดบ้ำงเกิดจุดหมุน
วัตถุกับระยะทำงจำกจุดหมุนไปตั้งฉำกกับแนวแรง
เมือ่ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่ำเป็นศูนย์ วัตถุ
จะอยู่ในสภำพสมดุลต่อกำรหมุน โดยโมเมนต์
เร่หำบของ
กำรเล่นคำนกระดกหรือม้ำโยก
ของแรงในทิศทวนเข็มนำฬิกำจะมีขนำด เท่ำกับ
โมเมนต์ของแรงในทิศตำมเข็มนำฬิกำ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
ตำชั่งสองแขน
กำรหมุนของพวงมำลัยรถยนต์
เหมำะสมในกำรอธิบำยโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุ
อยู่ในสภำพสมดุลต่อกำรหมุน และคำนวณโดยใช้
สมกำร M=Fl

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
1. ใบควำมรู้ที่ 1 เรื่องโมเมนต์ของ
แรง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องของเล่น
โมเมนต์ของแรง
2. แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ของเล่น
โมเมนต์ของแรง
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ความรู้
1. อธิบำยควำมหมำย และหำค่ำโมเมนต์ของ
แรงได้ (K)
2. บอกได้ว่ำเมื่อคำนอยู่ในสมดุลผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงตำมเข็มนำฬิกำเท่ำกับผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนำฬิกำ (K)
ทักษะกระบวนการ
1. สำมำรถออกแบบกำรทดลองหำค่ำโมเมนต์
ของแรงได้ (P)
2. วิเครำะห์ระยะห่ำงจำกจุดหมุนถึงแนวแรง
และค่ำแรงที่ดึงตำชั่งสปริง
3. วิพำกษ์กำรนำควำมรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรง
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
เจตคติ
3. แสดงควำมคิดเห็นที่ตระหนักถึงกำร
ควำมรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผล โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
(A)

่และแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 การเคลื
แรงในชี่อวนที
ิตประจ
าวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คีมคีบน้ำแข็ง

กำรผลักบำนประตูหรือหน้ำต่ำง

ลูกข่ำง

สปินเนอร์

กำรใช้ค้อนงัดตะปู

กำรเปิดฝำโลหะของขวดน้ำอัดลม

ไม้แขวนเสื้อ

กระแตหัดเดิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง ของเล่น โมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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่และแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 การเคลื
แรงในชี่อวนที
ิตประจ
าวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยสถำนกำรณ์ที่ยกตัวอย่ำงข้ำงต้นโดยตั้ง
คำถำมดังนี้
- นักเรียนพิจำรณำอย่ำงไรว่ำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกิจกรรมต่ำงๆใน
ชีวิตประจำวันดังกล่ำวอำศัยหลักกำรโมเมนต์ของแรง
(แนวคาตอบ นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
- นอกจำกตัวอย่ำงข้ำงต้นแล้ว นักเรียนคิดว่ำมีอะไรอีกบ้ำงอำศัยหลักกำร
โมเมนต์ของแรง
(แนวคาตอบ นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
- หำกนักเรียนต้องกำรสร้ำงหรือประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้หลักกำรโมเมนต์
ของแรง นักเรียนจะออกแบบและสร้ำงแบบใด
(แนวคาตอบ นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
ขั้นสอน
1. ครูเตรียมอุปกรณ์ ให้นักเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักกำรโมเมนต์ของ
แรง ดังนี้
- ไม้ที่มีขนำดประมำณไม้บรรทัด
- ไม้เสียบลูกชิ้น
- เชือก
- กรรไกรหรือคัตเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง ของเล่น โมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 การเคลื
แรงในชี่อวนที
ิตประจ
าวัน
่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง ของเล่น โมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
- กระดำษแข็ง
- ดินน้ำมัน
- ไม้หนีบแขวนเสื้อ
- กำว
- หลอดกำแฟ
- ฝำขวดน้ำอัดลม
็ 6 กลุ่ม กลุม่ ละ 4-6 คน
2. แบงนั
่ กเรียนออกเปน
3. นักเรียนรับใบกิจกรรมเรื่องกำรประดิษฐ์ของเล่น โมเมนต์ของแรง
บันทึกกิจกรรม ศึกษำรำยละเอียดในใบกิจกรรม
์
่
่ มจัดวัสดุอุปกรณตำมที
4. นักเรียนแตละกลุ
่ออกแบบไว้ในใบกิจกรรม
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักกำรโมเมนต์
ของแรง และบันทึกรำยละเอียดหลักกำรทำงำนของสิ่งประดิษฐ์
6. ระหว่ำงที่นักเรียนทำกิจกรรม ครูสังเกตกำรณ์ทำงำนกลุ่ม กำรบันทึกข้อมูล
ของนักเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีปญ
ั หำ
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ อธิบำยหลักกำร
ทำงำนให้สอดคล้องกับหลักโมเมนต์ของแรง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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่และแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 การเคลื
แรงในชี่อวนที
ิตประจ
าวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยผลหลังจำกกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้
คำถำมดังต่อไปนี้
- หลักกำรสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ตำมหลักกำรโมเมนต์ของแรงมีลักษณะ
(แนวคำ�าตอบ
ตอบ นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
อย่ำงไร (แนวค
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวน เรื่องหลักกำรโมเมนต์ของแรง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง ของเล่น โมเมนต์ของแรง
รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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8. การวัดและประเมินผล
ดำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยพิจำรณำ 3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ/กระบวนกำร
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังตำรำงต่อไปนี้
สิ่งที่จะวัด
1) ด้ำนควำมรู้

2) ด้ำนทักษะ /
กระบวนกำร

3) ด้ำนคุณลักษณะ

วิธีการวัด
1) ตรวจสอบเอกสำร
ใบกิจกรรม
2) กำรร่วมอภิปรำย
หำข้อสรุป
3) กำรตอบคำถำม
ตรวจสอบควำมเข้ำใจ
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ตรวจสอบ
ใบงำน

เครื่องมือที่ใช้วัด
1) ใบงำนเรื่อง
โมเมนต์ของแรง

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : นักเรียนทำได้
ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ไม่ผ่าน : นักเรียน
ทำได้ต่ำกว่ำ 80%

1) แบบประเมินผล
กำรร่วมกิจกรรม
กำรเรียนรู้

1) สังเกตพฤติกรรม

1) แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่าน : นักเรียนทำได้
10 คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่าน : นักเรียนทำ
ได้ต่ำกว่ำ 10 คะแนน
ผ่าน : นักเรียนทำได้
10 คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่าน : นักเรียนทำ
ได้ต่ำกว่ำ 10 คะแนน

559

578

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
1. ความตั้งใจ ใน สนใจในกำร
สนใจในกำรเรียนคุย สนใจในกำรเรียน
การเรียน
เรียน ไม่คุย
กันเล็กน้อยในขณะ คุยกันและเล่นกัน
หรือเล่นกัน
เรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
เป็นบำงครั้ง
2. ความสนใจและ มีกำรถำมใน มีกำรถำม
มีกำรถำมในหัวข้อ
การซักถาม
หัวข้อที่ตนไม่ ในหัวข้อที่ตน
ที่ตนไม่เข้ำใจเป็น
เข้ำใจ
ไม่เข้ำใจเป็น
บำงครั้งและไม่
ทุกเรื่องและ ส่วนมำกและกล้ำ ค่อยกล้ำแสดงออก
กล้ำแสดงออก แสดงออก
3. การตอบคาถาม ร่วมตอบ
ร่วมตอบคำถำมใน ร่วมตอบคำถำม
คำถำม
เรื่องที่ครูถำมและ ในเรื่องที่ครูถำม
ในเรื่องที่ครู
ตอบคำถำม
เป็นบำงครั้งและ
ถำมและตอบ ส่วนมำกถูก
ตอบคำถำม
คำถำม ถูกทุก
ถูกเป็นบำงครั้ง
ข้อ
4.ทางานทันตาม
ทำงำนส่งตำม ทำงำนส่งตำมเวลำ ส่งงำนช้ำและ
กาหนดเวลา
เวลำที่กำหนด ที่กำหนดและส่วน ไม่ค่อยถูกต้อง
และถูกต้อง
ใหญ่ถูกต้อง
ชัดเจน
ชัดเจน
5. มีส่วนร่วม
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ในกิจกรรมหรืองาน ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อน
กลุ่ม
ในกำรทำ
ส่วนใหญ่ ใน ใน ในกำรทำ
กิจกรรม
กำรทำกิจกรรม
กิจกรรมเป็น
บำงครั้ง

ต้องปรับปรุง(1)
ไม่สนใจในกำร
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน
ไม่ถำมในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้ำใจและ
ไม่กล้ำแสดงออก

ไม่ตอบคำถำม

ส่งงำนช้ำและ
ไม่ถูกต้อง

ไม่มีควำมร่วมมือ
ในขณะทำกิจกรรม
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แบบประเมินการตอบคาถามสะท้อนความคิด
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินให้ระดับคะแนนตำมเกณฑ์ข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเป็นจริงลงในช่องประเมินผล
ตัวชี้วัดในการประเมิน :
1. ควำมถูกต้องครอบคลุมสิ่งที่ได้เรียนรู้
2. ควำมสมเหตุสมผล ชัดเจนของคำตอบ
3. กำรตั้งคำถำมที่อยำกรู้
เกณฑ์การประเมิน :
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
4 คะแนน
= ทำได้ทุกตัวชี้วัด
ระดับ 3 ดี
3 คะแนน
= ทำได้มำก
ระดับ 2 พอใช้
2 คะแนน
= ทำได้น้อย
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
1 คะแนน
= ทำไม่ได้ถึงทำได้น้อยที่สุด
เลขที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

1
2
3
4
.
.
.

n

ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

คะแนน
1
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580

แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินให้ระดับคะแนนตำมเกณฑ์ข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเป็นจริงลงในช่องประเมินผล
ตัวชี้วัดในการประเมิน :
ด้ำนที่ 1 อ่ำนทันเวลำ ตำมที่กำหนด
ด้ำนที่ 2 กำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรเชื่อมโยง กำรจับใจควำมสำคัญ
ด้ำนที่ 3 ควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย ถูกต้องในกำรสื่อควำม
เกณฑ์การประเมิน :
ระดับ 3 ดีเยี่ยม
ผ่ำน
= มีทักษะครบทั้งสำมด้ำน
ระดับ 2 ดี
ผ่ำน
= มีทักษะ กำรอ่ำนและกำรคิด
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
ผ่ำน
= มีทักษะกำรอ่ำนด้ำนเดียว
เลขที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

1
2
3
4
.
.
.

n

ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

คะแนน
1

562

581

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินให้ระดับคะแนนตำมเกณฑ์ข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเป็นจริงลงในช่องประเมินผล
ตัวชี้วัดในการประเมิน : กำรวิเครำะห์ตัวแปร กำรตั้งสมมติฐำน กำรใช้อุปกรณ์ กำรแสดง
กำรทดลอง กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรลงข้อสรุป และกำรสื่อสำร
สิ่งที่ค้นพบ
เกณฑ์การประเมิน ;
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
4 คะแนน
= ทำได้ถูกต้องทุกตัวชี้วัด อย่ำง
สมเหตุสมผล ชัดเจน ตรงเวลำ
ระดับ 3 ดี
3 คะแนน
= ทำได้ถูกต้องเป็นส่วนมำก ตรงเวลำ
ระดับ 2 พอใช้
2 คะแนน
= ทำถูกต้องเป็นส่วนน้อย ให้เวลำ
มำกกว่ำกำหนดเล็กน้อย
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
1 คะแนน
= ทำได้ถูกต้องน้อยมำก ใช้เวลำ
มำกกว่ำกำหนด
กลุ่มที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

คะแนน
1

563

564

รหัสวิชว22101
า ว22101

เข็มนาฬิกาและทิศทวนเข็มนาฬิกา

13

583

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ของเล่นโมเมนต์ของแรง
13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
า ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัรหัสสวิชว22101
ว21101
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อสิ่งประดิษฐ์……………………………………………………………………………………………………………………………………
เขียนแบบร่าง (ภาพร่าง) ของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมระบุโครงสร้างของโมเมนต์ของแรง

565

584

วิธีการสร้างชิ้นงาน(วาดภาพประกอบการอธิบาย)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
วิธีการเล่นสิ่งประดิษฐ์
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
หลักการทางานของสิ่งประดิษฐ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

566

585

แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ของเล่นโมเมนต์ของแรง
13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
า ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัรหัสสวิชว22101
ว21101
ตอนที่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมำย ลงในช่องใช่ หรือไม่ใช่ ให้ถูกต้อง
ข้อ

คาถาม

1 เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ จะเกิด
โมเมนต์ของแรง
2 เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ จะไม่เกิด
โมเมนต์ของแรง
3 วัตถุหมุนรอบศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดย
ไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ
4 วัตถุหมุนรอบศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดย
ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ
5 โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทำงจำกจุด
หมุนไปตั้งฉำกกับแนวแรง
6 โมเมนต์ของแรงเป็นผลบวกของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทำงจำก
จุดหมุนไปตั้งฉำกกับแนวแรง
7 เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่ำเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภำพสมดุล
ต่อกำรหมุน
8 เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่ำเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภำพไม่
สมดุลต่อกำรหมุน
9 โมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนำฬิกำจะมีขนำดเท่ำกับโมเมนต์ของแรง
ในทิศตำมเข็มนำฬิกำ
10 ตำชั่งสองแขนใช้หลักกำรโมเมนต์ของแรง

ใช่

ไม่ใช่

567

586

ตอนที่ 2 แสดงวิธีทา
1. เมื่อคำน AB ยำว 6 เมตร มีวัตถุแขวนตำมตำแหน่งต่ำง ๆ ดังภำพ โดยคำนไม่มีน้ำหนัก

1.1 เมื่อถอด X ออก คานจะอยู่ในลักษณะใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 วัตถุ X จะต้องหนักเท่าใดถึงจะทาให้คานดังกล่าวอยู่ในภาวะสมดุล(แสดงวิธีทา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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587

เฉลย
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ของเล่นโมเมนต์ของแรง
13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
ว22101
า ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัรหัสวิสชว21101
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมำย ลงในช่องใช่ หรือไม่ใช่ ให้ถูกต้อง
ข้อ
คาถาม
ใช่
1 เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ จะเกิด
โมเมนต์ของแรง

ไม่ใช่



2 เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ จะไม่เกิด
โมเมนต์ของแรง



3 วัตถุหมุนรอบศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดย
ไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ



4 วัตถุหมุนรอบศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดย
ผ่ำนศูนย์กลำงมวลของวัตถุ



5 โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทำงจำกจุด
หมุนไปตั้งฉำกกับแนวแรง



6 โมเมนต์ของแรงเป็นผลบวกของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทำงจำก
จุดหมุนไปตั้งฉำกกับแนวแรง
7 เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่ำเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภำพสมดุล
ต่อกำรหมุน




8 เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่ำเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภำพไม่
สมดุลต่อกำรหมุน
9 โมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนำฬิกำจะมีขนำดเท่ำกับโมเมนต์ของแรง
ในทิศตำมเข็มนำฬิกำ
10 ตำชั่งสองแขนใช้หลักกำรโมเมนต์ของแรง





569

588

ตอนที่ 2 แสดงวิธีทา
1. เมื่อคำน AB ยำว 6 เมตร มีวัตถุแขวนตำมตำแหน่งต่ำง ๆ ดังภำพ โดยคำนไม่มีน้ำหนัก

1.1 เมื่อถอด X ออก คานจะอยู่ในลักษณะใด
แนวคาตอบ

คำนหมุนแบบตำมเข็มนำฬิกำ

1.2 วัตถุ X จะต้องหนักเท่าใดถึงจะทาให้คานดังกล่าวอยู่ในภาวะสมดุล(แสดงวิธีทา)
แนวคาตอบ
ขนำดของโมเมนต์ตำมเข็มนำฬิกำ
(10x4) + ( X x 1)
40 + X
X
X
ตอบ วัตถุ X จะต้องหนักเท่ำกับ 40 นิวตัน

=
=
=
=
=

ขนำดของโมเมนต์ทวนเข็มนำฬิกำ
40 x 2
80
80-40
40

570

หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 33 การเคลื
การเคลื่อ่อนที
นที่แ่และแรง
ละแรง
หน่
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
กลุ
ขอบเขตเนือ้อ้ หา
หา
ขอบเขตเนื
วลจะมีสสนามโน้
นามโน้มมถ่ถ่ววงอยู
งอยู่โ่โดยรอบ
ดยรอบ
วัวัตตถุถุทที่มี่มีมีมวลจะมี
แรงโน้มมถ่ถ่ววงที
งที่ก่กระท
ระทาต่
าต่ออวัวัตตถุถุทที่อี่อยูยู่ใ่ในสนามโน้
นสนามโน้มมถ่ถ่ววงง
แรงโน้
จะมีททิศิศพุพุ่ง่งเข้
เข้าาหาวั
หาวัตตถุถุทที่เี่เป็ป็นนแหล่
แหล่งงของสนามโน้
ของสนามโน้มม
จะมี
โน้
ถ่ถ่ววมงงถ่วง
นามแม่เเหล็
หล็กกจะมี
จะมีสสนามแม่
นามแม่เเหล็
หล็กกอยู
อยู่ ่
วัวัตตถุถุทที่มี่มีสีสนามแม่
โดยรอบ แรงแม่
แรงแม่เเหล็
หล็กกทีที่ก่กระท
ระทาต่
าต่ออขัขั้ว้วแม่
แม่เเหล็
หล็กกจะมี
จะมี
โดยรอบ
เข้าาหาหรื
หาหรืออออกจากขั
ออกจากขั้ว้วแม่
แม่เเหล็
หล็กกทีที่เ่เป็ป็นนแหล่
แหล่งง
ทิทิศศพุพุ่ง่งเข้
ของสนามแม่เเหล็
หล็กก
ของสนามแม่
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้
จุจุดดประสงค์
นความรู้ ้
ด้ด้าานความรู
บอกความหมายของสนามแม่เเหล็
หล็กก และ
และ
1.1. บอกความหมายของสนามแม่
สนามโน้มมถ่ถ่ววงได้
งได้
สนามโน้
ยกตัววอย่
อย่าางแหล่
งแหล่งงของสนามแม่
ของสนามแม่เเหล็
หล็กก
2.2. ยกตั
และสนามโน้มมถ่ถ่ววงในชี
งในชีววิติตประจ
ประจาวั
าวันนได้
ได้
และสนามโน้
เปรียยบเที
บเทียยบแหล่
บแหล่งงของสนามแม่
ของสนามแม่เเหล็
หล็กกและ
และ
3.3. เปรี
สนามโน้มมถ่ถ่ววงได้
งได้
สนามโน้
1.2 นันักกเรีเรียยนคิ
นคิดดว่ว่าาปากกากั
ปากกากับบขวดน้
ขวดน้าา วัวัตตถุถุใใดจะตกลงถึ
ดจะตกลงถึงงพืพื้น้นก่ก่ออนกั
นกันน
1.2
เพราะเหตุใใดด (นั
(นักกเรีเรียยนตอบค
นตอบคาถามตามความคิ
าถามตามความคิดดเห็
เห็นน อาจผิ
อาจผิดดหรื
หรืออถูถูกก))
เพราะเหตุ
ครูแแจ้จ้งงว่ว่าาวัวันนนีนี้น้นกักั เรีเรียยนจะได้
นจะได้คค้น้นหาค
หาคาตอบของสถานการณ์
าตอบของสถานการณ์ดด้ว้วยย
2.2. ครู
ตนเองจากกิจจกรรมกลุ
กรรมกลุ่ม่ม
ตนเองจากกิ
สอน
ขัขั้น้นสอน
ครูแแบ่บ่งงกลุ
กลุ่ม่มนันักกเรีเรียยนออกเป็
นออกเป็นนกลุ
กลุ่ม่ม กลุ
กลุ่ม่มละ
ละ 3-5
3-5 คน
คน
1.1. ครู

1.ครูนนาเข้
าเข้าาสูสู่บ่บทเรี
ทเรียยนโดยน
นโดยนาเสนอวั
าเสนอวัตตถุถุทที่มี่มีมีมวลต่
วลต่าางกั
งกันน เช่
เช่นน ปากกากั
ปากกากับบ
1.ครู
ขวดน้าที
าที่บ่บรรจุ
รรจุนน้า้า 1/4
1/4 ส่ส่ววนน จากนั
จากนั้น้นครู
ครูถถามค
ามคาถามต่
าถามต่ออไปนี
ไปนี้ ้ (ครู
(ครูสสามารถปรั
ามารถปรับบ
ขวดน้
าถามตามความเหมาะสม)
คคาถามตามความเหมาะสม)
1.1 ถ้ถ้าาปล่
ปล่ออยวั
ยวัตตถุถุททั้งั้งสองจากบริ
สองจากบริเเวณที
วณที่ส่สูงูงเท่
เท่าากักันนลงมาพร้
ลงมาพร้ออมกั
มกันน
1.1
นคิดดว่ว่าา ปากกากั
ปากกากับบขวดน้
ขวดน้าจะมี
าจะมีททิศิศทางการเคลื
ทางการเคลื่อ่อนที
นที่อ่อย่ย่าางไร
งไร (นั
(นักกเรีเรียยนน
นันักกเรีเรียยนคิ
ตอบคาถามตามความคิ
าถามตามความคิดดเห็
เห็นน อาจผิ
อาจผิดดหรื
หรืออถูถูกก))
ตอบค

กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้
กิกิจจกรรมการเรี
ขัขั้น้นนนาา

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 14
14
แผนการจั
เรื่อ่องง สนามโน้
สนามโน้มมถ่ถ่ววงง และสนามแม่
และสนามแม่เเหล็
หล็กก
เรื
รายวิชชาา วิวิรายวิ
ยาศาสตร์
ฐาน ว22101
ว22101
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิ
ททยาศาสตร์
พพื้นื้นฐาน
เวลา 22 ชัชั่ว่วโมง
โมง
เวลา
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 22
ชัชั้น้น มัมัธธยมศึ
/แหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้ ้
สืสื่อ่อ/แหล่
1.ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 15.1
15.1 เรืเรื่อ่องง การตก
การตก
1.ใบกิ
ของวัตตถุถุใในสนามโน้
นสนามโน้มมถ่ถ่ววงง
ของวั
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 15.2
15.2 เรืเรื่อ่องง เส้
เส้นน
2.2. ใบกิ
แรงแม่เเหล็
หล็กกและสนามแม่
และสนามแม่เเหล็
หล็กก
แรงแม่
3.ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 15.3
15.3 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบบ
3.ใบกิ
สนามโน้มมถ่ถ่ววงและสนามไฟฟ้
งและสนามไฟฟ้าา
สนามโน้
4.กระดาษ Sticky
Sticky Note
Note
4.กระดาษ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
ภาระงาน/ชิ
1.ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 15.1
15.1 เรืเรื่อ่องง การตก
การตก
1.ใบกิ
ของวัตตถุถุใในสนามโน้
นสนามโน้มมถ่ถ่ววงง
ของวั
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 15.2
15.2 เรืเรื่อ่องง เส้
เส้นน
2.2. ใบกิ
แรงแม่เเหล็
หล็กกและสนามแม่
และสนามแม่เเหล็
หล็กก
แรงแม่
3.ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ ่ 15.3
15.3 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบบ
3.ใบกิ
สนามโน้มมถ่ถ่ววงและสนามไฟฟ้
งและสนามไฟฟ้าา
สนามโน้
4.กระดาษ Sticky
Sticky Note
Note
4.กระดาษ
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ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะ
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็กและแรง
โน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
4. เปรียบเทียบทิศทางของแรงที่กระทาต่อ
วัตถุที่อยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่รวมรวมได้

4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง สนามโน้มถ่วง และสนามแม่เหล็ก
เวลา 2 ชั่วโมง
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ ปากกากับขวดน้าที่บรรจุน้า 1/4 ส่วน จากนั้น (ชิ้นงานที่ 1-3 ครูสามารถให้นักเรียน
14 เรื่อง ทาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลตาม
นักเรียนทาการทดลองการตกของวัตถุทั้งสอง ตามใบกิจกรรมที่ 15.1
การตกของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
ความเหมาะสม)
14 เรื่อง การตกของวัตถุในสนาม
3. หลังจากนักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 15.1
โน้มถ่วง ครูถามคาถามต่อไปนี้
3.1 จากการทดลองปากกากับขวดน้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่
อย่างไร (วัตถุทั้งสองตกลงมา มีทิศทางสู่จุดศูนย์กลางของโลก)
3.2 วัตถุใดจะตกลงถึงพื้นก่อนกัน เพราะเหตุใด (วัตถุทั้งสองตกถึง
พื้นพร้อมกัน)
3.3 เพราะเหตุใดวัตถุทั้งสองจึงตกลงมาสู่พื้นโลก (วัตถุตกลงมา
เนื่องจากโลกมีแรงโน้มถ่วงของโลก)
3.4 ถ้านักเรียนปล่อยวัตถุอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน วัตถุดังกล่าวจะ
มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร (มีทิศทางตกลงมาสู่จุดศูนย์กลางของโลก)
3.5 นักเรียนคิดว่า ปล่อยวัตถุบริเวณใด วัตถุดังกล่าวจะไม่เคลื่อนที่
ตกลงมาโดยมีทิศสู่จุดศูนย์กลางของโลก (นอกโลก หรือบริเวณที่ไม่มีแรง
โน้มถ่วง)
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รายวิชา วิทยาศาสตร์ว21103
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง สนามโน้มถ่วง และสนามแม่เหล็ก
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ใจความว่า “นอกจากสนามโน้ม
ถ่วงแล้วในชีวิตประจาวันยังมีสนามอื่น ๆ อีก ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป”
6.ครูนาเสนอแท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง จากนั้นครูให้นักเรียนนาแม่เหล็กทั้ง
ทัสอง
้งสองหันหัขัน้วขัที้ว่เหมื
ที่เหมื
อนกั
าหากั
าหากั
ยนสั
งเกต
อนกั
นเข้นาเข้หากั
น หันนหัขัน้วขัที้ว่ตที่า่ตงกั่างกั
นเข้นาเข้หากั
น นนักนัเรีกยเรีนสั
งเกต
และร่วมกันอภิปรายโดยครูใช้คาถามต่อไปนี้
6.1 เกิดอะไรขึ้น เมื่อนักเรียนนาแม่เหล็กขั้วต่างกันหันเข้าหากัน
(แม่เหล็กทั้งสองแท่งเคลื่อนที่เข้าหากัน)
6.2 เกิดอะไรขึ้น เมื่อนักเรียนนาแม่เหล็กขั้วเดียวกันหันเข้าหากัน
(แม่เหล็กทั้งสองแท่งเคลื่อนที่ออกจากกัน หรือผลักกัน)
6.3 ขณะแท่งแม่เหล็กดึงดูดกันและผลักกัน นักเรียนคิดว่ามีแรงเข้า
มาเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร (มี สัมผัสได้จากมือถูกดึงหรือถูกผลัก)
6.4 แรงของแม่เหล็กเป็นอย่างไร นักเรียนสังเกตเห็นด้วยตาหรือไม่
(นักเรียนควรตอบว่าเส้นแรงแม่เหล็กมองไม่เห็นด้วยตา ส่วนแรงแม่เหล็ก
นักเรียนตอบคาถามตามความคิดเห็น อาจตอบผิดหรือถูก)
7.ครูเชื่อมโยงคาถามเข้าสู่กิจกรรมใจความว่า กิจกรรมต่อไปนักเรียน
จะได้ศึกษาและสังเกตแรงแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก
8.นักเรียนทากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยใช้กลุ่มเดิม (ครูสามารถเปลี่ยนกลุ่ม
14.2 เรื่อง เส้น
ได้ตามความเหมาะสม) ครูแจกอุปกรณ์ตามใบกิจกรรมที่ 15.2
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แรงแม่
เหล็เหล็
กและสนามแม่
เส้นแรงแม่
กและสนามแม่เหล็
เหล็กก นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันจากนั้นบันทึก
ผลลงในใบกิจกรรม พร้อมทั้งตอบคาถามท้ายการทดลอง
9.หลังจากการทดลองและทาใบกิจกรรมที่ 14.2
15.2 เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็ก นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเรื่อง เส้นแรงแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็ก โดยครุใช้คาถามต่อไปนี้
9.1 เส้นของผงตะไบเหล็กเป็นตัวแทนของสิ่งใดในสนามแม่เหล็ก
(เส้นแรงแม่เหล็ก)
9.2 นักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็กคือบริเวณใด (บริเวณที่มีเส้นแรง
แม่เหล็กผ่าน, บริเวณที่ผงตะไบเหล็กเรียงตัวเป็นเส้น)
9.3 เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไร (พุ่งเข้าหรือออกจาก
ขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก)
9.4 วัตถุประเภทใดที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก (วัตถุที่มีสาร
แม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ)
9.5 นักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็กส่งผลต่อวัตถุประเภทใด (วัตถุที่มี
เหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ)
9.6 นักเรียนละครูร่วมกันวาดแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง สนามโน้มถ่วง และสนามแม่เหล็ก
ชา วิทยาศาสตร์
ว21103
รายวิชา วิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 15.2 สนามแม่เหล็ก
ที่มา : STEM for Life สสวท.
Url: http://stemforlife.ipst.ac.th/2016/06/20/magnetic/
10.นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 14.3
15.3 เปรียบเทียบสนามโน้มถ่วงและ
สนามแม่เหล็ก
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้โดยครูใช้คาถามต่อไปนี้
1.1 สนามโน้มถ่วงคืออะไร (เป็นสนามที่เกิดจากวัตถุที่มีมวล โดย
วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ แรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง)
1.2 สนามแม่เหล็กคืออะไร (เป็นสนามที่เกิดจากวัตถุที่มีสารแม่เหล็ก
ขอบเขตของสนามแม่เหล็กคือบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็ก)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง สนามโน้มถ่วง และสนามแม่เหล็ก
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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1.3 แหล่งของสนามแม่เหล็กและสนามโน้มถ่วงเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร (แตกต่างกัน โดยแหล่งของสนามแม่เหล็กคือวัตถุที่มีสาร
แม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ แหล่งของสนามโน้มถ่วงคือวัตถุที่มีมวล)
1.4 ทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุในสนามแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไร
(มีทิศทางพุ่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่มีมวลมากกว่า)
1.5 แรงแม่เหล็กที่กระทาต่อขั้วแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไร (มีทิศทาง
พุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก ครูอาจ
อธิบายเพิ่มเติมว่า แรงแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือ และมีทิศพุ่งเข้าสู่
ขั้วใต้)
2.ครูแจกกระดาษ Sticky note ให้นักเรียนเขียนความรู้ที่ได้รับ 3
อย่าง สิ่งที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ 2 อย่าง และข้อสงสัย 1 อย่างลงใน
กระดาษเป็น Exit Ticket

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง สนามโน้มถ่วง และสนามแม่เหล็ก
ชา วิทยาศาสตร์
ว21103
รายวิชา วิรายวิ
ทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการวัด
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของ ตรวจใบกิจกรรม
สนามแม่เหล็ก และสนาม
โน้มถ่วงได้
2. ยกตัวอย่างแหล่งของ
สนามแม่เหล็ก
และสนามโน้มถ่วงใน
ชีวิตประจาวันได้
3. เปรียบเทียบแหล่ง
ของสนามแม่เหล็กและ
สนามโน้มถ่วงได้
4. เปรียบเทียบทิศทาง
ของแรงที่กระทาต่อวัตถุที่
อยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูล
ที่รวมรวมได้
ด้านทักษะและ
กระบวนการ
เขียนแผนภาพแสดง ตรวจใบกิจกรรม
แรงแม่เหล็กและแรงโน้ม
ถ่วงที่กระทาต่อวัตถุ

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีทักษะ
สังเกตการทากิจกรรม
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม กลุม่ ของนักเรียน

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
14.1 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1.ใบกิจกรรมที่ 15.1
เรื่อง การตกของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วง
14.2
2. ใบกิจกรรมที่ 15.2
เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็ก
3.ใบกิจกรรมที่ 14.3
15.3
เปรียบเทียบสนามโน้ม
ถ่วงและสนามไฟฟ้า
4.กระดาษ Sticky
Note

1.ใบกิจกรรมที่ 14.1
15.1
เรื่อง การตกของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วง
2. ใบกิจกรรมที่ 14.2
15.2
เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็ก

แบบบันทึกหลังแผนการ
จัดการเรี
ยนรูย้นรู้
การจั
ดการเรี

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 15.1 เรื่อง การตกของวัตถุในสนามโน้มถ่วง หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
15
เรื่อง สนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสรหั
วิชสา ว22101 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อกลุ่ม............................
สมาชิกกลุ่ม 1………………………………………………………… 2………………………………………………………………….
3………………………………………………………… 4………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลก
วัสดุ – อุปกรณ์
1. ปากกา
1 ด้าม
2. ขวดน้าที่บรรจุน้า 1/4 ส่วน 1 ขวด
วิธีการศึกษา
1. นักเรียนปล่อยปากกา และขวดน้าที่บรรจุน้า 1/4 ส่วน จากบริเวณที่มีความสูงเท่ากัน
2. นักเรียนสังเกตทิศทางการตกของวัตถุและสังเกตว่าวัตถุใดตกถึงพื้นก่อน จากนั้นบันทึกผล
3. นักเรียนทาการทดลองซ้าอีก 2 ครั้ง บันทึกผล
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ครั้งที่
ผลการศึกษา
1
2
3

สรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตอบคาถามท้ายการศึกษา
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามตามความเข้าใจของนักเรียนลงในช่องที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น
1. จากการทดลองปากกากับขวดน้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
.............................................................................................................................................................................
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2. วัตถุใดจะตกลงถึงพื้นก่อนกัน เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. เพราะเหตุใดวัตถุทั้งสองจึงตกลงมาสู่พื้นโลก
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. ถ้านักเรียนปล่อยวัตถุอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน วัตถุดังกล่าวจะมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนคิดว่า ปล่อยวัตถุบริเวณใดวัตถุดังกล่าวจะไม่เคลื่อนที่ตกลงมาโดยมีทิศสู่จุดศูนย์กลางของโลก
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. สนามโน้มถ่วงคืออะไร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7. ให้นักเรียนวาดภาพแสดงสนามโน้มถ่วงของโลก
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เหล็
วยที่ 3เใบกิ
แผนการจั
ดการเรี
ยเหล็
15เส้
กรรมที
่ 15.2
เรืนรูเรื
่อก้ทง่อี่ หน่
นวแรงแม่
เหล็
กและสนามแม่
หล็
วยที
่ 3่ 3แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
้ที่ ้ท14
15ี่ 15
ทีนามแม่
่ 15.2 เรื
่องกเส้หน่
นแรงแม่
หล็
ใบกิ
กจและสนามแม่
จกรรมที
่ 15.2
งเส้
นยทีแรงแม่
่ 3 แผนการจั
เหล็
กและสนามแม่
ดการเรียเนรู
เหล็
้ทกี่ 15
กหน่หน่
วยที
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
าโน้วิมทถ่ยาศาสตร์
พื้นฐานเหล็
รหัเรืกสเรื
นที่ พ1 ื้นฐาน เรหั
สวิรหัชรหั
าส สว22101
่อรายวิ
งว22101
ถ่มวถ่งและสนามแม่
หล็
รายวิ
ชาชาภาคเรี
วิทวิยาศาสตร์
ยนที
่ 1่ 1
วงและสนามแม่
่องสนามโน้
สนามโน้
ชา วิภาคเรี
ทมยาศาสตร์
วยงและสนามแม่
เหล็
สก กว22101
รายวิ
ทยาศาสตร์
ยนที่ 1พื้นพฐาน
ื้นรหัฐาน
ว22101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที

.........................
ชื่อชืกลุ
่ม............................
ชื่อกลุ่ม............................
่อกลุ
่ม............................
…………
2………………………………………………………………….
สมาชิ
กกลุ
่ม ่ม 1…………………………………………………………
2………………………………………………………………….
1…………………………………………………………
สมาชิ
กกลุ
1…………………………………………………………
2………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
…………
4………………………………………………………………….
3…………………………………………………………
4………………………………………………………………….
3…………………………………………………………
3…………………………………………………………
4………………………………………………………………….
4………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
มแม่
ก นแรงแม่เหล็
วัตวัถุกตปและสนามแม่
ศึ่อกกศึษาเส้
นแรงแม่
เหล็
กและสนามแม่
เหล็
กก
เพื่อเหล็
ศึกษาเส้
ถุระสงค์
ประสงค์: เพื
: เพื
เ่อหล็
กษาเส้
นแรงแม่
เหล็
กและสนามแม่
เหล็

วัสวัดุสดุ– –อุปอุกรณ์
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งเหล็
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แบบบันทึกผลการศึ
แบบบักนษาทึกผลการศึกษา
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15.2 เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
น้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว22101 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อกลุ่ม............................
………………………………………………………… 2………………………………………………………………….
………………………………………………………… 4………………………………………………………………….
ตอบคาถามท้ายการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………….
้แจง : ให้นักเหล็
เรียกนตอบคาถามตามความเข้าใจของนักเรียนลงในช่องที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถค้นคว้า
พื่อศึกษาเส้นแรงแม่เหล็คกาชีและสนามแม่

เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น
1.นักเรียนคิดว่าจากการศึกษาเส้
นของผงตะไบเหล็
กเป็นตัวแทนของสิ่งใดในสนามแม่เหล็ก
แม่เหล็ก
จานวน
2 แท่ง
งพลาสติกใสและบาง ขนาดประมาณ
10x15x4 เซนติเมตร จานวน 1 กล่อง
.......................................................................................................................................................................
ล่า
จานวน 1 ขวด
.......................................................................................................................................................................
ไบเหล็ก
ขวดเล็ก
2 นักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็จกานวน
คือบริเ1วณใด
ษ A4 สีขาว
จานวน 1 แผ่น
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ท่งแม่เหล็กวางบนกระดาษสีขาว
3 เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไร
าลงในกล่องพลาสติก ระดับน้าสูงจากฐานกล่องประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้นเทผงตะไบ
.......................................................................................................................................................................
น 1 ขวดเล็ก
.......................................................................................................................................................................
ต้กล่องให้แห้งจากนั้นวางกล่
องบนแท่งแม่เหล็กในข้อ 1
ประเภทใดที่เป็นกลงในแบบบั
แหล่งของสนามแม่
ก
ตและวาดภาพลักษณะการจัดเรี4ยวังตัตวถุของผงตะไบเหล็
นทึกการศึเหล็
กษา
.......................................................................................................................................................................
ารทดลองเช่นเดิม แต่เปลี
่ยนแม่เหล็กเป็น 2 แท่ง โดยหันขั้ว เหนือ-เหนือ, เหนือ-ใต้, ใต้-ใต้ เข้า
ท่งแม่เหล็กห่างกัน ประมาณ
1-1.5 เซนติเมตร
.......................................................................................................................................................................
5 นักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็กส่งผลต่อวัตถุประเภทใด
ารศึกษา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6 นักเรียนละครูร่วมกันวาดแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 15.1 เรื่อง การตกของวัตถุในสนามโน้มถ่วง หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
14
เรื่อง สนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสรหั
วิชสา ว22101 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อกลุ่ม............................
สมาชิกกลุ่ม 1………………………………………………………… 2………………………………………………………………….
3………………………………………………………… 4………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลก
วัสดุ – อุปกรณ์
1. ปากกา
1 ด้าม
2. ขวดน้าที่บรรจุน้า 1/4 ส่วน 1 ขวด
วิธีการศึกษา
1. นักเรียนปล่อยปากกา และขวดน้าที่บรรจุน้า 1/4 ส่วน จากบริเวณที่มีความสูงเท่ากัน
2. นักเรียนสังเกตทิศทางการตกของวัตถุและสังเกตว่าวัตถุใดตกถึงพื้นก่อน จากนั้นบันทึกผล
3. นักเรียนทาการทดลองซ้าอีก 2 ครั้ง บันทึกผล
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ครั้งที่
ผลการศึกษา
1
วัตถุทั้งสองเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวดิ่งสู่พื้นโลก
วัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
2
วัตถุทั้งสองเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวดิ่งสู่พื้นโลก
วัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
3
วัตถุทั้งสองเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวดิ่งสู่พื้นโลก
วัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
สรุปผลการทดลอง
วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง โดยวัตถุที่มีมวลต่างกัน จะตกถึงพื้นพร้อมกัน
ตอบคาถามท้ายการศึกษา
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามตามความเข้าใจของนักเรียนลงในช่องที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น
1 จากการทดลองปากกากับขวดน้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
………มีทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนกันคือ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงลงสู่พื้นโลก…………………………………………….
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เฉลยใบกิ
ใบกิ
จกรรมที
่ 15.2เรื่อเรืง่อเส้
ง เส้
นแรงแม่
กและสนามแม่
วยที
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
14ี่ 15
เฉลย
จกรรมที
่ 15.2
นแรงแม่
เหล็เหล็
กและสนามแม่
เหล็เหล็
ก กหน่หน่
วยที
่ 3่ 3แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
้ที่ ้ท15
ง สนามโน้
วงและสนามแม่
รายวิ
ทยาศาสตร์
ื้นรหั
ฐาน
ว22101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
เรื่อเรืง่อสนามโน้
มถ่มวถ่งและสนามแม่
เหล็เหล็
ก กรายวิ
ชาชวิา ทวิยาศาสตร์
พื้นพฐาน
สา สว22101
ยนที
่ 1่ 1
สรหั
วิชรหั
่อกลุ
่ม............................
ชื่อชืกลุ
่ม............................
สมาชิ
กกลุ
1…………………………………………………………2………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
สมาชิ
กกลุ
่ม ่ม 1…………………………………………………………
3…………………………………………………………4………………………………………………………………….
4………………………………………………………………….
3…………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
ประสงค์: เพื: เพื
กษาเส้
นแรงแม่
กและสนามแม่
วัตวัถุตปถุระสงค์
่อศึ่อกศึษาเส้
นแรงแม่
เหล็เหล็
กและสนามแม่
เหล็เหล็
กก
ปกรณ์
วัสวัดุสดุ– อุ– ปอุกรณ์
จานวน2 แท่
2 แท่
1. 1.แท่แท่
งแม่งแม่
เหล็เหล็
กก
จานวน
งง
องพลาสติ
กใสและบางขนาดประมาณ
ขนาดประมาณ10x15x4
10x15x4เซนติ
เซนติ
เมตร จานวน
จานวน1 กล่
1 กล่
2. 2.กล่กล่
องพลาสติ
กใสและบาง
เมตร
ององ
น้าเปล่
จานวน1 ขวด
1 ขวด
3. 3.น้าเปล่
าา
จานวน
ผงตะไบเหล็
จานวน1 ขวดเล็
1 ขวดเล็
4. 4.ผงตะไบเหล็
กก
จานวน
กก
กระดาษA4A4สีขสีาวขาว
จานวน1 แผ่
1 แผ่
กระดาษ
จานวน
นน
ีการศึ
กษา
วิธวิีกธารศึ
กษา
นาแท่
กวางบนกระดาษสี
1. 1.นาแท่
งแม่งแม่
เหล็เหล็
กวางบนกระดาษสี
ขาวขาว
น้าลงในกล่
องพลาสติ
น้าสู
งจากฐานกล่
องประมาณ1-21-2เซนติ
เซนติ
เมตรจากนั
จากนั
้นเทผงตะไบ
2. 2.รินริน้นาลงในกล่
องพลาสติ
ก กระดัระดั
บน้บาสู
งจากฐานกล่
องประมาณ
เมตร
้นเทผงตะไบ
กลงไปจ
านวน1 1ขวดเล็
ขวดเล็
เหล็เหล็
กลงไปจ
านวน
กก
องให้
งจากนั
้นวางกล่
องบนแท่
กในข้
3. 3.เช็ดเช็ใต้ดใต้
กล่กอล่งให้
แห้แงห้จากนั
้นวางกล่
องบนแท่
งแม่งแม่
เหล็เหล็
กในข้
อ อ1 1
งเกตและวาดภาพลั
กษณะการจั
วของผงตะไบเหล็
กลงในแบบบั
กการศึ
กษา
4. 4.สังสัเกตและวาดภาพลั
กษณะการจั
ดเรีดยเรีงตัยงตั
วของผงตะไบเหล็
กลงในแบบบั
นทึนกทึการศึ
กษา
ทาการทดลองเช่
่ยนแม่
2 แท่
ง โดยหั
้ว เหนื
อ-เหนื
, เหนื
อ-ใต้
5. 5.ทาการทดลองเช่
นเดินเดิ
ม มแต่แต่
เปลีเปลี
่ยนแม่
เหล็เหล็
กเป็กเป็
น น2 แท่
ง โดยหั
นขัน้วขัเหนื
อ-เหนื
อ,อเหนื
อ-ใต้
, ใต้, ใต้
-ใต้-ใต้เข้เข้
าา
วยกั
และให้
ประมาณ1-1.5
1-1.5เซนติ
เซนติ
เมตร
ด้วด้ยกั
น นและให้
แท่แงท่แม่งแม่
เหล็เหล็
กห่กาห่งกัางกั
น นประมาณ
เมตร
แบบบั
กผลการศึ
กษา
แบบบั
นทึนกทึผลการศึ
กษา
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3. เช็ดใต้กล่องให้แห้งจากนั้นวางกล่องบนแท่งแม่เหล็กในข้อ
4. สังเกตและวาดภาพลักษณะการจัดเรียงตัวของผงตะไบเหล็กลงในแบบบันทึกการศึกษา
4. สังเกตและวาดภาพลั
ษณะการจัดเรียงตักวษณะการจั
ของผงตะไบเหล็
นท
4. สังกเกตและวาดภาพลั
ดเรียงตักวลงในแบบบั
ของผงตะไบเห
5. ทาการทดลองเช่นเดิม แต่เปลี่ยนแม่เหล็กเป็น 2 แท่ง โดยหันขั้ว เหนือ-เหนือ, เหนือ-ใต้, ใต้-ใต้5.เข้ทาาการทดลองเช่5.นเดิ
ม แต่เปลี่ยนแม่นเเดิ
หล็มกแต่
เป็นเปลี2 ่ยแท่
ง โดยหั
ทาการทดลองเช่
นแม่
เหล็กนเป็ขัน้ว เหนื
2 แท่อง-เหน
โด
606
ด้วยกัน และให้แท่งแม่เหล็กห่างกัน ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร
ด้วยกัน และให้แท่งด้แม่
ห่างกันแท่ประมาณ
เมตร 1-1.5588
วยกัเหล็
น กและให้
งแม่เหล็ก1-1.5
ห่างกันเซนติ
ประมาณ
เซนติเมตร
แบบบันทึกผลการศึกษา

แบบบันทึกผลการศึ
กษานทึกผลการศึกษา
แบบบั

S

S

S

ตอบคาถามท้ายการศึกษา
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามตามความเข้าใจของนักเรียนลงในช่องที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถค้นคว้า
เฉลย ใบกิจกรรมที่ 15.2 เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น
เรื่อง สนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว22101 ภาคเรียนที่ 1
1.นักเรียนคิดว่าจากการศึกษาเส้นของผงตะไบเหล็
กเป็นตัวแทนของสิ่งใดในสนามแม่เหล็ก
ชื่อกลุ่ม............................
...........เส้นแรงแม่เหล็ก.................................................................................................................................
สมาชิกกลุ่ม 1………………………………………………………… 2………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................
3………………………………………………………… 4………………………………………………………………….
2 นักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็กคือบริเวณใด5……………………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
..........บริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็ก,..บริเวณที
่ผงตะไบเหล็กเรียงตัวเป็นเส้น....................................................
วัสดุ – อุปกรณ์
1. แท่งแม่เหล็ก
จานวน 2 แท่ง
.......................................................................................................................................................................
องพลาสติกใสและบาง ขนาดประมาณ 10x15x4 เซนติเมตร จานวน 1 กล่อง
3 เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไร 3.2. น้กล่าเปล่
า
จานวน 1 ขวด
ก งของสนามแม่เหล็ก ครูอาจอธิบายเพิ
จานวน
..........มีทิศทางพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากขัว้ แม่เหล็ก4. ทีผงตะไบเหล็
่เป็นแหล่
่มเติ1 มขวดเล็
ว่า ก
กระดาษ A4 สีขาว
จานวน 1 แผ่น
แรงแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือ และมี
ทิศพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้.......................................................................
วิธีการศึกษา
1. นาแท่
4 วัตถุประเภทใดที่เป็นแหล่งของสนามแม่
เหล็งแม่กเหล็กวางบนกระดาษสีขาว
2. รินน้าลงในกล่องพลาสติก ระดับน้าสูงจากฐานกล่องประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้นเทผงตะไบ
...........วัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ................................................................................................
เหล็กลงไปจานวน 1 ขวดเล็ก
3. เช็ดใต้กล่องให้แห้งจากนั้นวางกล่องบนแท่งแม่เหล็กในข้อ 1
.......................................................................................................................................................................
เกตและวาดภาพลักษณะการจัดเรียงตัวของผงตะไบเหล็กลงในแบบบันทึกการศึกษา
5 นักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็กส่งผลต่อวั4.5.ตสัทถุงาการทดลองเช่
ประเภทใด
นเดิม แต่เปลี่ยนแม่เหล็กเป็น 2 แท่ง โดยหันขั้ว เหนือ-เหนือ, เหนือ-ใต้, ใต้-ใต้ เข้า
วยกัน ปและให้
แท่งแม่เหล็กห่างกัน ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร
.............วัตถุที่มีเหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นด้องค์
ระกอบ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................
แบบบันทึกผลการศึกษา
6 นักเรียนละครูร่วมกันวาดแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก
605
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14

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1.ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยนาเสนอลูกโป่งที่เป่าลมเรียบร้อยแล้ว กับเศษ
กระดาษจากนั้นถามคาถาม “จะทาอย่างไรให้ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษ
ติดขึ้นมาได้” (นามาถูกกับเสื้อผ้า หรือผ้าสักหลาด)
2.ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร ยืนหน้าชั้นเรียนจากนั้นทาการสาธิตโดยนา
ลูกโป่งถูกับเสื้อหรือผมหรือผ้าสักหลาด จากนั้นนาไปจ่อเหนือเศษกระดาษ
ครูถามคาถามต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงการสาธิตเข้ากับความรู้เดิมของนักเรียน
2.1 เศษกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนาลูกโป่งจ่อไว้
เหนือเศษกระดาษ (เศษกระดาษถูกดูดขึ้นไปติดกับลูกโป่ง)
จุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุ
ด้านความรู้
ไฟฟ้าที่แตกต่างกันระหว่างเศษกระดาษและลูกโป่ง)
1. บอกทิศทางของของแรงที่กระทากับวัตถุ
2.3 ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง (ประจุบวก และประจุลบ)
ที่อยู่ในสนามไฟฟ้าได้
2.4 เมื่อนาประจุไฟฟ้าเข้าใกล้กัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. เปรียบเทียบแหล่งของสนามไฟฟ้ากับ
(ประจุไฟฟ้าจะดึงดูดกัน ถ้าเป็นประจุต่างกัน และประจุไฟฟ้าจะผลักกันถ้า
แหล่งของสนามแม่เหล็กและแหล่งของสนาม เป็นประจุชนิดเดียวกัน)
โน้มถ่วงได้
3. ครูเชื่อมโยงกิจกรรมสู่หัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียนพร้อมทั้งแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขอบเขตเนือ้ หา
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่
โดยรอบ แรงไฟฟ้าที่กระทาต่อวัตถุที่มีประจุจะ
มีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจากวัตถุที่มีประจุเป็น
แหล่งของสนามไฟฟ้า
ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรง
แม่เหล็กที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะ
มีค่าลดลงเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากสนามนั้น ๆ มาก
ขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.ใบกิจกรรมที่ 16.1 สนามไฟฟ้า
2.ใบกิจกรรมที่ 16.2 เรื่อง
เปรียบเทียบสนามโน้มถ่วง
3. ใบกิจกรรมที่ 16.3 ขนาดของ
แรงกับระยะห่างในสนามแต่ละชนิด
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
4. แผนผังมโนมติ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ใบกิจกรรมที่ 16.1 สนามไฟฟ้า
2.ใบกิจกรรมที่ 16.2 ขนาดของ
แรงกับระยะห่างในสนามแต่ละชนิด
3. ใบกิจกรรมที่ 16.3 เรื่อง
เปรียบเทียบสนามโน้มถ่วง
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
4. แผนผังมโนมติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชา รายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
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3. เปรียบเทียบทิศทางของแรงที่กระทาต่อ
วัตถุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและ
สนามโน้มถ่วงจากข้อมูลที่รวมรวมได้
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่
กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่าง
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแผนภาพแสดงแรงไฟฟ้าได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะ
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสอน
1. ครูทากิจกรรมสาธิตโดยใช้แบบจาลองสนามไฟฟ้า แล้วให้นักเรียน
สังเกต ดังนี้
(1) สนามไฟฟ้ารอบวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก(สีแดง ) และวัตถุที่มี
ประจุไฟฟ้าลบ (สีน้าเงิน)
(2) ระบุทิศทางของสนามไฟฟ้ารอบวัตถุที่มีประจุบวก และรอบ
วัตถุที่มีประจุลบ
15.1 สนามไฟฟ้า เมื่อ
2. ให้นักเรียนตอบคาถามลงในใบกิจกรรมที่ 16.1
นักเรียนทาใบงานที่ 1 เสร็จเรียบร้อย นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายโดยครู
ใช้คาถามต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชารายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

URL: https://phet.colorado.edu/en/simulation/magnet-and-compass
2.1 จากแบบจาลอง รอบ ๆ ประจุแต่ละประจุมีลักษณะเป็นอย่างไร
(รอบ ๆ ประจุทั้งประจุบวกและประจุลบมีอานาจทางไฟฟ้าอยู่รอบ ๆ)
2.2 ทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามีลักษณะเป็น
อย่างไร (แรงไฟฟ้าที่กระทาต่อประจุไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือพุ่งออกจาก
วัตถุที่มีประจุเป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า)

ภาพที่ 16.1 แสดงแบบจาลองสนามไฟฟ้า
ที่มา Phet.colorado

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
ว21103
รายวิชา รายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 16.2 แรงไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า
ที่มา : วิกิพีเดีย URL : https://goo.gl/GTeHgx
3. นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 15.2
16.2 เรื่อง เปรียบเทียบสนามโน้มถ่วง
จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบเรื่องสนามไฟฟ้า กับ
สนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กในคาบที่แล้วโดยครูใช้คาถามดังนี้

2.3 ครูทาการสาธิตโดยใช้แบบจาลองเดิมพร้อมทั้งอธิบายควบคู่กัน
จนได้ใจความสาคัญว่า บริเวณรอบ ๆ ประจุจะมีสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้า
หมายถึง "บริเวณโดยรอบประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้า สามารถออกแรงไฟฟ้า
ไปถึง" หรือ "บริเวณที่เมื่อนาประจุไฟฟ้าทดสอบเข้าไปวางแล้วจะเกิดแรง
กระทาบนประจุไฟฟ้าทดสอบนั้น" ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณสนามไฟฟ้า ย่อม
มีความเข้มของ สนามไฟฟ้าต่างกัน จุดที่อยู่ใกล้ประจุไฟฟ้าต้นกาเนิดสนาม
จะมีความเข้มของสนามไฟฟ้าสูงกว่าจุดที่อยู่ ห่างไกลออกไป
2.4 แผนภาพแสดงแรงไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าเป็นอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชารายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

611

593

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3.1 แหล่งของสนามไฟฟ้า แหล่งของสนามแม่เหล็ก และแหล่งของ
สนามโน้มถ่วงมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน โดย
แหล่งของสนามไฟฟ้าคือประจุไฟฟ้า, แหล่งของสนามแม่เหล็กคือวัตถุที่เป็น
แม่เหล็กหรือมีสารแม่เหล็ก, แหล่งของสนามโน้มถ่วงคือวัตถุที่มีมวล)
3.2 ทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
และสนามโน้มถ่วง มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
(เหมือนกันคือ ทิศทางของแรงในสนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งเข้าหาวัตถุที่เป็น
แหล่งของสนามโน้มถ่วง, ทิศทางของแรงในสามแม่เหล็ก มีทิศพุ่งเข้าหรือออก
จากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งสนามแม่เหล็ก, ทิศทางของแรงในสนามไฟฟ้ามี
ทิศพุ่งเข้าหรือออกจากจากวัตถุที่เป็นประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า)
4. นักเรียนทากิจกรรมเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ
กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้ตามใบ
กิจกรรมที่ 16.3 ขนาดของแรงกับระยะห่างในสนามแต่ละชนิด จากนั้นตอบ
คาถามท้ายใบกิจกรรม แล้ว ครูถามคาถามต่อไปนี้
4.1 ที่ระดับความสูงต่าง ๆ จากพื้นโลก จะมีแรงดึงดูดจากสนามโน้ม
ถ่วงของโลกเท่ากันหรือไม่ อย่างไร (ไม่เท่ากันโดย แรงดึงดูดจะลดลง เมื่อ
ความสูงเพิ่มขึ้นและแรงดึงดูดจะมีค่าเป็น 0 เมื่อวัตถุนั้นสูงมากจนออกจาก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชารายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
สนามโน้มถ่วง ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เราสามารถกล่าวว่าขนาดของแรงที่
กระทากับวัตถุในสนามโน้มถ่วงแปรผกผันกับระยะห่างระหว่างวัตถุทีเป็น
สนามกับวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น)
4.2. เมื่อนักเรียนนาแม่เหล็กไปดูดผงตะไบเหล็ก ระยะห่างระหว่าง
แม่เหล็กกับผงตะไบเหล็กมีผลต่อการดึงดูดของแม่เหล็กหรือไม่ อย่างไร
(มีผล โดยเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ผงตะไบเหล็กจะสามารถดึงดูดผงตะไบเหล็กได้
ดีกว่าให้แม่เหล็กอยู่ไกลออกไป เมื่อผงตะไบเหล็กอยู่ไกลจากแม่เหล็กจนไม่
สามารถดูดผงตะไบเหล็กได้ คือผงตะไบเหล็กไม่ได้อยู่ในสนามแม่เหล็ก
ครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมว่า ขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทากับวัตถุที่มีเหล็ก
หรือสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบในสนามแม่เหล็กจะแปรผกผันกับ
ระยะห่างระหว่างสองสิ่งดังกล่าว)
4.3 เมื่อนักเรียนนาลูกโป่งถูกับผ้าสักหลาด แล้วนาไปจ่อไว้เหนือเศษ
กระดาษ สิ่งใดที่เปรียบเสมือนสนามไฟฟ้า เพราะเหตุใด (ลูกโป่งหลังจากถูกับ
ผ้าสักหลาด เพราะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น)
4.4 หลังจากนาลูกโป่งถูกับผ้าสักหลาดแล้ว ระยะห่างระหว่างลูกโป่ง
กับเศษกระดาษ มีผลกับการดึงดูดเศษกระดาษของลูกโป่งหรือไม่ อย่างไร (มี
ผล โดยระยะห่างน้อยสามารถดูดกระดาษได้ดีกว่าระยะที่ไกล เมื่อระยะของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชารายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว21103
ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ลูกโป่งไกลจากเศษกระดาษมาก จะไม่สามารถดึงดูดกระดาษได้ ครูสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าขนาดแรงไฟฟ้าแปรผกผันกับระยะห่างจากสนามไฟฟ้า)
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้โดยเขียนแผนผังมโนมติลงใน
กระดาษ A4 สีขาว ซึ่งในแผนผังมโนมติประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- สนามและประเภทของสนาม
- ชนิดของแหล่งกาเนิดสนาม
- ทิศทางของแรงที่กระทาในสนาม
- ความสัมพันธ์ของขนาดของแรงที่กระทากับวัตถุกับระยะห่างจาก
สนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
ชา วิทยาศาสตร์
รายวิชารายวิ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ว22101
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกทิศทางของของ
แรงที่กระทากับวัตถุที่อยู่ใน
สนามไฟฟ้าได้
2. เปรียบเทียบแหล่งของ
สนามไฟฟ้ากับแหล่งของ
สนามแม่เหล็กและแหล่งของ
สนามโน้มถ่วงได้
3. เปรียบเทียบทิศทาง
ของแรงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่
ในสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
และสนามโน้มถ่วงจากข้อมูลที่
รวมรวมได้
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของแรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรง
โน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่
ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่าง
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแผนภาพแสดงแรง
ไฟฟ้าได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน
การประเมิน
คะแนนจากใบ
กิจกรรม

วิธีการวัด
ตรวจใบกิจกรรม

ตรวจใบกิจกรรม

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน
ทาใบกิจกรรมได้คะแนน
1.ใบกิจกรรมที่ 15.1
16.1 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สนามไฟฟ้า
2.ใบกิจกรรมที่ 15.2
16.2
เรื่อง เปรียบเทียบสนาม
โน้มถ่วง
3. ใบกิจกรรมที่
16.3 ขนาดของแรงกับ
15.3
ระยะห่างในสนามแต่ละ
ชนิดสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้า
4.ใบกิจกรรมที่ 15.4
16.4
แผนผังมโนมติ

15.1
1.ใบกิจกรรมที่ 16.1
สนามไฟฟ้า

สังเกตการทากิจกรรม แบบบันทึกหลังแผนการ
กลุ่มของนักเรียน
จัดการเรี
ยนรูย้ นรู้
การาจั
ดการเรี

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 16.1 เรื่อง สนามไฟฟ้า หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
16
เรื่อง สนามไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่างจากสนาม
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิรหัชสา ว22101 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อ - นามสกุล……………………………………………………………ชั้น………………………เลขที่……………………………...
คาชี้แจง : หลังจากนักเรียนดูแบบจาลองสนามไฟฟ้า นักเรียนตอบคาถามตามความคิดเห็นของนักเรียนลงใน
พื้นที่ที่กาหนดให้ (นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น หนังสือหรืออินเทอร์เน็ต)
1. สิ่งใดที่สามารถทาให้เกิดสนามไฟฟ้าได้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นบริเวณใดของประจุไฟฟ้า
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. สนามไฟฟ้าคืออะไร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4 . ทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ระยะห่างของประจุไฟฟ้ากับประจุที่เป็นสนามไฟฟ้า มีผลต่อแรงไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. ให้นักเรียนวาดภาพแสดงสนามไฟฟ้ารอบประจุ + และประจุ -
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สนามแม่เหล็ก

รหัสวิชา ว22101
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ใบกิจกรรมที่ 16.3 เรื่อง ขนาดของแรงกับระยะห่างในสนามแต่ละชนิด หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิรหัชสา ว22101 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อกลุ่ม............................
สมาชิกกลุ่ม 1………………………………………………………… 2………………………………………………………………….
3………………………………………………………… 4………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 1 สนามโน้มถ่วง
คาชี้แจง : ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่กาหนดให้ในตาราง ตอบคาถามข้อ 1-4
ความสูงจากผิวโลก (km)
0
10
400
35,700
384,000

สนามโน้มถ่วง (N/kg)
9.80
9.77
8.65
0.225
0.0026

ตารางแสดงค่าสนามโน้มถ่วงจากผิวโลกที่ระดับความสูงต่าง ๆ

ภาพแสดงตาแหน่งของวัตถุ
ที่ระดับความสูงต่าง ๆ จากผิวโลก
1. จากตารางแสดงค่าสนามโน้มถ่วงจากผิวโลกที่ระดับความสูงต่าง ๆ นักเรียนคิดว่าถ้าวางวัตถุมวล m ไว้ที่จุด
A และจุด D วัตถุ ณ จุดใดถูกแรงเนื่องจากสนามโน้มถ่วงกระทามากที่สุด
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. น้าหนักเป็นปริมาณที่หาได้จากมวลคูณกับสนามโน้มถ่วง นักเรียนคิดว่าถ้าวัตถุที่มีมวลขนาดเท่ากัน วางไว้
ณ ตาแหน่ง A, B, C และ D สามารถเรียงลาดับวัตถุที่มีน้าหนักน้อยไปหาวัตถุที่มีน้าหนักมากได้อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. จากตางรางที่กาหนดให้นักเรียนคิดว่า แรงที่กระทากับวัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วง มีความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างระหว่างวัตถุนนั้ อย่างไร
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 สนามไฟฟ้า
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทากิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนด จากนั้นตอบคาถามท้ายกิจกรรม
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ลูกโป่งพร้อมยางรัด
จานวน 1 ชุด
2. เศษกระดาษ (กระดาษ A4 ตัดเป็นแผ่นขนาดเล็ก)
จานวน 3-4 แผ่น
3. ผ้าสักหลาด
จานวน 1 ผืน
วิธีการศึกษา
1. เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดพอเหมาะ (ไม่แฟบและไม่เต่งเกินไป) จากนั้นใช้ยางรัดปากลูกโป่งให้แน่น
2. วางเศษกระดาษไว้บนโต๊ะ จากนั้นนาลูกโป่งไปถูที่เสื้อหรือผ้าสักหลาด 10 ครั้ง แล้วนามาจ่อไว้
เหนือกระดาษประมาณ 3 เซนติเมตร สังเกต บันทึกผล
3. ทาการทดลองเช่นเดิม แต่เปลี่ยนระยะห่างระหว่างลูกโป่งกับเศษกระดาษเป็น 5 เซนติเมตรและ 10
เซนติเมตร ตามลาดับ
บันทึกผลการศึกษา
ครั้งที่ ระยะระหว่าง
ผลการศึกษา
ลูกโป่งกับเศษ
ผลการสังเกต
ความแรงของการดึงดูด
กระดาษ (cm)
กระดาษของลูกโป่ง
(ใช้จานวนเครื่องหมาย +
แทนระดับความแรง)
1
3
......................................................... ..........................................
......................................................... ............................................
2
5
......................................................... ..........................................
......................................................... ............................................
3
10
......................................................... ..........................................
......................................................... ............................................
ตอบคาถามท้ายกิจกรรม
1.จากการศึกษา อุปกรณ์ใดเป็นตัวแทนของสนามไฟฟ้า เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................................
2. หลังจากนาลูกโป่งถูกับผ้าสักหลาดแล้ว ระยะห่างระหว่างลูกโป่งกับเศษกระดาษ มีผลกับการดึงดูดเศษ
กระดาษของลูกโป่งหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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3.จากการศึกษา แรงไฟฟ้าของประจุเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า กับระยะห่างระหว่างประจุนั้นกับสนามไฟฟ้า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 สนามแม่เหล็ก
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทากิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนด จากนั้นตอบคาถามท้ายกิจกรรม
วัสดุ-อุปกรณ์
1. แท่งแม่เหล็ก
จานวน 1 แท่ง
2. ลวดหนีบกระดาษที่แม่เหล็กดูดได้
จานวน 2-3 อัน
วิธีการศึกษา
นาแท่งแม่เหล็กจ่อเหนือลวดหนีบกระดาษระยะ 3 เซนติเมตร, 5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร
จากนั้นสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น และบันทึกความแรงของการดูดลวดหนีบกระดาษของแม่เหล็ก
บันทึกผลการศึกษา
ครั้งที่ ระยะระหว่าง
ผลการศึกษา
แม่เหล็กกับลวด
ผลการสังเกต
ความแรงของการดึงดูดลวด
หนีบกระดาษ
หนีบกระดาษของแม่เหล็ก
(cm)
(ใช้จานวนเครื่องหมาย +
แทนระดับความแรง)
1
3
......................................................... ..........................................
......................................................... ............................................
2
5
......................................................... ..........................................
......................................................... ............................................
3
10
......................................................... ..........................................
......................................................... ............................................
ตอบคาถามท้ายกิจกรรม
1.จากการศึกษา อุปกรณ์ใดเป็นตัวแทนของสนามแม่เหล็ก
............................................................................................................................................................................
2. เมื่อนาแม่เหล็กจ่อเหนือลวดหนีบกระดาษ ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับลวดหนีบกระดาษมีผลกับการดึงดูด
ลวดหนีบกระดาษของแม่เหล็กหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................................................
3.จากการศึกษา แรงแม่เหล็กของวัตถุ (ที่มีเหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ) และระยะห่างระหว่างวัตถุ
นั้นกับสนามแม่เหล็ก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
............................................................................................................................................................................
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เฉลยเฉลย
ใบกิใบกิ
จกรรมที
่ 16.1
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ 15
ี่ 15
จกรรมที
่ 16.1เรื่อเรืง่องสนามไฟฟ้
สนามไฟฟ้าาหน่
หน่ววยที
ยที่ 3 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
เรื่องเรื่อสนามไฟฟ้
าและความสั
ระยะห่าางจากสนาม
งจากสนาม
ง สนามไฟฟ้
าและความสัมพัมพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางขนาดของแรงกั
งขนาดของแรงกับบระยะห่
รายวิรายวิ
ชา ชวิาทยาศาสตร์
พื้นรหั
ฐานสวิรหั
ว22101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที
วิทยาศาสตร์
ชาสว22101
่ 1่ 1
ชื่อ - นามสกุล……………………………………………………………ชั้น………………………เลขที่……………………………...
คาชี้แจง : หลังจากนักเรียนดูแบบจาลองสนามไฟฟ้า นักเรียนตอบคาถามตามความคิดเห็นของนักเรียนลงใน
พื้นที่ที่กาหนดให้ (นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น หนังสือหรืออินเทอร์เน็ต)
1 สิ่งใดที่สามารถทาให้เกิดสนามไฟฟ้าได้
...........ประจุไฟฟ้า ทั้งประจุบวกและประจุลบ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2 สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นบริเวณใดของประจุไฟฟ้า
..........สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นอยู่โดยรอบประจุไฟฟ้า................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3 สนามไฟฟ้าคืออะไร
.........สนามไฟฟ้า หมายถึง "บริเวณโดยรอบประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้า สามารถส่งอานาจไปถึง" หรือ "บริเวณ
ที่เมื่อนาประจุไฟฟ้าทดสอบเข้าไปวางแล้วจะเกิดแรงกระทาบนประจุไฟฟ้าทดสอบนั้น".....................................
4 ทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร
.........แรงไฟฟ้าที่กระทาต่อประจุไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือพุ่งออกจากวัตถุที่มีประจุเป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า
..............................................................................................................................................................................
5 ระยะห่างของประจุไฟฟ้ากับประจุที่เป็นสนามไฟฟ้า มีผลต่อแรงไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร
..........มีผล ขนาดแรงไฟฟ้าแปรผกผันกับระยะห่างจากสนามไฟฟ้า กล่าวคือ ประจุที่ อยู่ห่างจะมีแรงไฟฟ้า
กระทาน้อยกว่าประจุที่อยู่ใกล้.............................................................................................................................
6 ให้นักเรียนวาดภาพแสดงสนามไฟฟ้ารอบประจุ + และประจุ -

สนามแม่เหล็ก

- เกิดแรงที่กระทำ�กับวัตถุเป้า
หมาย เช่น เกิดแรงกับวัตถุที่
มีมวลในสนามโน้มถ่วง เกิด
แรงกับวัตถุที่มีสารแม่เหล็ก
ในสนามแม่เหล็ก
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 16.3 เรื่อง ขนาดของแรงกับระยะห่างในสนามแต่ละชนิด หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง สนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิรหัชาส ว22101 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อกลุ่ม............................
สมาชิกกลุ่ม 1………………………………………………………… 2………………………………………………………………….
3………………………………………………………… 4………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 1 สนามโน้มถ่วง
คาชี้แจง : ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่กาหนดให้ในตาราง ตอบคาถามข้อ 1-4
ความสูงจากผิวโลก (km)
0
10
400
35,700
384,000

สนามโน้มถ่วง (N/kg)
9.80
9.77
8.65
0.225
0.0026

ตารางแสดงค่าสนามโน้มถ่วงจากผิวโลกที่ระดับความสูงต่าง ๆ

ภาพแสดงตาแหน่งของวัตถุ
ที่ระดับความสูงต่าง ๆ จากผิวโลก
1. จากตารางแสดงค่าสนามโน้มถ่วงจากผิวโลกที่ระดับความสูงต่าง ๆ นักเรียนคิดว่าถ้าวางวัตถุมวล m ไว้ที่จุด
A และจุด D วัตถุ ณ จุดใดถูกแรงเนื่องจากสนามโน้มถ่วงกระทามากที่สุด
...........ที่ตาแหน่ง A มีแรงกระทาเนื่องจากสนามโน้มถ่วง (น้าหนัก) มากกว่าแรง ณ ตาแหน่ง D.......................
.............................................................................................................................................................................
2. น้าหนักเป็นปริมาณที่หาได้จากมวลคูณกับสนามโน้มถ่วง นักเรียนคิดว่าถ้าวัตถุที่มีมวลขนาดเท่ากัน วางไว้
ณ ตาแหน่ง A, B, C และ D สามารถเรียงลาดับวัตถุที่มีน้าหนักน้อยไปหาวัตถุที่มีน้าหนักมากได้อย่างไร
...........D, C, B และ A ตามลาดับ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. จากตางรางที่กาหนดให้นักเรียนคิดว่า แรงที่กระทากับวัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วง มีความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างระหว่างวัตถุนนั้ อย่างไร
...........วัตถุที่มีระยะห่างจากสนามโน้มถ่วงมาก จะมีแรงกระทาจากสนามโน้มถ่วงน้อย, วัตถุที่มีระยะห่างจาก
สนามโน้มถ่วงน้อย จะมีแรงกระทาจากสนามโน้มถ่วงมาก หรือแรงที่กระทาต่อวัตถุและระยะห่างของวัตถุกับ
สนามโน้มถ่วงแปรผกผันต่อกัน ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

625

ตอนที่ 2 สนามไฟฟ้า
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทากิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนด จากนั้นตอบคาถามท้ายกิจกรรม
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ลูกโป่งพร้อมยางรัด
จานวน 1 ชุด
2. เศษกระดาษ (กระดาษ A4 ตัดเป็นแผ่นขนาดเล็ก)
จานวน 3-4 แผ่น
3. ผ้าสักหลาด
จานวน 1 ผืน
วิธีการศึกษา
1. เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดพอเหมาะ (ไม่แฟบและไม่เต่งเกินไป) จากนั้นใช้ยางรัดปากลูกโป่งให้แน่น
2. วางเศษกระดาษไว้บนโต๊ะ จากนั้นนาลูกโป่งไปถูที่เสื้อหรือผ้าสักหลาด 10 ครั้ง แล้วนามาจ่อไว้
เหนือกระดาษประมาณ 3 เซนติเมตร สังเกต บันทึกผล
3. ทาการทดลองเช่นเดิม แต่เปลี่ยนระยะห่างระหว่างลูกโป่งกับเศษกระดาษเป็น 5 เซนติเมตรและ 10
เซนติเมตร ตามลาดับ
บันทึกผลการศึกษา
ครั้งที่ ระยะระหว่าง
ผลการศึกษา
ลูกโป่งกับเศษ
ผลการสังเกต
ความแรงของการดึงดูด
กระดาษ (cm)
กระดาษของลูกโป่ง
(ใช้จานวนเครื่องหมาย +
แทนระดับความแรง)
1
3
เศษกระดาษถูกลูกโป่งดูดจนติดกับ
+++++
ลูกโป่ง
2
5
เศษกระดาษขยับ
++
3

10

เศษกระดาษขยับเล็กน้อยหรือไม่ขยับ

+

ตอบคาถามท้ายกิจกรรม
1.จากการศึกษา อุปกรณ์ใดเป็นตัวแทนของสนามไฟฟ้า เพราะเหตุใด
.............ลูกโป่งที่ผ่านการถูกับผ้าสักหลาด..เพราะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น..................................................
2. หลังจากนาลูกโป่งถูกับผ้าสักหลาดแล้ว ระยะห่างระหว่างลูกโป่งกับเศษกระดาษ มีผลกับการดึงดูดเศษ
กระดาษของลูกโป่งหรือไม่ อย่างไร
...........มีผล โดยระยะห่างน้อยสามารถดูดกระดาษได้ดีกว่าระยะที่มาก เมื่อระยะของลูกโป่งไกลจากเศษ
กระดาษมาก จะไม่สามารถดึงดูดกระดาษได้..............................................................................................
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3.จากการศึกษา แรงไฟฟ้าของประจุเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า กับระยะห่างระหว่างประจุนั้นกับสนามไฟฟ้า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร
...........ระยะห่างระหว่างประจุกับสนามไฟฟ้ามาก แรงไฟฟ้าจะน้อย ระยะห่างระหว่างประจุกับสนามไฟฟ้า
น้อย แรงไฟฟ้ามาก.........................................................................................................................................
ตอนที่ 3 สนามแม่เหล็ก
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทากิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนด จากนั้นตอบคาถามท้ายกิจกรรม
วัสดุ-อุปกรณ์
1. แท่งแม่เหล็ก
จานวน 1 แท่ง
2. ลวดหนีบกระดาษที่แม่เหล็กดูดได้
จานวน 2-3 อัน
วิธีการศึกษา
นาแท่งแม่เหล็กจ่อเหนือลวดหนีบกระดาษระยะ 3 เซนติเมตร, 5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร
จากนั้นสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น และบันทึกความแรงของการดูดลวดหนีบกระดาษของแม่เหล็ก
บันทึกผลการศึกษา
ครั้งที่ ระยะระหว่าง
แม่เหล็กกับลวด
หนีบกระดาษ
(cm)
1

3

2

5

3

10

ผลการศึกษา
ผลการสังเกต
ความแรงของการดึงดูดลวด
หนีบกระดาษของแม่เหล็ก
(ใช้จานวนเครื่องหมาย +
แทนระดับความแรง)
ลวดหนีบกระดาษถูกดึงดูดจนติดกับ +++++
แม่เหล็กทันที
ลวดหนีบกระดาษขยับและถูกดึงดูดให้ ++
ติดกับแม่เหล็ก
ลวดหนีบกระดาษขยับแต่ไม่ติดกับ
แม่เหล็ก

+
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ตอบคาถามท้ายกิจกรรม
1.จากการศึกษา อุปกรณ์ใดเป็นตัวแทนของสนามแม่เหล็ก
.............แท่งแม่เหล็ก ........................................................................................................................................
2. เมื่อนาแม่เหล็กจ่อเหนือลวดหนีบกระดาษ ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับลวดหนีบกระดาษมีผลกับการดึงดูด
ลวดหนีบกระดาษของแม่เหล็กหรือไม่ อย่างไร
...........มีผล โดยระยะห่างน้อยสามารถดูดลวดหนีบกระดาษได้ดีกว่าระยะที่มาก เมื่อระยะของแม่เหล็กไกลจาก
ลวดหนีบกระดาษมาก จะไม่สามารถดึงดูดลวดหนีบกระดาษได้........................................................................
3.จากการศึกษา แรงแม่เหล็กของวัตถุ (ที่มีเหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ) และระยะห่างระหว่างวัตถุ
นั้นกับสนามแม่เหล็ก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
...........ถ้าระยะห่างระหว่างวัตถุนนั้ กับสนามแม่เหล็กมาก แรงแม่เหล็กจะน้อย ระยะห่างระหว่างวัตถุนั้นกับ
สนามแม่เหล็กน้อย แรงแม่เหล็กจะมาก.............................................................................................................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
สาระเทคโนโลยี รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ ว22103 รำยวิชำ เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุ หรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การตัดสิ นใจเลื อกใช้เทคโนโลยีโดย
คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดาเนินชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการระบุปัญหา หรือความต้องการใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญ หา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับ ปัญ หา จาก
องค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา
เบื้องต้น
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการออกแบบขั้นตอน หรือวิธีการคิดแบบมีตรรกะ ด้วยการวางแผนขั้นตอนการ
ทางานและดาเนินการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ และนามาใช้ในการออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย ด้วยการ
ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบในชีวิตจริง โดยมีการทดสอบ
ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตระหนัก และเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับ ผิดชอบต่อ
การสร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
ว 4.2

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
รหัสวิชำ ว22103 รำยวิชำ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
รวมเวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระที่ 4 เทคโนโลยี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ว 4.1
เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
ม.2/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ม.2/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทางานแล ะ
ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
ม.2/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็ กทรอนิก ส์เพื่ อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
มำตรฐำน ว 4.2
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญ หาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบในชีวิตจริง
ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับ ผิ ดชอบ สร้างและแสดงสิ ท ธิในการ
การเผยแพร่
ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
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โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ว22103 รำยวิชำ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
รวมเวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
มำตรฐำนกำร
ชื่อหน่วยกำร
เวลำ น้ำหนัก
หน่วยที่
เรียนรู้
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เรียนรู้
(ชั่วโมง) คะแนน
/ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี
ว 4.1
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดย
1
8
10
เลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่
กับมนุษย์
ม.2/1
เหมาะสม เช่น แจ้งรายงาน ผู้เกี่ยวข้อง ป้องกัน
ว 4.2
การเข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้
ม.2/3, ม.2/4
ไม่เผยแพร่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีความรับผิดชอบ เข้าใจการสร้างและ
แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน การกาหนด
สิทธิ์การใช้ข้อมูล สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรม ทาให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รู้เท่าทันเทคโนโลยีแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ว 4.2
องค์ประกอบและหลักการทางานของระบบ
2
นักออกแบบ
22
20
ม.2/1, ม.2/2 คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทางานตั้งแต่
ระบบ
ม/2/3
ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งการทางานที่มีความ
ซับซ้อน การเข้าใจการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ จะทาให้สามารถใช้งานระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นขั้นตอน อีกทั้งใน
การพัฒนาระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทางานของคอมพิวเตอร์ สามารถ
ออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ
และใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เช่น Scratch, python, java, c ในการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้
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หน่วยที่
3

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้
วิศกรน้อย

618

มำตรฐำนกำร
เวลำ น้ำหนัก
เรียนรู้
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
/ตัวชี้วัด
ว 4.1
การวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม
10
30
ม.2/2, ม.2/3 กับลักษณะของงาน โดยเข้าใจวัสดุแต่ละ
ม.2/4, ม.2/5 ประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้โลหะ
พลาสติก เพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานอาจใช้
ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เช่น LED
มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา รู้จัก
เก็บรักษา อุปกรณ์เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ปัญหาหรือ
ความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นมีหลายอย่าง
ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ที่ประสบ เช่น
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร การ
อาหาร
การอาหาร
การระบุปัญหาจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของ
ปัญหาแล้วดาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล
ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จาเป็น โดยคานึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร
เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนว
ทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหาทาได้หลากหลายวิธีเช่น
การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผัง
งาน การกาหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ
ทางานก่อนดาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การ
การทำ
�งานสำ
ตามเป้
าหมายและลด
และลด
ทางานส
าเร็�จเร็ได้จตได้ามเป้
าหมาย
ข้อผิดพลาดของการทางานที่อาจเกิดขึ้น การ
การทดสอบและประเมิ
ณผลการตรวจสอบ
ทดสอบและประเมินผลเป็
นการตรวจสอบ
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้
/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
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เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ชิ้นงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดาเนินการปรับปรุงให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ การนาเสนอผลงาน
เป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการทางานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีเช่น การ
เขียนรายงานการท
าแผ่�แผ่
นนนาเสนอผลงาน
การเขี
ยนรายงานการทำ
นำ�เสนอผลงานการ
การจั
นิทรรศการ
จัดนิทดรรศการ
สอบกลำงภำค

20

สอบปลำยภำค

20

รวมตลอดภำคเรียน

40

100
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีกับมนุษย์
รหัสวิชา ว22103
รายวิชา เทคโนโลยี 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พั ฒ นางานอย่างมี ความคิ ดสร้างสรรค์ ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศ วกรรม เลื อกใช้ เทคโนโลยีอ ย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบหลักและหลักการงานของระบบคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
การสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.2/4 ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างปลอดภั ย มี ความรับ ผิ ด ชอบ สร้างและแสดงสิ ท ธิใน
การเผยแพร่ผลงาน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เทคโนโลยีสสารสนเทศอย่
ารสนเทศอย่างปลอดภั
้อหาที
่ไม่เ่ไหมาะสม
เช่นเช่แจ้
ใช้ใช้เทคโนโลยี
งปลอดภัยย โดยเลื
โดยเลืออกแนวทางปฏิ
กแนวทางปฏิบัตบิเัตมืิเ่อมืพบเนื
่อพบเนื
้อหาที
ม่เหมาะสม
นง
รายงาน
ผู้เกี่ยผูวข้้เกีอ่ยงวข้
ป้อองกั
มาของข้
อมูลที่ไม่อเมูหมาะสม
ไม่ตอบโต้ไม่ไม่
เผยแพร่ไม่เโดยการใช้
เทคโนโลยีเสทคโนโลยี
ารสนเทศ
แจ้งรายงาน
ง ป้นการเข้
องกันาการเข้
ามาของข้
ลที่ไม่เหมาะสม
ตอบโต้
ผยแพร่ โดยการใช้
อย่
างมีความรับาผิงมี
ดชอบ
ธิความเป็นเจ้ทาของผลงาน
�หนดสิทธิการก
์การใช้าหนดสิ
ข้อมูล ทสาเหตุ
สารสนเทศอย่
ความรัเข้บาใจการสร้
ผิดชอบ าเข้งและแสดงสิ
าใจการสร้าทงและแสดงสิ
ธิความเป็นเจ้การกำ
าของผลงาน
ธิ์การ
หรื
ต่างๆ หเช่รืนอปัความก้
วหน้เช่านของศาสตร์
่างๆาของศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางด้
านเศรษฐกิ
จสังคม านเศรษฐกิ
วัฒนธรรมจสัทำง�คม
ให้
ใช้อขปั้อจมูจัลยสาเหตุ
จจัยต่าางๆ
ความก้าตวหน้
ต่างๆ การเปลี
่ยนแปลงทางด้
เทคโนโลยี
่ยนแปลงตลอดเวลา
้เท่าทันเทคโนโลยีแต่รูล้เท่ะประเภทมี
ผลกระทบต่
อชีวิตสังคมผลกระทบต่
และสิ่งแวดล้อชีอวมทีิต ่
วัฒนธรรมมีกทารเปลี
าให้เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยรูนแปลงตลอดเวลา
าทันเทคโนโลยี
แต่ละประเภทมี
แตกต่
น จึ่งแวดล้
ต้องวิเอคราะห์
เปรียาบเที
ย และตั
ใจเลืยบข้
อกใช้
เทคโนโลยี
สังคมางกั
และสิ
มที่แตกต่
งกันยบข้
จึงต้ออดีขงวิ้อเเสีคราะห์
เปรีดสิยนบเที
อดีให้ขเ้อหมาะสม
เสีย และตั
ดสินใจเลืการสื
อกใช้่อสาร
ให้เหมาะสม
เทคโนโลยีการสื่อสาร
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3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ข้อดีและข้อเสีย ของเทคโนโลยี
5. การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย
7. การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
8. กาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล
9. เทคโนโลยีการสื่อสาร
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
เจตคติ
ตะหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
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6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
- ใบงานที่ 1.2 สรุปองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
- ใบงานที่ 2.1 รูปแบบการสื่อสาร
- ใบงานที่ 2.2 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
- ใบงานที่ 3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
- ใบงานที่ 3.2 สรุปองค์ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
- ใบงานที่ 4.1 การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
- ใบงานที่ 4.2 การกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล
7. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

1. การอธิบายความรู้

2. อธิบายการ
พัฒนาการของการ
สื่อสาร

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
เรื่องที่ศึกษา
เรื่องที่ศึกษา
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
มีข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป สนับสนุนข้อสรุป สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาสื่อสารได้ ใช้ภาษาได้
เหมาะสม พูด
เหมาะสม
ชัดเจน
ภาษาที่ใช้ไม่กากวม
อธิบายพั
ายการ
อธิบายพั
ายการ
ายการ
ฒนาการ
ฒนาการ
อธิบายพั
ฒนาการ
พัของการสื
ฒนาการของการ
พัของการสื
ฒนาการของการ
พัฒนาการของการ
่อสาร
่อสาร
ของการสื
่อสารได้
สืได้่อตสารได้
สื่อยสารได้
ามลำ�ดัตบามลาดับ สืได้่อตสารได้
ามลำ�ดัตบามลาดับ แต่
ังไม่ แต่ยังไม่

1 (ปรับปรุง)
เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษา พร้อมให้
เหตุผล ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของเรื่อง
ที่ศึกษา แต่มีข้อมูล
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
และไม่สนับสนุน
ข้อสรุป
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

ครบถ้วนชัดเจน
ถูกต้อง
เป็นลาดับ
และถูกต้อง
3. การตอบคาถาม
คะแนนการตอบ
คะแนนการตอบ
คะแนนการตอบ
คาถามด้านความรู้ได้ คาถามด้านความรู้ คาถามด้านความรู้ได้
เท่ากับ 9-10 คะแนน เท่ากับ 7-8 คะแนน เท่ากับ 5-6 คะแนน
4. สรุปและเขียน
สรุปการศึกษาและ สรุปการศึกษาและ สรุปการศึกษาและ
แผนภาพความคิด
สืบค้นได้ตรง
สืบค้นได้ตรง
สืบค้นได้ตรง
ประเด็นแล้วนาสู่ ประเด็นแล้วนาสู่ ประเด็นการเขียน
การเขียนแผนภาพ การเขียนแผนภาพ แผนภาพความคิด
ความคิดได้ถูกต้อง ความคิดได้ถูกต้อง ได้ตรงกับเนื้อหา
ตรงเนื้อหา ผลงาน ตรงเนื้อหา
ผลงานไม่สวยงาม
สวยงาม
ผลงานสวยงาม
มีความคิด
สร้างสรรค์
5. การจาแนกเนื้อหา - จาแนกกลุ่ม
- จาแนกกลุ่ม
- จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน ความคิดได้ชัดเจน ความคิดได้
- เห็นภาพรวมกว้างๆ - เห็นภาพรวม
- เนื้อหาไม่กระชับ
ของหัวข้อใหญ่
กว้างๆของหัวข้อ
สั้นไม่ได้ใจความ
- เนื้อหากระชับสัน้
ใหญ่
- ขาดความสัมพันธ์
ได้ใจความ
- เนื้อหากระชับสั้น ของเนื้อหา
- มีความสัมพันธ์ของ ได้ใจความ
เนื้อหา
- มีความสัมพันธ์
- จับประเด็นได้
ของเนื้อหา
ชัดเจน
- เข้าใจง่าย
เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
6.ทักษะในการทางาน การแบ่งหน้าที่ ความ การแบ่งหน้าที่ ความ การแบ่งหน้าที่
ร่วมกัน
รับผิดชอบชัดเจน
รับผิดชอบชัดเจน
ความรับผิดชอบ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ชัดเจน ร่วมคิด ร่วม

1 (ปรับปรุง)

คะแนนการตอบ
คาถามด้านความรู้
ต่ากว่า 5 คะแนน
สรุปการศึกษาและ
สืบค้นได้ไม่ตรง
ประเด็น การเขียน
แผนภาพความคิดได้
ผลงานไม่สวยงาม

- ไม่จาแนกกลุ่ม
ความคิดได้ชัดเจน
- เนื้อหาไม่กระชับ
ไม่ได้ใจความ
- ไม่มีความสัมพันธ์
ของเนื้อหา

การแบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบชัดเจน
วางแผน ร่วมมือ
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

ร่วมมือทางาน
ช่วยเหลือ เอื้ออาทร
ในการทางานมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
และร่วมภูมิใจใน
ผลงาน
7. ทักษะการคิด
วิเคราะห์ขั้นตอน
วิเคราะห์
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม
ขั้นตอน
8. ทักษะการสื่อสาร นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
เข้าใจง่าย และมี
วิธีการน่าสนใจ
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล
9. ทักษะการคิดอย่าง วิเคราะห์และ
มีวิจารณญาณ
ประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐานที่หลาก
หลาย
หมาย แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล
10. ทักษะความคิด
มีการคิดแจกแจง
สร้างสรรค์
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ร่วมมือทางาน
ช่วยเหลือเอื้ออาทร
ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน

วางแผน ร่วมมือ
ทางาน ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรในการ
การทำ
มีความ
ทางาน�งาน
มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา

ทางาน แต่ ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่
ตรงต่อเวลา

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้องแต่
ไม่เป็นลาดับ

วิเคราะห์ขั้นตอน วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ทีเ่ ลือกไม่ถูกต้อง
บางส่วน

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
แต่มีวิธีการไม่
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

วิเคราะห์และ
ประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์และ
ประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
แต่ไม่มีหลักฐาน ใน
การลงข้อสรุป

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา

ไม่มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

หรือขยายความคิด หรือขยายความคิด หรือขยายความคิด
ได้อย่างครบถ้วน ได้สมบูรณ์
แต่ขาดความชัดเจน
และมีรายละเอียดที่
และสมบูรณ์
สมบูรณ์
เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ
11.เห็นคุณค่าของการ นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
เทคโนโลยีมาใช้ใน เทคโนโลยีมาใช้ใน เทคโนโลยีมาใช้ใน
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันอย่าง
อย่างถูกต้อง ตาม อย่างถูกต้องตาม
บางโอกาส
สร้างสรรค์
หลักการ
หลักการ
กระบวนการ
กระบวนการ
เทคโนโลยีสามารถ เทคโนโลยี
เป็นตัวอย่างได้
เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ
12. ลดการใช้
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
เลือกใช้วัสดุ ที่มี
ทรัพยากรหรือเลือกใช้ ความคุ้มค่า มี
ความคุ้มค่า มี
ความคุ้มค่า ไม่มีผล
เทคโนโลยีที่ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอย ประโยชน์ใช้สอย
กระบทต่อ
ผลกระทบต่อ
และสามารถ
ไม่มีผลกระบทต่อ สิ่งแวดล้อมมาสร้าง
สิ่งแวดล้อม
นาไปใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม มา
ชิ้นงาน
ได้จริง ไม่มีผลกระ สร้างชิ้นงาน
บทต่อสิ่งแวดล้อม
มาสร้างชิ้นงาน
เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ
13.ความสามารถใน พูดและเขียน
พูดและเขียน
พูดและเขียน
การสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก
และทัศนะจากสาร และทัศนะจากสาร และทัศนะจากสาร
ที่ได้รับได้อย่าง
ที่ได้รับได้อย่าง
ที่ได้รับได้อย่าง
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
คล่องแคล่วชัดเจน คล่องแคล่วชัดเจน คล่องแคล่วชัดเจน

1 (ปรับปรุง)
ขยายความคิด

ไม่นากระบวนการ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เลือกใช้วัสดุ ไม่มีผล
กระบทต่อ
สิ่งแวดล้อมมาสร้าง
ชิ้นงาน

พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก
และทัศนะจากสารที่
ได้รับได้ไม่
สมเหตุสมผล และ
เลือกรับข้อมูล
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14.ความสามารถใน
การคิด

15.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

16.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ถูกต้องตามหลัก
ภาษา จนทาให้ผู้อื่น
คล้อยตามและเลือก
รับข้อมูลข่าวสาร
โดยใช้วิธีการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน
อย่างมีจิตสานึกต่อ
ตนเองและสังคม
ทุกครั้ง
เขียนแผนภาพ
ความคิด การ
การปฏิ
ัติงานที
อก
ปฏิบัติงบานที
่เลือ่เลืกได้
ได้
ครบถ้ววนน
ถูกถตู้กอต้งองครบถ้
ตามขั้นตอนทุก
ประเด็น
แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงบานได้
ตามตาม
การปฏิ
ัติงานได้
สถานการณ์ เกิด
ผลดีต่อการ
การปฏิ
ัติงาน
ปฏิบัติงบาน
ได้รได้ับรับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภท
ของงาน

ถูกต้องตามหลัก
ภาษา และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารโดย
ใช้วิธีการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน
อย่างมีจิตสานึกต่อ
ตนเองและสังคม

และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้
วิธีการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วน

ข่าวสารโดยใช้วิธีการ
สื่อสารได้ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม

เขียนแผนภาพ
ความคิด การ
การปฏิ
ัติงานที
อก
ปฏิบัตบิงานที
่เลือ่เลืกได้
ได้
องและ
ถูกถตู้กอต้งและ
ครบถ้วน

เขียนแผนภาพ
ความคิดการ
ปฏิบัติงานที่เลือกได้
ถูกต้องบางประเด็น

เขียนแผนภาพ
ความคิดการ
ปฏิบัติงานที่เลือกไม่
ถูกต้อง

แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิบัตบิงานได้
ตามตาม
การปฏิ
ัติงานได้
สถานการณ์ เกิด
ผลดีต่อการ
การปฏิ
ัติงาน
ปฏิบัตบิงาน

แก้ปัญหาใน
ไม่สามารถแก้ปัญหา
ระหว่างการ
ระหว่างการ
ปฏิบัติงบานได้
ตามตาม การปฏิ
ปฏิบัติงบานได้
การปฏิ
ัติงานได้
ัติงานได้
สถานการณ์

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภท
ของงาน

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภท
ของงานแต่ยังมี

ไม่สามารถเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์และ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กระบวนการทางาน
ในแต่ละประเภทของ
งาน
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17.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

18. ซื่อสัตย์สุจริต

19. การมีวินัย

20. การใฝ่เรียนรู้

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

ได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ผิดพลาด
เพื่อนร่วมงานให้
การยอมรับ
เลือกใช้เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้อง ใน ได้อย่างถูกต้อง ใน
หลากหลายในการ การลดขั้นตอนเวลา การลดขั้นตอนเวลา
การลดขั
้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ แต่ใช้ทรัพยากรใน
ลดขั้นตอนเวลา
ทรั
ทรัพพยากร
ยากรในในการ การทำ
ทางาน�งาน
โดยไม่
มี มี การทางาน
โดยไม่
การทำ
�งาน
โดยไม่
ทางาน
โดยไม่
มี มี ผลกระทบกับผู้อื่น สิ้นเปลือง
ผลกระทบกับผู้อื่น
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้
เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความซื่อสัตย์ต่อ ความซื่อสัตย์ต่อ
ความซื่อสัตย์ต่อ
การทางานไม่
การทางานไม่
การทางานไม่
คัดลอกผลงานของ คัดลอกผลงานของ คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น และมี
ผู้อื่น และมี
ผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
ทาชิ้นงานสวยงาม
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 ไม่ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ เพื่อนในห้องเรียน ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน
เพื่อนในห้องเรียน
มีความ
มีความ
มีความ
กระตือรือร้น
กระตือรือร้น
กระตือรือร้น

1 (ปรับปรุง)

เลือกใช้เทคโนโลยีได้
ไม่ถูกต้อง ไม่
สามารถลดขั้นตอน
เวลา ทรัพยากร ใน
การทางานได้

ความซื่อสัตย์ต่อการ
ทางานดูผลงานของ
ผู้อื่นเป็นตัวอย่าง

ไม่ค่อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ก่อกวนความราคาญ
ให้ครูและเพื่อนใน
ห้องเรียน
เป็นบางครั้ง
ไม่มีความ
กระตือรือร้น ขาด
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21. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

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

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

อดทน เพียร
พยายาม
มุ่งมั่น รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อยู่
เสมอๆ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง ละเอียด
ประณีต เรียบร้อย

อดทน รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
อยู่เสมอ ๆ

อดทน ใน
บางครั้ง รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

ความอดทน
อดทน ไม่รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง แต่ยังไม่
เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย

หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับ........ดี................
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์ Disruptive Classroom “สื่อ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการ
การเปลี
่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ชทมในวี
ี่ชมในวีดดิทิทัศัศน์น์
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
1. ครูนานักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยใช้
1. บอกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
คาถามดังนี้
เทคโนโลยีได้
- เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อชีวิตอย่างไร
2. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลกระทบของ
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เทคโนโลยีได้
- เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวันและ
3. ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
สังคมอย่างไร
- นักเรียนมีวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เหมาะสม
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคาถามอย่างอิสระ
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้
ที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
ประมาณ 5 -10 นาที

ขอบเขตเนื้อหา
1. สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
2. ผลกระทบของเทคโนโลยี
3. การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
https://www.youtube.com/watch?v=7xQey6
UGDzM
2. ใบความรู้ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
2. ใบงานที่ 1.2 สรุปองค์ความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
หมายเหตุ
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศและเท่าทันสื่อ
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด แล้วร่วมกันปฏิบัติในใบงานที่
1.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีและ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนสนทนาซักถามและเสนอแนะ
ให้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเอง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการ
การเปลี
่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีให้ให้ตตัวัวแทนกลุ
แทนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
บันทึกโดยใช้ mind map (decomposition) ที่หน้ากระดาน
แล้วนักเรียนแต่ละคนบันทึกลงในสมุด
ขั้นสรุป
1. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.2 จากเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบของเทคโนโลยี โดยสรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้
mind map (decomposition)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียของผลกระทบของ
เทคโนโลยีได้
3. ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- ใบงานที่ 1.1
- ใบงานที่ 1.2

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
-แบบประเมินผังมโนทัศน์
-แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินผลด้าน
การเรียนรู้ของ
กระบวนการเรียนรู้เทียบกับ
นักเรียน
เกณฑ์
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- 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 1
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
http://gg.gg/c96p1

ปัจจุบั นเทคโนโลยีเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมี ความหลากหลายมากขึ้น ในยุคที่มี สั ญ ญาณ
อินเตอร์
ท เน็ตครอบคลุมไปทุกพื้นที่ มนุษย์ใช้สมาร์ตโฟนสั่งงานต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เช่น การทาธุรกรรมทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชันแทนการเดินทางไปทาที่ธนาคาร การติดต่อสื่อสารแบบ
วีวิดีโอคอล การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การเรียกใช้บริการแท็กซี่ผ่านทางแอปพลิเคชันแทนการโทรนัดหมาย
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงเกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ เราควรตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีมีการเปลี
ารเปลี่ย่ยนแปลงอย่
นแปลงอย่าางต่งต่ออเนืเนื่อ่งจากอดี
องจากอดีตจนถึ
ตจนถึ
น และพั
ฒ นาต่
อยอดไปถึ
งอนาคต
งปังจปัจุจบจุันบัและพั
ฒนาต่
อยอดไปถึ
งอนาคต
โดยมี
โดยมีสหาเหตุ
จัยเทีทคโนโลยี
่ ท าให้ เทคโนโลยี
ก ารเปลี่ ย นแปลงมาจากความก้
าวหน้ตา่าของศาสตร์
งๆ การ
สาเหตุ
รือปัจหจัรืยอทีปั่ทจำ�ให้
มีการเปลีม่ยีนแปลงมาจากความก้
าวหน้าของศาสตร์
งๆ การเปลีต่ย่านแปลงทาง
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ
จ สัโดยมี
งคม จวัุดฒประสงค์
นธรรม เพืโดยมี
จุดประสงค์ปเัญพืหาหรื
่อช่วยในการแก้
ปัญอหาหรื
อสนองความ
เศรษฐกิ
จ สังคม วัฒนธรรม
่อช่วยในการแก้
อสนองความต้
งการของมนุ
ษย์ เพิ่ม
ต้ อ งการของมนุ ษ ย์ เพิ
่ ม ความสามารถในการท
ย นรู
้ ส าเหตุ แเกิละปั
จ จั ย ที่ย่ สนแปลงนั
่ งผลให้ ้น
ความสามารถในการทำ
�งานของมนุ
ษย์ การเรียนรูางานของมนุ
้สาเหตุและปัจษจัย์ยทีการเรี
่ส่งผลให้
เทคโนโลยี
ดการเปลี
เกิดการเปลี
่ยนแปลงนั
้น ช่วยให้
เราสามารถวิ
เคราะห์่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี
่ยนแปลงของ
ช่เทคโนโลยี
วยให้เราสามารถวิ
เคราะห์
ผลกระทบที
่จะเกิ
ดขึ้นจากการเปลี
สามารถแนวทางใน
เทคโนโลยี
สามารถแนวทางในการเลื
อกใช้เทคโนโลยีได้ทอี่เย่กิาดงเหมาะสมตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
การเลื
อกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
ขึ้น
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผลกระทบด้านบวก
1. ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทุนน้อย รายได้สูง
2.2.เสริ
เสริมมสร้สร้าางความเท่
งความเท่าาเทีเทียยมในสั
มในสังงคม
คม แม้
แม้แแต่ต่ถถิ่นิ่นทุทุรรกักันนดาร
ดาร ททำาให้
�ให้มมีกีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการ
ใช้ระบบการเรี
ยนการสอนทางไกล
(DLTV)
มีคลังมีสืค่อลัการศึ
กษาทีกษาที
่ทันสมั่ทันยสมั
มากขึ
้น ผู้เนรียนสามารถเรี
ยนรู้ไยด้นรู
ด้ว้ไยด้
การใช้
ระบบการเรี
ยนการสอนทางไกล
(DLTV)
งสื่อการศึ
ยมากขึ
ผู้เรียนสามารถเรี
ตลอดเวลา
นอกจากนี
้ยังมี้ยเว็ังบมีไซต์
ที่เป็ทนี่เสืป็่อนการเรี
ยนการสอนมากมาย
ด้ตนเองได้
วยตนเองได้
ตลอดเวลา
นอกจากนี
เว็บไซต์
สื่อการเรี
ยนการสอนมากมาย
3. ให้ความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เกม สามารถดู TV ออนไลน์ได้ และยังมีความบันเทิงต่างๆ อีก
มากมาย
4. ทาให้มนุษย์มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือด้าน
การแพทย์ การศึก ษา การสื่ อสาร ด้ านเศรษฐกิจ ด้านอุ ตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้ านอื่น ๆ อี ก
มากมาย
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้
สะดวกขึ้น ได้ มี การประยุ กต์ มาใช้กับ เครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้ าน เช่ น ควบคุม ระบบเปิ ด/ปิ ด
ท เน็ต (Internet of
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ SMART HOME หรือในยุคที่ทุกๆ อย่างเชื่อมต่อกับอินเตอร์
Things : IoT)
6. สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจาเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม
การพยากรณ์อากาศ การรวบรวมและการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการสร้างแบบจาลอง
7. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
8. สามารถใช้หุ่นยนต์ทางานในที่เสี่ยงภัยหรือที่มีสารพิษแทนมนุษย์ได้
9. ด้านการป้
องกัองกั
นภันยภัระบบเฝ้
าระวัาระวั
งที่มงีคทีอมพิ
วเตอร์
ควบคุควบคุ
มการทำ
�งาน
นการป้อองกังกันนประเทศ
ประเทศ มีมีการใช้
การใช้ระบบป้
ระบบป้
ย ระบบเฝ้
่มีคอมพิ
วเตอร์
มการ
มีทอางานมี
าวุธยุทอโธปกรณ์
ที่ทันสมัทยี่ทันสมัย
าวุธยุทโธปกรณ์
ผลกระทบด้านลบ
1. มนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยชินกับการทาอะไรที่เหมือนเดิม แต่เทคโนโลยีต่างเปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล เกิดความเครียด
2. มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลก ทาให้พฤติกรรมที่แสดงออกด้านการแต่งกาย และ
การบริโภคเปลี่ ยนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมอิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒ นา
อารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้น
3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สาคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่น
ใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การมีสส่ว่วนร่
นร่ววมของคนในสั
มของคนในสังคมลดน้
งคมลดน้อยลง
อยลงการใช้
การใช้
เทคโนโลยี
ดความสะดวกรวดเร็
4. การมี
เทคโนโลยี
ท�ำ ทให้าให้
เกิดเกิความสะดวกรวดเร็
ว ในว ในการ
สื่อสารและการท
างาน
แต่ในอี
ด้ากนหนึ
่งการมี
ส่วนร่
จกรรมทางสั
งคมที
่มีก่มารพบปะสั
การสื
่อสารและการทำ
�งาน
แต่กในอี
ด้านหนึ
่งการมี
ส่ววนร่มของกิ
วมของกิ
จกรรมทางสั
งคมที
ีการพบปะสังสรรค์
งสรรค์กกันันจะ
จะ
น้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทางานของตนเองมากขึ
ำ�งานของตนเองมากขึ้น
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5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูล
บางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้ พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ
บุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
6. เกิดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชนชั้นใน
อีกระดับหนึ่งของสังคม ในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีจานวนมากกลั บไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่มี
โอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาชญากรรมบนเครือข่าย ความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าาทางเทคโนโลยี
ทางเทคโนโลยีสสารสนเทศก่
ารสนเทศก่ออให้ให้เกิเกิดดปัปัญญหาใหม่
หาใหม่ขขึ้นึ้นเช่เช่นน
ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่
งเช่นน อาชญากรรมในรู
อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ การ
ให้บริกบารสารสนเทศที
่มีการหลอกลวง
รวมถึรวมถึ
งการบ่
อนทอาลายข้
อมูลอและไวรั
ส ส
การให้
ริการสารสนเทศที
่มีการหลอกลวง
งการบ่
นทำ�ลายข้
มูลและไวรั
8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ จากการจ้องมองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน มีผลเสีย
ต่อสายตา ซึ่งทาให้สายตาผิดปกติ เวียนศีรษะ นอกจากนั้นยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท
การเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องคานึงถึงผลกระทบในหลายๆ
ด้านที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีจะต้องคานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้
1. คานึงถึงชีวิต ในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้น จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของของ
ชีวิตมนุษย์ ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ในด้านลบ ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ทาให้สุขภาพร่างกายของ
มนุษย์ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
2. คานึงถึงสังคม ในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้น จะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นต่อ
สังคม ทาให้เกิดความรักความสามัคคี สุขภาพจิตดีขึ้น สังคมน่าอยู่ รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม
3. คานึงถึงสิ่งแวดล้อม ในการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นให้เหมาะสมนั้น จะต้องคานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น มลภาวะลดน้อยลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาให้ภาพลักษณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น
ตัวอย่างการเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เมืองแห่งความสุข เกิดปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งที่มีถังขยะที่แยกเป็น
ประเภทให้ผู้คนในชุมชนได้ทิ้งขยะแยกตามประเภทแล้วก็ตาม เมืองแห่งสุขจะมีวิธีการแก้ปัญหาขยะส่งกลิ่น
เหม็นนี้ได้อย่างไร
จากสถานการณ์ข้างต้นเมืองแห่งความสุข ได้ระดมความคิดและประชุมปรึกษาหารือกัน ตามหัวข้อ
ดังนี้
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- เกิดปัญหาอะไรในเมืองแห่งความสุข
- ปัญหานี้เกิดจากใคร
- ทาไมจึงเกิดปัญหานี้
- ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใด
- ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหน
- เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
จากที่ได้ระดมความคิดและปรึกษาหารือกันแล้ว ชาวเมืองแห่งความสุขได้ข้อสรุปดังนี้
- เกิดปัญหาอะไรในเมืองแห่งความสุข : ขยะส่งกลิ่นเหม็น สร้างมลพิษทางอากาศ เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
โรค
- ปัญหานี้เกิดจากใคร : ปัญหานี้เกิดจากทุกคนในเมือง
- ทาไมจึงเกิดปัญหานี้ : ปัญหาการทิ้งขยะที่ไม่เอาเศษอาหารหรือสิ่งที่ย่อยสลายได้ออกจากพลาสติก
- ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใด : ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะทุกช่วงเวลาของทุกคนในเมือง
- ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหน : บริเวณจุดที่ตั้งถังขยะของเมืองแห่งความสุข
- เราจะแก้ปัญ หานี้ได้อย่างไร : วิธีการแก้ปั ญ หาคือจะต้องนาเศษอาหารหรือขยะเปี ยกออกจาก
ถุงพลาสติกก่อนที่จะทิ้ง แล้ วจะนาเศษอาหารหรือขยะเปียกนั้นมาจัดการอย่างไรจึงจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น มีผู้
เสนอแนวทางการแก้ปัญหามาหลายวิธี เช่น นาขยะเปียกที่แยกออกมาไปฝังกลบ การนาเศษอาหารหรือ
ขยะเปียกไปทาปุ๋ยหมัก จากนั้นทุกคนในเมืองก็ได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการจัดการกับขยะเปียกที่
แยกออกมาดังนี้
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับขยะเปียก
ผลกระทบต่อ
ลาดับ
แนวทางการแก้ปัญหา
ที่
ชีวิต
สังคม
สิ่งแวดล้อม
-คุณภาพชีวิตดีขึ้น -สร้างความสามัคคี -ใช้พื้นที่ในการฝังกลบมาก
1 ฝังกลบขยะ
ในชุมชน
-ใช้เวลาในการย่อยสลาย
นาน
-หาสถานที่ยากเพราะไม่มี
ใครอยากให้บ่อฝังกลบขยะ
มาอยู่ใกล้บ้านเรือนของ
ตนเอง
-ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการ
ย่อยสลายของขยะและน้า
ชะขยะมูลฝอยอาจทาให้
เกิดอันตรายได้

636

654

ลาดับ
แนวทางการแก้ปัญหา
ที่

2

เอาขยะเปียกไปทาปุ๋ย
หมัก

ชีวิต

-คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผลกระทบต่อ
สังคม

-สร้างความสามัคคี
ในชุมชน
-สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน
-ชุมชนมีปุ๋ยหมักใช้
เอง

สิ่งแวดล้อม
-ถ้าฝังกลบไม่ถูกต้องจะส่ง
กลิ่นเหม็น

-ถ้าดาเนินการไม่ถูกต้องการ
ย่อยสลายไม่สมบูรณ์จะเกิด
กลิ่นเหม็น
-ใช้พื้นที่ในการทาโรงปุ๋ย
หมักน้อย
-ได้ปุ๋ยหมักที่เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ

จากการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นของเมืองแห่งความสุข ชาวเมืองร่วมกันสรุป
แล้วเลือกวิธีการนาเอาขยะเปียกหรือเศษอาหารมาทาปุ๋ยหมักเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
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ใบงานที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
ให้นักเรียนระดมความคิดกันในกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนของนักเรียน มา
กลุ่มละ 1 ปัญหา จากนั้นให้นามาทาลงในกระดาษบรุ
ปรู๊ฟฟ นาเสนอหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อที่กาหนด ดังนี้
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
2. จะนาเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
3. ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา
4. นักเรียนจะเลือกใช้เทคโนโลยีชนิดใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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ใบงานที่ 1.2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
ให้ นั ก เรี ย นสรุ ป เป็ น องค์ ค วามรู้ โ ดยใช้ mind map (decomposition) จากงานกลุ่ ม ที่ ท าใน
กระดาษบรุ
ปรู๊ฟในใบงานที่ 1.1
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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
วิเคราะห์
ตัดสินใจเลือกใช้
ผลต่อการ
เปรียบเทียบข้อดี
เทคโนโลยีได้อย่าง
ชื่อ-สกุล
เปลี่ยนแปลงของ
ข้อเสียของ
เหมาะสม
เทคโนโลยีได้
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีได้

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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เลขที่

641

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
ทักษะในการทางาน
ทักษะการคิด
ทักษะการคิดอย่างมี ทักษะการสื่อสาร
ชื่อ-สกุล
ร่วมกัน
วิเคราะห์
วิจารณญาณ
สารสนเทศและเท่า
ทันสื่อ

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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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
ชื่อ-สกุล
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นใน
การทางาน

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
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ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
2. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อภิปรายถึงประวัติความเป็นมาของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
2. อธิบายและเปรียบเทียบรูปแบบการ
สื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบัน
3. อภิปรายถึงความแตกต่างของเทคโนโลยี
การสื่อสารปัจจุบัน

ขอบเขตเนื้อหา
1. เทคโนโลยีการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (10 นาที )
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ
เทคโนโลยีในชั่วโมงที่แล้ว
2. นาเสนอวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารใน
อดีตที่ผ่านมา จนมาถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต จาก
วีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันที่
ดาวน์โหลดไว้ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันว่า มีแนวโน้มการพัฒนา
อย่างไรบ้าง
(แนวคาตอบ : ปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร มีขนาดเล็ก บางลง และมี
ประสิทธิภาพที่มากขึ้น เช่น สนทนาแบบเห็นหน้าได้ เป็นต้น)
3. ครูร่วมกับนักเรียนอภิปราย เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร
จากอดีตถึงปัจจุบัน ว่า พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจาก
อดีตมาถึงปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างไร และรูปแบบในการ
สื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนแสดง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีต
ถึงปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=Wub43
usEQyc
- ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ประวัติและพัฒนาการของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
- ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง รูปแบบการสื่อสาร
- ใบงานที่ 2.2 เรื่อง แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต
- สรุปองค์ความรู้เนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลง ใน
สมุด
หมายเหตุ
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี
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3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของเทคโนโลยี
การสื่อสาร
ด้านคุณลักษณะ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นอย่างอิสระ
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ประวัติและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ประมาณ 5 – 10 นาที
ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน แต่ละกลุ่มร่วม ปฏิบัติใบงาน
ที่ 2.1 เรื่อง รูปแบบของการสื่อสาร (10 นาที)
3. นักเรียนร่วมกันนาเสนอใบงานที่ 2.1 รูปแบบของการ
สื่อสาร ตามลาดับกลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ประเด็นเสนอแนะ พร้อมกับประเมินชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด แล้ว
กล่าวชมเชย
4. ครูนาอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตว่ามีการพัฒนาไปอย่างไร พร้อมกับเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ประมาณ 5 – 10 นาที ครูและ
นักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
6. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันระดม
ความคิด ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ 2.2 เรื่องแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
7. ครูและนักเรียนร่วมนาเสนอ ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เทคโนโลยี
การสื่อสารในปัจจุบัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยครูตรวจสอบ
ความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปและทบทวนหัวข้อที่ศึกษา
โดยครูตั้งคาถามในหัวข้อดังนี้
1. พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบัน
มีอะไรบ้าง
2. รูปแบบการสื่อสารของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมี
แนวโน้มอย่างไร (แนวคาตอบ จากใบงานที่ทา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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663
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายและ
วิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีได้

วิธีการ
- ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง
รูปแบบการสื่อสาร
-ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง
แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต
ด้านทักษะ/กระบวนการ - สังเกตพฤติกรรมการ
การเรี
้ของนั
(P)
เรียนรูย้ขนรูองนั
กเรีกยเรีนยน
1. ทักษะกระบวนการ - สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
สร้างความคิดรวบยอด
2. ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ทักษะกระบวนการ
เรียนความรู้ ความเข้าใจ
4. ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ (A)
- สังเกตพฤติกรรมของ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียน
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
- แบบประเมินการ
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
การนำ
�เสนอผลงาน
นาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม ละ 80
การทางานรายบุคคล
-แบบสังเกตพฤติกรรม - นักเรียนทุกคนผ่าน
การทางานกลุ่ม
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 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
เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ย้อนรอยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของโลก นับตั้งแต่จิตรกรรมบนผนังถ้าในยุคหิน จนถึงการ
สื่อสาร สุดล้า ฉับไวที่เชื่อมโลกทั้งใบถึงกันในปัจจุบัน
มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันและมีการสื่อสารกันตลอดเวลา และด้วยความชาญฉลาดของ
มนุษย์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ในด้านความเชื่อทางศาสนา
การบันทึกเรื่องราว หรือแม้แต่การส่งสาร เหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใน การสื่อสาร
ใหม่ ๆ ที่ค่อย ๆ เชื่อมโลก จากกลุ่มคนเล็ก ๆ สู่คนในอีกฟากโลกหนึ่ง และเชื่อมต่อกั นได้ทั้งโลก ก่อให้เกิด
กระวนการศึกษาเรียนรู้ ต่าง ๆ ตามมา
1. จิตรกรรมบนผนังถ้า (Cave Painting) พบตามบริเวณแถบตอนใต้ของฝรั่งเศส ยุค 30,000 ปี
ก่อนคริสตศั์ กราช มักจะวาดเป็นรูปสัตว์หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยมีรูปคนผสมอยู่บางภาพ โดยเรื่องราวของ
ภาพส่วนมากเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ การดารงชีวิต การล่าสัตว์ ตามความเชื่อเรื่องอภินิหารต่าง ๆ โดย
สันนิษฐานว่าผู้วาดน่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือพ่อมดหมอผี
ในประเทศจี
นและอี
ยิปต์ยโบราณ
ยุค 5,000
ปี ปี ก่อนค
2. สัญลักษณ์
ษณ์แแทนคำ
ทนค�า(Pictograms)
(Pictograms)พบได้
พบได้
ในประเทศจี
นและอี
ิปต์โบราณ
ยุค 5,000
ก่ริอสนคริ
ต์ศักราช
โดยเป็
นการวาดรู
ปภาพที
ษณ์ทที่สี่สื่อื่อถึถึงแนวคิดด วัวัตตถุถุ หรื
่การเกิ
ตศักสราช
โดยเป็
นการวาดรู
ปภาพที
่หรื่หอรืสัอญสัญลัลักกษณ์
หรืออกิกิจจกรรมต่
กรรมต่างาๆง ๆซึ่งซึนำ่ง�นไปสู
าไปสู
่การด
อัเกิกดษรภาพไฮโรกลิ
ฟ (Hieroglyphics)
ของอียของอี
ิปต์ และตั
กษรจีวนอันัก่นษรจี
เอง นนั่นเอง
อักษรภาพไฮโรกลิ
ฟ (Hieroglyphics)
ยิปต์วอัและตั
3. พิราบส่งสาร (Carrier Pigeons) หรือที่เรียกกันว่า ไปรษณีย์นกพิราบ พบได้ในอาณาจักร
กรีกโบราณ ในยุค 776 ปี ก่อนคริสตศั์ กราช โดยการนาข้อความมาผูกติดไปกับนกพิราบเพื่อให้บินส่งข้อความ
นี้ไปยังจุดหมาย
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14. เริ่มปล่อยสัญญาณ ARPANET (ARPANET Launched) เครือข่าย ARPANET (Advanced Research
Projects Agency NETwork) เป็นเครือข่ายสำ�นักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการวิจัยขั้นสูง ที่ต้องการ ให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ
และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ และต่อมาเครือข่าย ARPANET ก็ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
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15. เวิล์ด ไวด์ เว็บ (WWW/World Wide Web) เครื่องข่ายข่าวสารที่เชื่อมโลกถึงกันนี้ กาเนิด
ขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) หลังจากที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้พัฒ นาและปล่อย
ระบบควบคุมอินเทอร์เน็ตออกมา เวิล์ด ไวด์ เว็บ จึงเกิดขึ้น นามาซึ่งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทั่วโลก
มาจนถึงปัจจุบัน
		16.
OnlineOnline
InstantInstant
Messenger
ถือกำ�เนิดถืในสหรั
อเมริ
กา
16. AIM
AIMMessenger
Messengerหรืหอ รืAmerican
อ American
Messenger
อ ก าฐเนิ
ด ใน
เมื่อ ฐค.ศ.
เป็นโปรแกรมแช็
ยมในสหรัฐอเมริกาที
่ช่วยให้ผู้ใฐช้อเมริ
งานสามารถสื
่อสารกั
าน
สหรั
อเมริ1997
กา เมื่อ(พ.ศ.
ค.ศ.2540)
1997 (พ.ศ.
2540) เป็ตนยอดนิ
โปรแกรมแชทยอดนิ
ยมในสหรั
กาที่ช่วยให้
ผู้ใช้นผ่งาน
อินเทอร์เน็่อตสารกั
ได้ด้วยการส่
ความเน็รูตปได้ภาพ
และคลิงปข้วิอดความ
ีโอถึงกัรูนปภาพ และคลิปวิดีโอถึงกัน
สามารถสื
นผ่านอิงข้นอเทอร์
ด้วยการส่
17. บล็อก (Blogging) นับตั้งแต่ Blogger.com ถือกาเนิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ.
1999 (พ.ศ. 2542) ความนิยมในการเขียนบล็อกก็เพิ่มขึ้นและกระจายไปทั่วทั้งโลก โดยบล็อกนั้นเป็นรูปแบบ
เว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรก
สุด โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาชมเนื้อหาและร่วมแสดงความคิดเห็นภายในบล็อกได้
18. เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นบริการเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด โดยในทุก
วัน นี้ มีผู้ ใช้งานเฟซบุ๊ ก ถึงประมาณ 850 ล้ านคนทั่ ว โลก ก่ อตั้ งขึ้ น โดย มาร์ก ซั กเคอร์เบิ ร์ก นั กศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ร่วมกับเพื่อน ๆ คือ เอ็ดวาร์โด ซาเวริน ,
ดิสติน มอสโควิตซ์ และคริส ฮิวส์ โดยในช่วงแรกเฟซบุ๊กได้เปิดให้ใช้งานเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
ก่อนที่ต่อมาจะได้ขยายตัวออกไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา และขยายมาให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไป
ทุกคนเหมือนในปัจจุบัน
19. ยูทูบ (YouTube) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการอัอัพปโหลดและและเปลี
่ยนคลิปวิดีโอ โดยผู้ใช้ ถื อ
โหลด
กถือาเนิ
ฐอเมริ
กากจากความร่
วมมื
อในการก่
อตัอ้งตัของ
ลียล์ ,ียสตี
กำ�ดเนิขึด้นขึในสหรั
้นในสหรั
ฐอเมริ
า จากความร่
วมมื
อในการก่
้งของแชด
แชดเฮอร์
เฮอร์
์, สตีฟฟเชงเชงและ
และยาวี
ยาวีดดคาริ
คาริมมอดีอดีตต
พนักงานบริษัทเพย์พาล เมื่อ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิล
20. ทวิตเตอร์ (Twitter) ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2549 มีบริษัท Obvious Corp ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของ แต่ผู้ที่พัฒ นาทวิตเตอร์ขึ้นมาคือ Evan
Williams และ Meg Hourihan ja

อ้างอิง :
https://hilight.kapook.com/view/87986
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ใบงานที่ 2.1
รูปแบบการสื่อสาร
คาชี้แจง

ให้นักเรียนพิจารณาการสื่อสารที่กาหนด แล้วระบุรูปแบบและลักษณะการสื่อสารให้ถูกต้อง
คาถาม
คาตอบ

1) รายการทางโทรทัศน์

2) การส่งข้อความผ่าน
Facebook

3) การสนทนา Video Call

4) การสนทนาทางโทรศัพท์

5) รายการทางวิทยุ

6) Line

รูปแบบ ........................................................................................................
ลักษณะการสื่อสาร.......................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
รูปแบบ ........................................................................................................
ลักษณะการสื่อสาร.......................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
รูปแบบ ........................................................................................................
ลักษณะการสื่อสาร.......................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
รูปแบบ ........................................................................................................
ลักษณะการสื่อสาร.......................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
รูปแบบ ........................................................................................................
ลักษณะการสื่อสาร.......................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
รูปแบบ ........................................................................................................
ลักษณะการสื่อสาร.......................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ 2.2
เรื่อง แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศในระยะเวลาอั น ใกล้ นี้ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะพั ฒ นาคอมพิ ว เตอร์ให้ มี
ความสามารถใกล้ เคี ย งกั บ ความเป็ น ตั ว ตนของมนุ ษ ย์ ได้ เหมื อ นหรื อ ใกล้ เคี ย งมากที่ สุ ด ซึ่ ง จะดู ได้ จ าก
ความก้าวหน้าของการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างประสาทสัมผัสเสมือน ขึ้นมาให้ทางานได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงระบบ
ประสาทสัมผัสจริงๆของมนุษย์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เกิดการเข้าใจภาษาสื่อสารทุกด้านของมนุษย์ และระบบ
การคิดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (ปัญญาประดิษฐ์ / AI / Artificial Intelligence) โดยพยายามนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียประชากรโลก เนื่องจากผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เอง ซึ่งการพัฒนานี้
ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก โดยปัจจุบันนี้ทาให้มีแนวโน้มหรือทิศทางที่
จะเกิดผลกระทบใน 2 มิติ คือ
1. มิติด้านที่เกิดผลดี มีอยู่มากมาย แต่ก่อนอื่นต้องมาทราบก่อนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าหมายกาหนดไว้
ดังนี้
- เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (Operation Efficiency)
- เพิ่มผลผลิต (Function Effectiveness)
- เพิ่มคุณภาพบริการลูกค้า (Quality Customer Service)
- ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลผลิต (Product Creation and Enhancement)
- สามารถสร้างทางเลือกเพื่อแข่งขันได้ (Altering the basic of competition)
- สร้างโอกาสทางธุรกิจ (Identifying and Exploiting Business Opportunities)
- ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่ง (Client Lock-In/Competitor Lock-Out)
จาก เป้าหมายทั้งทุกข้อ ของเทคโนโลยีสารสนเทศถ้าสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ดังกล่าวก็
ถือได้ว่าเป็นข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบนี้ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ก็ยังมี
- การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น การศึกษาหาความรู้
และข้อมูลต่างๆในทุกเรื่องที่สนใจของประชาชนทุกระดับอายุ การติดต่อสื่อสารในหลายรูปแบบทั้ง Online
และ Batch Job การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การตกลงซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การดูหนัง ฟังเพลง
และบันเทิงต่างๆ
- การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการฟัง ประมวลผล และโต้ตอบด้วยตัวอักษรหรือเสียงพูด
เป็นภาษาต่างๆ ได้ อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง และการรับรู้
ด้วยประสาทสัมผัสทุกด้านที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับมนุษย์มากๆ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น สารสนเทศ ฐานข้อมูล
ฐานความรู้ต่างๆ
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- การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การเรียนการสอนด้วยระบบโทรศึกษา
(Tele-Education) การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) จากทั่ว
โลก
- การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายดาวเทียม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทาให้สามารถค้นหาตาแหน่งได้อย่างแม่นยา
- การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ดาเนินการของภาครัฐที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ระบบการจ่าย
เงินเดือนแก่ข้าราชการ และระบบงบประมาณ ของทุกหน่วยงานทั้งประเทศโดยกรมบัญชีกลาง รวมทั้งระบบ
ฐานข้อมูลประชาชน หรือ E-Citizen และอีกมากมาย
2. มิติด้านที่เกิดผลเสีย มีอยู่มากมายเช่น
- วงจร ชีวิตของระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างจากัด อาจจะอธิบายได้ว่า เนื่องจาการ
การเปลี
่ยนแปลงทางด้
านเทคโนโลยีรวมทั
รวมทั้ง้งสภาพทางเศรษฐกิ
สภาพทางเศรษฐกิจและธุ
าวหน้
าทางเทคโนโลยี
ทำ�ให้ทตาให้
้อง
เปลี่ยนแปลงทางด้
านเทคโนโลยี
และธุรรกิกิจจเช่เช่นนความก้
ความก้
าวหน้
าทางเทคโนโลยี
มีต้กอารปรั
บเปลีบ่ยนระบบสารสนเทศไปด้
วยหรือ วการเปลี
นแปลงความต้
องการของผูองการของผู
้บริหาร ก็อ้บาจจะต้
่ยนระบบ
งมีการปรั
เปลี่ยนระบบสารสนเทศไปด้
ยหรือ ่ยการเปลี
่ยนแปลงความต้
ริหารองเปลี
ก็อาจจะต้
อง
สารสนเทศไปด้
วย
เปลี่ยนระบบสารสนเทศไปด้
วย
- ลงทุนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง และส่วนมากไม่อาจจะนาไปใช้ได้ทันที แต่
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ
- ก่อให้เกิดช่องว่าง (Gap) เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เกิดช่องว่างในการรับข่าวสารระหว่างคนจนกับคน
รวย
- ความผิดพลาดในการทางานของระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นจากการ
การออกแบบและพั
กิดความเสี
ยหายต่
อระบบและสู
จ่ายในการแก้
ปัญหา
ออกแบบและพัฒนาฒทนาาให้ทำ�เกิให้ดเความเสี
ยหายต่
อระบบและสู
ญเสีญยค่เสีายใช้ค่จา่าใช้ยในการแก้
ปัญหา
- การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การทาสาเนาและลอกเลียนแบบ ทาให้เกิดการละเมิดต่อ
กฎหมายแสวงประโยชน์ด้วยการทาสาเนาเพื่อจาหน่ายในราคาถูกโดยเจตนา และจะทาให้เกิดความผิดต่อ
ประชาชนผู้ใช้งานที่ไม่เจตนาทาการทาสาเนาแจกกันเองของผู้ใช้งานที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาดีเพียงพอ
วเตอร์ วการโจรกรรมข้
อมูล การล่วองละเมิ
ด การก่ว งละเมิ
อกวนระบบคอมพิ
เตอร์ ของ
- การก่
การก่อออาชญากรรมทางคอมพิ
อาชญากรรมทางคอมพิ
เตอร์ การโจรกรรมข้
มู ล การล่
ด การก่ อวกวนระบบ
หน่
วยงาน
สถาบั
นต่างๆทั
้งของภาครั
คอมพิ
วเตอร์
ของหน่
วยงาน
สถาบัฐนและเอกชน
ต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บูรณาการเข้าสู่ระบบราชการ และระบบธุรกิจ ดังนั้นทุกองค์กรที่จะ
อยู่รอดและมีพัฒนาการเดินต่อไปได้ต้องสามารถปรับตัว และจัดการกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยในที่นี้
จะขอกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีผลต่อการดาเนินงานของระบบราชการและการดาเนินงานของภาค
ธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารในฐานะหัวใจสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้ศึกษา
แต่เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส ารสนเทศอาจทาให้ เทคโนโลยีที่กล่ าวถึงในที่นี้
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ล้ าสมั ย ได้ ในระยะเวลาอั น รวดเร็ ว ดั งนั้ น จึ งมี ค วามจ าเป็ น ที่ ผู้ บ ริห ารที่ ส นใจจะต้ อ งศึ ก ษาติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญและจะเกิดขึ้นในอนาคต มีดังต่อไปนี้
1. คอมพิวเตอร์ (Computer) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒ นาไปจากยุคแรกๆที่เครื่องมีขนาดใหญ่
ทางานได้ช้า ความสามารถต่า มีราคาสูงมาก และใช้พลังงานสูง เป็นการใช้เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่
(Very Large Scale Integrated Circuit : VLSI) ในการผลิ ต ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ท าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพของส่ ว นประมวลผลของเครื่ อ งพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นา
หน่วยความจาให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่มีราคาถูกลง ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานของคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลในปัจจุบัน โดยที่คอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคลในขณะที่มีความสามารถเท่าเทียมหรือมากกว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในสมัยก่อน ตลอดจนการนาคอมพิวเตอร์ชนิดลดชุดคาสั่ง (Reduced Instruction
Set Computer) หรือ RISC มาใช้ในการออกแบบหน่วยประเมินผล ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทางาน
ได้เร็วขึ้นโดยใช้คาสั่งพื้นฐานง่ายๆ
2. ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เป็ น การพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ให้ มี
ความสามารถที่ จ ะคิ ด แก้ ปั ญ หาและให้ เหตุ ผ ลได้ เหมื อ นอย่ า งการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ จ ริ ง ปั จ จุ บั น
นักวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาได้ศึกษาและทดลองที่จะพัฒ นาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทางาน ที่มี
เหตุผล โดยการเลียนแบบการทางานของสมองมนุษย์ ซึ่งความรู้ทางด้านนี้ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะ
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ งานต่ าง ๆ อย่ างมากมาย เช่ น ระบบผู้ เชี่ ย วชาญเป็ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ที่ ถู ก
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ และหุ่ นยนต์ (Robotics) เป็นการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ให้สามารถปฏิบัติงานและใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับการทางานของมนุษย์ เป็นต้น
3. ระบบสารสนเทศส
3. ระบบสารสนเทศสำาหรั
�หรับบผูผู้ บ้บริริหหาร
าร (Executive
(Executive Information
Information System)
System) หรื
หรืออ EIS
EIS เป็เป็นนการ
การ
นาระบบสารสนเทศที่ส่สนันับบสนุ
สนุนนผูผู้บ้บริริหหารในงานระดั
ารในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุ
บวางแผนนโยบายและกลยุ
ขององค์
การโดยที
พัฒนาระบบสารสนเทศที
ทธ์ทขธ์ององค์
การโดยที
่ EIS่ EIS
จะ
นามาให้
คาแนะน
ริหารในการตั
สินใจเมื
่อประสบปั
ญหาแบบไม่
มีโครงสร้
อกึ่งโครงสร้
าง โดย
ถูจะถู
กนำก�มาให้
คำ�แนะนำ
�ผู้บาผูริห้บารในการตั
ดสินดใจเมื
่อประสบปั
ญหาแบบไม่
มีโครงสร้
างหรือางหรื
กึ่งโครงสร้
าง โดย
EIS
EISนระบบที
เป็นระบบที
่พัฒนาขึ
เพื่อตอบสนองความต้
องการที
่พิเศษของผู
้บริหารในด้
น สถานการณ์
เป็
่พัฒนาขึ
้นเพื่อ้นตอบสนองความต้
องการที
่พิเศษของผู
้บริหารในด้
านต่างนต่ๆางเช่ๆนเช่สถานการณ์
ต่าตง ่างๆ
้งภายในและภายนอกองค์
รวมทั
้งสถานะของคู
วย โดยที
่ระบบจะต้
งมีความละเอี
ดอ่อน
ทัๆ ้งทัภายในและภายนอกองค์
การการ
รวมทั
้งสถานะของคู
่แข่ง่ขัแนข่งด้ขัวนย ด้โดยที
่ระบบจะต้
องมีคอวามละเอี
ยดอ่อยนตลอด
ตลอดจนง่
ายต่อการใช้
เนื่องจากผู
้บริหารระดั
สูงจานวนมากไม่
นกับดการติ
ดต่อและสั
่งงานโดยตรงกั
บ
เคยชินเคยชิ
กับการติ
ต่อและสั
่งงานโดยตรงกั
บระบบ
จนง่
ายต่อการใช้
งาน เนืงาน
่องจากผู
้บริหารระดั
บสูงจำบ�นวนมากไม่
ระบบคอมพิ
คอมพิ
วเตอร์วเตอร์
4. การจดจ าเสี ย ง (Voice Recognition) เป็ น ความพยายามของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ ะท าให้
คอมพิ ว เตอร์ จ ดจ าเสี ย งของผู้ ใช้ ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส าขานี้ ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ตามที่
นักวิทยาศาสตร์ต้องการ ถ้าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ประสบความสาเร็จในการนาความรู้ต่าง ๆ มาใช้สร้าง
ระบบการจดจาเสียง ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแก่การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถออกคาสั่งและตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่
ไม่เคยชินกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้ง่าย เช่น ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
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ระดับสูง การสั่งงานระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและขยายคุณค่าเพิ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ
5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Data Interchange) หรือ EDI เป็นการส่ง
ข้อมูลหรือข่าวสารจากระบบคอมพิวเตอร์ห นึ่งไปสู่ ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยผ่ านทางระบบสื่ อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งคาสั่งซื้อจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายโดยตรง ปัจจุบันระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กาลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะช่วงลดระยะเวลาในการทางานของแต่ละองค์การลง โดย
องค์การจะสามารถส่งและรับสารสนเทศในการดาเนินธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อและใบตอบรับผ่านระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีอยู่ ทาให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
6. เส้นใยแก้วนาแสง (Fiber Optics) เป็นตัวกลางที่สามารถส่งข้ อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดย
อาศัยการส่งสัญ ญาณแสงผ่านเส้นใยแก้วนาแสงที่มัดรวมกัน การนาเส้นใยแก้วนาแสงมาใช้ในการสื่ อสาร
ก่ อ ให้ เกิ ด แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ “ทางด่ ว นข้ อ มู ล (Information Superhighway)” ที่ จ ะเชื่ อ มโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีเส้นใยแก้วนาแสงได้ส่งผลกระทบต่อวงการสื่อสารมวลชนและการค้าขาย
สินค้าผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
7. อิน เทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เ ชื่อมโยงไปทั่วโลก มีผู้ใช้งาน
หลายล้านคน และกาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค้นหาข้อมูลต่างๆที่สนใจได้จากทั่วโลก
8. ระบบเครือข่าย (Networking System) โดยเฉพาะระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (Local Area
Network : LAN) เป็น ระบบสื่ อสารเครือข่ายที่ใช้ในระยะทางที่กาหนด ส่ ว นใหญ่ จะภายในอาคารหรือใน
หน่วยงาน LAN จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการเพิ่มความเร็วในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ระบบ
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังผลักดันให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังผู้ใช้มากกว่าในอดีต
9. ระบบการประชุ ม ทางไกล (Teleconference) เป็ น การน าเทคโนโลยี ส าขาต่ า ง ๆ เช่ น
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพื่อให้สนับสนุนในการประชุมมี
ประสิ ทธิภ าพ โดยผู้นาเข้าร่วมประชุมไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ในห้ องประชุมและพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้
ประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนผู้เข้าประชุมอยู่ในเขตที่ห่างไกล
กันมาก
10. โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม (Cable and Sattleite TV) การส่งสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังผู้ชม จะมีผลทาให้ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ขึ้น โดยที่ ผู้ ช มสามารถเข้าถึงข้อมูล จากสื่อต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่ งผลให้ ผู้ช มรายการมีทางเลื อกมากขึ้นและ
สามารถตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ได้เหมาะสมขึ้น
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11. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เป็นการนาเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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แต่ยาังมามี
จะส่
ผลกระทบต่
ดๆาเนิ
อยู
่ของมนุนษว่าย์ปัในสั
วนรวมอี
กด้วานัย ้นเราจะเห็
นว่บางปัทบาทและอิ
จจุบันเทคโนโลยี
�่มขึ้นวนรวมอี
ชีสารสนเทศจะเข้
ิตมนุนษงานขององค์
ย์เพิ่มขึ้นาดัมามี
งกนัารและความเป็
้นบเราต้
องพยายามติ
ดวาเนิ
่ของมนุ
ษมนุ
ย์และทำ
ในสั
กด้วยองพยายามติ
เราจะเห็นว่ดาตาม
ปัจจุศึบกันษา
เทคโนโลยี
ทบาทและอิ
ทนธิอยู
พดตาม
ลต่
อชีศึวกิตษา
ษย์งเพิคมส่
ดังนั้นเราต้
และทา
สารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราต้องพยายามติดตาม ศึกษา และทา

675
ความเข้าใจแนวทางและพัฒนาการที่ เกิดขึ้น เพื่อที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไป
อ้างอิง :
http://www.dstd.mi.th/board/index.php?topic=1239.0
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676
ใบงานที่ 2.2
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอบ............................................................................................................................. .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. เทคโนโลยีการสื่อสารมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
ตอบ............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
4. อธิบายว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ............................................................................................................................. .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกการประเมิณผู้เรียน ด้านความรู้
แผน จัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

อภิปรายถึงประวัติ
ความเป็นมาของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

อธิบายและ
อภิปรายถึงความ
เปรียบเทียบรูปแบบ
แตกต่างของ
การสื่อสารจากอดีตถึง
เทคโนโลยี
การ
เทคโนโลยี
การสื
่อสารปั
ปัจจุบัน
สื่อสารปั
จจุจบจุันบัน

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่าง
ได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องและปลอดภัย

เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

่นใน
มุ่งมุมั่ง่นมัในการ
การทำ
�งาน
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

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ภัยร้ายจาก Social Network
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่ชมใน
วีดิทัศน์

ขั้นสอน
1. ครูนานักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยใช้
จุดประสงค์การเรียนรู้
คาถามดังนี้
ด้านความรู้
- ในโลกยุคปัจจุบันนักเรียนจะมีวิธีการใช้เทคโนโลยี
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
สารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
- นักเรียนจะรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
อย่างไร
4. กาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูลได้
- นักเรียนจะสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่ม
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
ศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ ประมาณ 5 -10 นาที
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด แล้วร่วมกันปฏิบัติในใบงาน

ขอบเขตเนื้อหา
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ
รับผิดชอบ
3. การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
4. การกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ภัยร้ายจาก Social Network
https://www.youtube.com/watch?v=KfKDx3C
1imM
- ใบความรู้ที่ 3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์
- ใบงานที่ 3.2 สรุปองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี
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4. ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศและเท่าทันสื่อ
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ที่ 3.1 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนสนทนาซักถามและเสนอแนะ
ให้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเอง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ให้ตัวแทนกลุ่มบันทึกโดยใช้
mind map (decomposition) ที่หน้ากระดาน แล้วนักเรียน
แต่ละคนบันทึกลงในสมุด
ขั้นสรุป
1. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 3.2 เรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้
mind map (decomposition)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล (ใส่ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้)
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
1. ด้านความรู้ (K)
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างปลอดภัย
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีความรับผิดชอบ
- สร้างและแสดงสิทธิความเป็น
เจ้าของผลงาน
-กาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูลได้
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ทักษะในการทางานร่วมกัน
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- ใบงานที่ 3.1
- ใบงานที่ 3.2

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของ
นักเรียน

- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินผังมโน
ทัศน์
-แบบประเมิน
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม
- แบบประเมินผล
พฤติกรรมทางานกลุ่ม

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80

- นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

- แบบประเมินผล
- นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะอันพึง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ประสงค์เทียบกับ
เกณฑ์
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............

666

667

จะเห็นได้จากในทุกพื้นที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ในการ

เฟซบุ๊ค

685

10. ไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ เพราะภาพ เสียง
หรือวีดีโอนั้นๆ รั่วไหลได้
11. ไม่แชร์เรื่องราวหรือข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง “ชัวร์ก่อนแชร์”
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศมีความสาคัญ ผู้ดูแลระบบจะต้องความตระหนักถึงการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ (Data Confidentiality) ข้ อ มู ล ถู ก เก็ บ เป็ น ความลั บ (Data
Integrity) และข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (System Availability) ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของ
การเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็น
ความลับ
ภัยคุกคาม (Threat) คือ วัตถุ สิ่งของ ตัวบุคคล หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นตัวแทนของการกระทาอันตราย
ต่อทรัพย์สินขององค์กร หรือสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดเสียหายต่อคุณสมบัติของข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งด้าน (ความลับ (Confidentiality), ความสมบูรณ์ (Integrity), ความพร้อมใช้ (Availability))ภัยคุกคามที่
ถูกทาให้เกิดขึ้นโดยเจตนา ได้แก่ ภัยคุกคามที่ถูกทาให้เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ภัยคุกคามที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ใช้ในองค์กรเอง มีรูปแบบภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้
1. การโจมตี (Attack) คือการกระทาบางอย่างที่อาศัยความได้เปรียบจากช่องโหว่ของระบบ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อเข้าควบคุมการทางานของระบบทาให้ ระบบเกิดความเสี ยหาย โจรกรรมสารสนเทศ เช่น
Malicious Code ห รื อ Malmare, Virus, Worm, Trojan, Spyware, Backdoor, Rootkit, Denial-ofService (Dos), Spam
2. การดักรับข้อมูล เป็นรูปแบบการโจมตีโดยการตั้งชื่อ Wireless Network หรือที่เรียกว่า SSID ให้มี
ชื่อเหมือนกับ Network เดิมที่มีอยู่ เช่น ICT Free Wi-Fi แล้วแฮกเกอร์จะสามารถเห็นข้อมูลที่รับส่งกัน
การป้องกันภัยคุกคาม ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการใช้งาน Free Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
2. หากจาเป็นต้องใช้งาน Free Wi-Fi ให้ใช้งานเฉพาะจาเป็น ไม่ควรเข้าถึงระบบที่มีความสาคัญ เช่น
ระบบ e-Banking ระบบอีเมลล์
3. พิจารณาการใช้งานระบบที่มีความสาคัญที่มีการเข้ารหัสลับ เช่น เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน https
4. ไม่ใช้ Password ที่คาดเดาได้ง่าย เช่น คาที่มีใน Dictionary
5. ใช้การผสมอักขระที่ซับซ้อน
6. เปลี่ยน Password อย่างสม่าเสมอ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุกๆ 90 วัน
7. ตั้ง Password ซึ่งผสมอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวอักขระ
พิเศษ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นผู้ใช้งานจะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ต้องรับผิดชอบในการ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบต่อสังคม
1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรที่ดีกับคนอื่น
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมและคานึงถึงการ
ประหยัดพลัดพลั
งงาน
การประหยั
งงาน
ความรับบผิผิดชอบต่
บองค์บกรองค์
(Corporate
Social Responsibility:
CSR) หมายถึ
1.21.2ความรั
ชอบต่อสัองสัคมระดั
ง คมระดั
ก ร (Corporate
Social Responsibility:
CSR)ง
การดำ
�เนิงนการด
ธุรกิจาเนิ
ควบคู
การใส่่ไใปกั
จดูบแลรั
กษาสิใจดู
่งแวดล้
ชนและสั
งคมภายใต้
หลักงจริ
ยธรรมการกำ
แลที่ดี
หมายถึ
นธุ่ไรปกั
กิจบควบคู
การใส่
แลรัอกมในชุ
ษาสิ่งมแวดล้
อมในชุ
มชนและสั
คมภายใต้
หลัก�กัจริบยดูธรรม
(good
เพื่อนำgovernance)
�ไปสู่การดำ�เนินเพืธุร่อกินจาไปสู
ที่ประสบความสำ
่งยืนในการดำ�าเร็
เนินจธุอย่
รกิจาอย่
วามรับ
การกากัgovernance)
บดูแลที่ดี (good
่การดาเนิน�ธุเร็รจกิอย่
จทีา่งยั
ประสบความส
งยัา่งงมี
ยืนคในการ
ผิดดาเนิ
ชอบต่
คมนัางมี
้น ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
นธุรอกิสัจงอย่
2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม
2.1 เป้าหมายของกรีนไอที
- การออกแบบจากแหล่งกาเนิดไปยังแหล่งกาเนิดการใช้งานของสิ่งต่างๆก็จะเป็นวัฏจักรของ
ผลิตภัณฑ์โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ให้สามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้ (recycle)
- การลดข้อมูลเป็นการลดทิ้งและมลพิษโดยการเปลี่ยนรูปแบบของการนาไปสร้างผลิตภัณฑ์
และการบริโภค
- พั ฒ นาสิ่ ง ใหม่ ๆ เป็ น การพั ฒ นาเพื่ อ เทคโนโลยี ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การน าซากสั ต ว์ ม าเป็ น
- ความสามารถในการด ารงชี วิ ต สร้างศู น ย์ ก ลางทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ให้ เหมาะสมกั บ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
- พลั งงานต้ อ งรั บ รู้ข่ าวสารทางด้ านเทคโนโลยีสี เขี ย วรวมไปถึ งการพั ฒ นาของเชื้อ เพลิ ง
- สภาพสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การค้นหาสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อค้นหาสิ่งที่บรรลุและวิธีที่ทาให้
เกิดการกระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด
3. สภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานระบบไอที
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม แต่พอเครื่องคอมพิวเตอร์
หมดอายุการใช้งานกลายเป็น “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่สามารถย่อยสลายได้
การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการ
ใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
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ความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มิได้
เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็น
เจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นามาแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ ก็มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แจ้งจาเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
นั้นเอง ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
1. งานวรรณกรรม เช่ น หนั งสื อ จุ ล สาร สิ่ ง เขี ย น สิ่ งพิ ม พ์ ค าปราศรัย โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
2. งานนาฏกรรม เช่น งานที่ เกี่ย วกับ การรา การเต้ น การท าท่ า หรือ การแสดงประกอบขึ้น เป็ น
เรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
3. งานศิล ปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย
ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปะประยุกต์ ซึ่ง
รวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
4. งานดนตรีกรรม เช่น คาร้อง ทานอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและเรียบ
เรียงเสียงประสานแล้ว
5. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึกข้อมูลเสียง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
6. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วิวีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูลประกอบด้วยลาดับของ
ภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อีก
7. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี)
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่เสียง หรือภาพทางโทรทัศน์
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
นอกจากผลงานที่ กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกหลายอย่างที่ เป็นผลงานที่ ไม่ถือว่าเป็ นลิ ขสิท ธิ์ มีดังนี้
1. ข่าวประจาวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร เช่น วัน เวลา สถานที่ ชื่อบุคคล
จานวนคน ปริมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการนาข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงจนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม
อาทิ การวิ เคราะห์ ข่ าว บทความ ผลงานนั้ น อาจจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองในลั ก ษณะของงานวรรณกรรม
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4. คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1 - 3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด
ของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึ้น
6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือทางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
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การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
1. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (กรณีเป็น
นิติบุคคล)
3. ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ รวมทั้ง
สาเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคาขอ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
การกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีการรักษาความปลอดภัย มีวัฒนาการของมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้
1. การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical Security) ในอดีตข้อมูลที่สาคัญจะอยู่ใน
รูปแบบวัตถุโดยจะถูกบันทึกไว้บนแผ่นหินแผ่นหนังหรือกระดาษแต่บุคคลสาคัญส่วนใหญ่ไม่นิยมบันทึกข้อมูลที่
สาคัญมากๆ ลงบนสื่อถาวรและไม่สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลกับคนที่ไม่ไว้ใจ ถ้าต้องส่งข้อมูลไปที่อื่นต้องมีผู้คุ้มกัน
ติดตามไปด้วยเพราะภัยอันตรายจะอยู่ในรูปแบบทางกายภาพ เช่น การขโมย
2. การรั
การรักกษาความปลอดภั
ษาความปลอดภัยยด้ด้าานการสื
่อสาร
Security) การรั
การรัก ษาความ
กษาความ
นการสื
่ อ สาร(Communication
(Communication Security)
ปลอดภัยด้านการสื่อสารถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่
โดยเฉพาะในช่วงสงครามที
วงสงครามที่ข่ข้อ้อมูมูลลข่ข่าวสารเป็
าวสารเป็นนปัปัจจจัจัยยสสำาคั�คัญญ
ซาร์ซาร์(ยุค(ยุศตวรรษที
่ 2) ่ มี2)การคิ
ดค้นดวิค้ธนีใช้วิสธ�ำ ีใหรั
“ซ่บอน”
มูลข้หรืออมูการเข้
รหัส
ของชัยชนะ
ชนะ เช่เช่นนยุยุคคของจู
ของจูเลีเยลีสซี
ยสซี
คศตวรรษที
มีการคิ
ช้สบาหรั
“ซ่ข้ออน”
ล หรือาการ
ข้อามูรหัล ส(Encryption)
เรียกว่า เรีรหัยกว่
สซีาซาร์
cipher)cipher)
ซึ่งจัดเป็ซึน่งวิจัธดีเข้เป็านรหัวิสธีเทีข้่งา่ารหั
ยและแพร่
หลายที่สหุดลาย
โดย
เข้
ข้อมูล (Encryption)
รหัส(Caesar
ซีซาร์ (Caesar
สที่ง่ายและแพร่
การแทนที
่ตัวอักษร ่ตโดยตั
วอักโดยตั
ษรในข้วอัอกความต้
บแต่ลนะตั
แทนด้
วยตั
วอักษรที
�ดับ่อถัยูด่ในไป
ทีใช้่สหุดลักโดยใช้
หลักการแทนที
ัวอักษร
ษรในข้นอฉบั
ความต้
ฉบัวบจะถู
แต่ลกะตั
วจะถู
กแทนด้
วยตั่อวยูอั่ในลำ
กษรที
่แน่นานวนที
อน เช่น่แถ้น่านเข้อนารหัเช่สนโดยเลื
3 ตัวอั่อกนไป
ษร ตั3วอัตักวษร
วอักกแทน
ษร E
ลตามจำ
าดับ�ถันวนที
ดไปตามจ
ถ้าเข้่อานไป
รหัสโดยเลื
อักBษรในต้
ตัวนอัฉบั
กษรบก็Bจะถู
ในต้กแทนด้
นฉบับวก็ยตั
จะถู
ด้เป็วนยตัต้นวอักษร E เป็นต้น
การรักษาความปลอดภั
รังรสีั งสี(Emissions
3. การรั
ษาความปลอดภัยการแผ่
ย การแผ่
(EmissionsSecurity)
Security) ในช่
ในช่วงทศวรรษ
ว งทศวรรษ1950
1950มีกมีารค้
ก ารน
าอุปากรณ์
และสายสั
ญญาณที
่ใช้ในการรั
บส่งข้อบมูส่ลงนัข้้นอมีมูกลารแผ่
สีออกมา
และสามารถใช้
อุปกรณ์อตุปรวจจั
ค้พบว่
นพบว่
อุปกรณ์
และสายสั
ญญาณที
่ใช้ในการรั
นั้นมีกรังารแผ่
รังสีออกมา
และสามารถใช้
กรณ์บ
และแปลงกลั
บมาเป็นข้บอมาเป็
มูลได้นข้จึองมูมีลกได้ารกำจึ�งหนดมาตรฐานเกี
่ยวกับการแผ่
สีชื่อ เทมเพสต์
(Tempest
: Tranตรวจจั
บและแปลงกลั
มีการกาหนดมาตรฐานเกี
่ยวกัรบังการแผ่
รังสีชื่อ เทมเพสต์
( Tempest
Electromagnetic
PulsePulse
Emanations
Standard)
ควบคุควบคุ
มการแผ่
รังสีของอุ
อมพิควอมพิ
เตอร์วเพืเตอร์
่อลด
:sient
Transient
Electromagnetic
Emanations
Standard)
มการแผ่
รังสีปขกรณ์
องอุปคกรณ์
การแผ่
รังสีที่อราจถู
ในการดั
กจับข้อกมูจัลบได้ข้อมูลได้
เพื
่อลดการแผ่
ังสีทกี่อใช้าจถู
กใช้ในการดั
4. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(Computer Security) ช่วงทศวรรษ 1970 มีการพัฒนา
แม่ แ บบส าหรั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง จะแบ่ ง ระดั บ ความปลอดภั ย ออกเป็ น
4 ชั้นคือ ไม่ลับ ลับ ลับมาก และลับที่สุด ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับใดระดับหนึ่งได้จะต้ องมีสิทธิ์เท่ากับ
หรือสูงกว่าชั้นความลับของข้อมูลนั้น ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์น้อยกว่าชั้นความลับของไฟล์จะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นั้น
ได้ แนวคิดนี้ได้ถูกนาไปใช้ในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาโดยได้ชื่อว่ามาตรฐาน 5200.28 หรือ ออเรนจ์
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บุ๊ค (Orange Book) ซึ่งได้กาหนดระดับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ออกเป็นระดับต่างๆ คือ D, C1, C2,
B1, B2, B3, A1 ในแต่ระดับออเรนจ์บุ๊คได้กาหนดฟังก์ชันต่างๆ ที่ระบบต้องมี ระบบที่ต้องการใบรับรองว่าจัด
อยู่ในระดับใดระบบนั้นต้องมีทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่กาหนดในระดับนั้นๆ
5. การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเข้าเป็น
เครือข่าย ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้น เช่น การสื่อสารคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจาก WAN มาเป็น LAN ซึ่งมีแบนด์วิธที่สูง
มากอาจมีหลายเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับสื่อเดียวกัน การเข้ารหัสโดยใช้เครื่องเข้ารหัสเดี่ยวๆ อาจไม่ได้ผลในปี
1987 จึงได้มีการใช้มาตรฐาน TNI หรือเรดบุ๊ค (Red Book) ซึ่งได้เพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเข้าไป
6. การรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล (Information Security) อาจกล่ า วได้ ว่ า ไม่ มี วิ ธี ก ารใดที่
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยได้ทั้งหมด ความปลอดภัยที่ดีต้องใช้ทุกวิธีการที่กล่าวมา
ร่วมกัน จึงจะสามารถให้บริการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้ จึงต้องมีการกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของ
แต่ละบุคคลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานที่ให้สามารถดูได้
แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
อ้างอิง :
https://sites.google.com/a/msts.ac.th/kittithat/contact/social-network/kar-chithekhnoloyi-dicithal-thi-plxdphay-laea-kd-ktika-maryath-ni-kar-chi-thekhnoloyi-dicithal
http://www.ecpat-thailand.org/th/make%20it%20safe.html
http://thedctmike.blogspot.com/2013/01/technology-lesson-10_22.html
http://tuipi.tu.ac.th/tuip02.php
https://www.ipthailand.go.th/th/copyright-001.html
https://sites.google.com/site/ges0503chiwitkabthekhnoloyi/bth-thi-5-khwammankhng-plxdphay-khxng-rabb-sarsnthes/3-prawati-khxng-kar-raksa-khwam-plxdphay-khxngkhxmul
http://www.erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=549
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ใบงานที่ 3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
ให้นักเรียนระดมความคิดจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ (ในหน้าถัดไป) โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณา
ตามเรื่องที่กาหนดให้ไปนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1. นักเรียนระดมความคิดกันในกลุ่มตามหัวข้อที่จับสลากได้ทาลงในกระดาษบรุ
ปรู๊ฟตามตารางที่
กาหนดให้ด้านล่าง
2. นาเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
จะเกิดภัยคุกคามหรือไม่
จะมีวิธีการป้องกันหรือแก้ปัญหานี้อย่างไร
สถานการณ์
ไม่ให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
เกิด
ไม่เกิด
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หัวข้อที่
สถานการณ์
หัวข้1อที่ ส้มโอเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียสถานการณ์
งทั้งในและต่างประเทศ ทางานมาหลายปีจนสนิทสนม
1
ส้มโอเป็นพนัใกจกังานบริ
แห่งหนึา่งของบริ
ที่มีชื่อเสี
้งในและต่
ทางานมาหลายปี
จนสนิน ทสร้สนม
และคบหาดู
นกับษลูกัทชายเจ้
ษัทยงทั
จนกระทั
่งได้างประเทศ
แต่งงานและจดทะเบี
ยนสมรสกั
าง
และคบหาดูมใิใจกั
ัท จนกระทั
่งได้แต่ยงนสมรสส้
งานและจดทะเบี
สร้าลง
ความภาคภู
จให้นกักบับลูส้กมชายเจ้
โอเป็นาอย่ของบริ
างยิ่ง ษในวั
นที่ไปจดทะเบี
มโอได้เปลีย่ยนสมรสกั
นมาใช้นนามสกุ
ความภาคภู
มิใจให้
กับ่อส้ยูม่มโอเป็
างยิ่ง ส้ในวั
นทีท่ไปจดทะเบี
ยนสมรสส้
มโอได้เปลี่ยนมาใช้
นามสกุ
ของสามี
และย้
ายที
าอยูน่กอย่
ับสามี
มโอได้
าบัตรประจ
าตัวประชาชนใหม่
จึงถ่ายรู
ปบั ตลร
ของสามี
ายที่อพยู่มขึ้นาอยู
สามี ส้ มวโอได้
จึงถ่ายรูปลบัและ
ตร
ประจ
าตัวและย้
ประชาชนอั
หน้่กาับเฟสของตั
เองเพืท่อาบั
ให้ตเพืรประจ
่อนๆ รัาตั
บรูว้วประชาชนใหม่
่าส้มโอได้เปลี่ยนนามสกุ
ประจ่ยนที
าตั่อวประชาชนอั
้นหน้ตาิดเฟสของตั
วเองเพื่อให้่ตเพืามบั
่อนๆตรรับรู้ว่าส้มโอได้เปลี่ยนนามสกุลและ
เปลี
ยู่แล้ว เพื่อนๆพขึจะได้
ต่อได้ถูกตามสถานที
่ยนทีบ่อวงศกรเป็
ยู่แล้ว เพืน่อนๆ
ตร จ ะต้ อ งให้ ว งศกรรั บ รู้ ด้ ว ยเสมอ
2
นิเปลี
พ ลกั
เพื่ อจะได้
นสนิตทิดกัต่นอได้ทุถูกกตามสถานที
ครั้ ง ที่ นิ พ ลท่ตามบั
าอะไรก็
2
นิ พ่อลกั
วงศกรเป็
่ อ นสนิ
ทุ ก ครั
่ นิ พ ลท าอะไรก็
ะต้่งอรหังให้
รู้ ด้ ว ยเสมอ
เพื
ที่จบะให้
วงศกรเป็นนเพืคนช่
วยจทาเรืกั่อนงราวต่
างๆ้ ง ทีของตนเอง
แม้กจระทั
สผ่วางศกรรั
นต่างๆบวงศกรก็
บอก
ที่จกะให้
วยจาเรื่องราวต่
างๆงของตนเอง
แม้กระทั่งรหัคนช่
สผ่าวนต่
างๆสวงศกรก็
นิเพืพ่อลทุ
ครั้งวงศกรเป็
เพื่อให้ตนัวคนช่
เองสามารถเข้
าใช้งานได้
่ายสะดวกสบายเพราะมี
ยจารหั
ผ่าน บอก
พลทุกครัน้งคนที
เพื่อ่มให้ีคตวามรู
ัวเองสามารถเข้
าใช้งานได้
่ายสะดวกสบายเพราะมี
คนช่วยจารหัส่เขามี
ผ่านมาสร้าง
3
อนิานาจเป็
้ความสามารถในด้
านงIT
มาก เขาใช้ความรู้ความสามารถที
3
อานาจเป็
่มีความรู
าน IT มาก
เขาใช้ความรู้ย้คงดู
วามสามารถที
าง
เว็
บไซต์พนันนคนที
ฟุตบอล
เพื่อ้คสร้วามสามารถในด้
างรายได้ให้กับตนเอง
จนเขาสามารถเลี
บิดามารดาได้่เขามี
อยู่สมุขาสร้
สบาย
เว็บไซต์
ฟุตบอลาหน่
เพืา่อยนาฬิ
สร้างรายได้
ห้กับตนเอง
จนเขาสามารถเลี
้ยงดูบิดามารดาได้
อยู่สุขสบาย
4
ภารดี
เป็พนนัตันวแทนจ
กาหรูรใาคาเรื
อนละ 20,000
บาท มีเพจขายสิ
นค้าผ่านทางออนไลน์
4
วแทนจำ
แทนจา�มาสอบถามรายละเอี
าหน่
ยนาฬิกกาหรู
าหรูรราคาเรื
าคาเรื
นละน20,000
บาท
มีเพจขายสิ
เพจขายสินจนมี
นค้ค้าผ่าลผ่าู กนทางออนไลน์
าค้นทางออนไลน์
ภารดี
หน่าายนาฬิ
ออนละ
มีภารดี
ลูกค้เเป็าป็ทีนน่ตัสตัวนใจเข้
ยดของสิ
ค้20,000
าและสับาท
่งซื้อมีหลายคน
าประจาที่สั่ง
มีลลูกูกค้กาจากภารดี
าที่สนใจเข้าไมาสอบถามรายละเอี
ยยดของสิ
่งซื่ง้อซืหลายคน
ประจ
มีนาฬิ
มาสอบถามรายละเอี
ดของสิ
านและสั
้อหลายคนจนมี
ประจำาที
�ที่ส่สั่งั่ง
ปขายต่
อที่ร้านของตนเอง
เมื่อนหันค้กค้าต้และสั
ทุนของนาฬิ
กาแล้วจนมี
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ัน เพราะมี
ลูก่ยค้นเบอร์
าสัต่งไม่จองเข้
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้นภารดี
้นลูภารดี
อมทั้งเปลี
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ต่อได้ จากนั้นภารดี
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๊คในชื
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ได้ตอบ
าร้อไงขอเป็
เพื่อนกับยุพินซึย่งุพเป็ินนโอนเงิ
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เพื่อนโอนชาระให้ก่อน ยุพินจึงหลงเชื่อและได้โอนเงินให้
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ใบงานที่ 3.2 องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
ให้นักเรียนสรุปเป็นองค์ความรู้โดยใช้ mind map (decomposition) ในการปฏิบัติตนอย่างไรให้
ไม่ได้รับผลกระทบด้านลบจากภัยคุกคามในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
การใช้
การใช้
การสร้างและ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
แสดงสิทธิ
ชื่อ-สกุล
สารสนเทศได้ สารสนเทศ
ความเป็น
อย่างปลอดภัย อย่างมีความ เจ้าของผลงาน
เมื่อพบเนื้อหา รับผิดชอบ
ที่ไม่เหมาะสม

การกาหนด
สิทธิ์การใช้
ข้อมูล

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
ทักษะในการทางาน
ทักษะการคิด
ทักษะการคิดอย่างมี ทักษะการสื่อสาร
ชื่อ-สกุล
ร่วมกัน
วิเคราะห์
วิจารณญาณ
สารสนเทศและเท่า
ทันสื่อ

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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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
ชื่อ-สกุล
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมุมั่งนมัในการ
่นใน
การทำ
�งาน
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
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ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
เวลา 2 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็น
ขั้นนา (10 นาที )
- ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์
เจ้าของผลงาน
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในชั่วโมงที่ ความเป็นเจ้าของผลงาน
2. การกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล
แล้ว
- คลิปวีดีโอ เรื่องรู้ทันลิขสิทธิ์
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันสนทนาการส่งต่อข้อมูล https://www.youtube.com/
จุดประสงค์การเรียนรู้
และการนาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในชีวิตประจาวัน
watch?v=XPRrvR69Iyc
ด้านความรู้
3. ครูนานักเรียนสนทนาการสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
- ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์
1. อธิบายและวิเคราะห์การสร้างแสดง
ผลงาน
ความเป็นเจ้าของผลงาน
สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานได้
4. ครูนานักเรียนอภิปรายจากการดูคลิปวิดีโอ เรื่องการสร้างและแสดง
- ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การกาหนดสิทธิ์การใช้
2. อธิบายและวิเคราะห์การกาหนดสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานที่ดาวน์โหลดไว้
ข้อมูล
การใช้ข้อมูล
และในใบความรู้ 4.1 เรื่องการสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
- ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การกาหนดสิทธิ์การใช้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ผลงาน เมื่อดูจบ ครูตั้งคาถามกระตุ้นการคิด เช่น การนาเอาข้อมูลหรือ ข้อมูล
1. สร้างแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน รูปภาพมาใช้งานหรือเผยแพร่ เรามีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมายเหตุ:
ได้
ซึ่งข้อมูลและรูปภาพ
ห้องคอมพิวเตอร์
2. กาหนดสิทธิ์การใช้ได้
ขั้นสอน
1. ครูยกตัวอย่างการสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน จาก
ใบความรู้ 4.1 การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน โดยที่ใบ
ความรู้จะมี รูปภาพ QR Code ที่นักเรียนสามารถแสกนไปหาลิงก์ค์ เรื่อง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญการใช้
เทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี
รู้จักกับ Creative Commons
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาเรื่อง รู้จัก
กับ Creative Commons
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด
ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ 4.1 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของผลงาน
4. นักเรียนนาเสนอ ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของผลงาน แล้วร่วมกันสรุปประเด็นจากการทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง
การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
5. นักเรียนศึกษาการใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การกาหนดสิทธิ์การใช้
ข้อมูลและทา ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูลแล้วไป
วิเคราะห์ สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันอภิปราย จากนั้นนาเสนอหน้าชั้น
เรียน เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย ครูทาหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนา
เสริมความรู้
6. นักเรียนอภิปรายสรุปการสร้างและการกาหนดสิทธิ์ ให้สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันอภิปราย นาเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้เนื้อหา
การเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
รายวิชา เทคโนโลยี
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องการสร้างและการกาหนดสิทธิ
ด้วยคาถามดังนี้
1. การสร้างสิทธิ์และแสดงผลงานของตนเองทาได้อย่างไร
2. การกาหนดสิทธิ์ทาอย่างไร
2. นักเรียนสรุปองค์ความรู้เนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด ตาม
รูปแบบที่ครูสร้างไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
- ตรวจใบงานที่ 4.1
(Content Understanding)
การสร้างและแสดง
ในประเด็นดังต่อไปนี้
สิทธิ์ความเป็น
1. การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็น เจ้าของผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ตรวจใบงานที่ 4.2
2. การกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล
การกาหนดสิทธิ์การ
ใช้ข้อมูขล้อมูล
การใช้
2. ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สังเกตพฤติกรรม
(Skills/Processes/Competencies) การเรียนรู้และ
1. สร้างแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ นาเสนองานของ
ผลงานได้
นักเรียน
2. กาหนดสิทธิ์การใช้ได้
2.สัมภาษณ์
3.สอบถาม

เกณฑ์
- แบบประเมินการ - นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
นาเสนอผลงาน
- นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
- แบบสังเกต
กว่าร้อยละ 80
พฤติกรรมการ
ทางานรายบุ
คคลคคล
การทำ
�งานรายบุ

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(Desired Characteristics)
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญการใช้
เทคโนโลยี

1.แบบประเมิน
Rating Scale

1.สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

1.แบบประเมิน
Rubric scoring
2.แบบสัมภาษณ์
3.แบบสอบถาม

เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะและ
ความสามารถของผู้เรียนตาม
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง
ปรับปรุง
1.นักเรียนที่ผ่านโดยมีค่าเฉลี่ย
(Mean) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
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ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส�ำ คัญประการ
หนึ่ง คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้อง
ในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว่า
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น ในกรณีที่องค์กรให้ลูกค้าลงทะเบียน
ด้วยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อีกประเด็น คือ จะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำ�ข้อมูลและ
สารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำ�เข้าฐาน
ข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบหรือที่
สอน เพื่อตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อนไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

686

การใช้ซอฟต์แวร์นั้นสำ�หรับท่านเอง หลังจากที่ท่านเปิดกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์แล้ว หมายความว่า ท่านได้ยอมรับ

แผนก
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หมายถึง สิทธิ์แต่เพียงเดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำ�
การใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำ�ขึ้น อันได้แก่ สิทธิ์ที่จะทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง หรือนำ�
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น จากสถานการณ์ต่อไปนี้
1. ถ้านักเรียนโพสต์รูปของตนเองที่ไปเที่ยวกับเพื่อน โดยที่รูปของเพื่อนนั้นแสดง
ท่าทางไม่ดี นักเรียนคิดว่าในอนาคตเพื่อนของนักเรียนอาจจะได้รับความเดือนร้อนจากการ
การกระทำ
อย่างไร
กระท
านี้ห�รืนีอ้หไม่รือไม่
และอย่
างไร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. นักเรียนคิดว่า การส่งข้อมูลอีเมล์ที่ได้รับจากเพื่อนสนิทไปยังบุคคลอื่นๆ ที่ไม่
คุ้นเคยในกลุ่มเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ให้อธิบาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. นักเรียนคิดว่า ข้องมูลที่นักเรียนค้นหาจากอินเทอร์เน็ต สามารถนามาใช้ประกอบใน
รายงานหรือประกอบการทาเอกสารอ้างอิงในโครงงานได้ทันทีหรือไม่ ถ้าไม่สามารถนามาใช้ได้
ทันทีจะต้องทาอย่างไรจึงจะนามาใช้ได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร PDF
เอกสาร PDF จะต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ โดยการ
ส่งออกด้วย Acrobat Professional ทาได้โดยเลือกคาสั่ง File, Print, Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ม Properties
มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกรายการ Adobe PDF Security เป็น Reconfirm … จากนั้นคลิกปุ่ม Edit เพื่อเข้าไปกาหนด
สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาและเอกสารให้เหมาะสม

2. คลิกเลือกรายการ Require a password to open the document เพื่อกาหนดรหัสผ่านให้กับเอกสาร
PDF สาหรับการเปิดเรียกดูเอกสาร
3. คลิกเลือกรายการ Restrict editing and printing of the document. เพื่อกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง
เนื้อหา ดังนี้
a. Printing Allowed อนุญาตให้พิมพ์เอกสารได้หรือไม่ และได้ระดับใด
b. Change Allowed อนุญาตให้ปรับแก้ไขเอกสารได้หรือไม่ อย่างไร
c. Enable Copying of text, image and other content อนุญาตให้คัดเลือกเนื้อหาได้หรือไม่
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แบบประเมินผลงานผังมโนทัศน์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ลาดับที่
รายการประเมิน
4

1
2
3
4

3

2

1

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
ความตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............../................./................
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เกณฑ์ประเมินผังมโนทัศน์
ประเด็นที่ประเมิน
1. ผลงานตรงกับ

ระดับคะแนน
4

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่
จุดประสงค์ทุก
กาหนด
ประเด็น
2. ผลงานมีความ
เนื้อหาสาระของ
ถูกต้องสมบูรณ์ ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน
3. ผลงานมีความคิด ผลงานแสดงออกถึ ง
สร้างสรรค์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์
แปลกใหม่ แ ละเป็ น
ระบบ
4. ผลงานมีความ

เป็น ระเบียบ

3

2

1

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วน
ใหญ่
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น
ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แนวคิดแปลกใหม่

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์

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

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

699

717

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

700
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
การมี
การทางาน
ส่วนร่วม
การแสดง
การ
ตามที่
ความมี
ในการ
ความ ยอมรับฟัง
รวม
ได้รับ
น้าใจ
ปรับปรุง
ชื่อ–สกุล
คิดเห็น
คนอื่น
ลาดับที่
15
มอบหมาย
ผลงาน
ของนักเรียน
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

701
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
อันพึงประสงค์
รายการประเมิน
3
2
1
ด้าน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย รับผิดชอบ
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรียน
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน

ลงชื่อ .................................................. ผู้ประเมิน
............/.................../................
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

702

720

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
อธิบายและวิเคราะห์การสร้าง
อธิบอธิายและวิ
เคราะห์
บายและวิ
เคราะห์การ
ชื่อ-สกุล
การกำ
�หนดสิ
์การใช้ข้อขมู้อลมูล
แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
กาหนดสิ
ทธิท์กธิารใช้
ผลงานได้

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

703

721

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่
ชื่อ-สกุล
สร้างแสดงสิทธิ์ความเป็น
กาหนดสิทธิ์การใช้ได้
เจ้าของผลงานได้
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

704

722

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
เห็นคุณค่าและ
ชื่อ-สกุล
และมุ่งมั่นในการทางาน
ความสาคัญการใช้
เทคโนโลยี

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

705
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

723
637

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นักออกแบบระบบ
หน่
วยการเรี
ยนรู้ที่ 21
รหัสวิชา ว22103
รายวิ
ชา เทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชืวิท่อหน่
วยการเรียนรู้ นักออกแบบระบบ
เทคโนโลยีกับมนุษย์
ยาศาสตร์
รหั
า กว22103
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ วิท22
รายวิรายวิ
ชา ่ ชเทคโนโลยี
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
ยาศาสตร์
ชั้นสมัวิธชยมศึ
ษาปีที่ 2
ภาคเรี
ยนที
1า เทคโนโลยี
ปีการศึ2กษา 2562
เวลา
ยาศาสตร์
ชัวิท้น่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 22
8 ชั่วโมง
ชั1.้นมาตรฐานการเรี
มัธยมศึกษาปีที่ ย2นรู้/ตัวชี้วัด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 22
1.
มาตรฐานการเรี
ย
นรู
/
้
ตั
ว
ชี
้
ว
ด
ั
ชัสาระที
่วโมง ่ 4 เทคโนโลยี
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
1.
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูย้ นรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 4มาตรฐาน
เทคโนโลยี
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลง
มาตรฐานการเรี
ยนรู
้
และเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ประสิทธิมาตรฐาน
ภาพ รู้เท่าทัวน4.2
และมีเข้จาริใจและใช้
ยธรรม แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
พั ฒ นางานอย่างมี ความคิ ดสร้างสรรค์ ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศ วกรรม เลื อกใช้ เทคโนโลยีอ ย่าง
และเป็
ตัวชี้วัดนระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภว าพ
้เท่าทันออกแบบอั
และมีจริยธรรม
4.2รูม.2/1
ลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบในชีวิต
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
ตัจริวงชี้วัด
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ว 4.2 ม.2/2
ม.2/1 ออกแบบอั
ลกอริยทนโปรแกรมที
ึมที่ใช้แนวคิด่ใช้เชิตงรรกะและฟั
คานวณในการแก้
ปัญหา หรื
การทางานที่พบในชีวิต
ออกแบบและเขี
งก์ชันในการแก้
ปัญอหา
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
จริง ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
ตัวชี้วัด
ม.2/2
นโปรแกรมที
สื่อสาร เพืว ่อ4.2
ประยุ
กต์ใช้ออกแบบและเขี
งานหรือแก้ปัญยหาเบื
้องต้น ่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ม.2/3 อภิดรวบยอด
ปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
2. สาระสวาคั4.2ญ/ความคิ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบ
สื่อสาร เพื่อประยุ
ต์ใช้งานหรือแก้กปการท
ัญหาเบื
้องต้น
องค์ปกระกอบและหลั
างานของระบบคอมพิ
วเตอร์มีขั้นตอนการทางานตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.
สาระสาคั่งการท
ญ/ความคิ
ไปจนกระทั
างานทีดรวบยอด
่มีความซับซ้อน การเข้าใจการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ จะทาให้สามารถใช้งาน
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบหลักและหลักการงานของระบบคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
ระกอบและหลั
กการท
มีขั้นตอนการท
างานตั
้งแต่ระดั
บพื้น่ยวกั
ฐานบ
ระบบได้อย่าองค์
งมีปประสิ
ทธิภาพและเป็
นขั้นางานของระบบคอมพิ
ตอน อีกทั้งในการพัฒวเตอร์
นาระบบจะต้
องมีความรู
้ความเข้
าใจเกี
การสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ไปจนกระทั
่งการทางานที
่มีความซั
บซ้อน การเข้ลาใจการท
างานของระบบคอมพิ
วเตอร์ จะท
าให้สแามารถใช้
งาน
การทางานของคอมพิ
วเตอร์
สามารถออกแบบอั
กอริทึมโดยใช้
แนวคิดเชิงคานวณและใช้
ซอฟต์
วร์ที่ใช้ในการ
ว 4.2 ม.2/4 ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างปลอดภั ย มี ความรับ ผิ ด ชอบ สร้างและแสดงสิ ท ธิใน
ระบบได้
อย่างมีเช่
ประสิ
ทธิภาพและเป็
นขั้นjava,
ตอน cอีในการแก้
กทั้งในการพั
นาระบบจะต้
ความรูว้คิตวามเข้
าใจเกี
เขียนโปรแกรม
น Scratch,
python,
ปัญฒ
หาหรื
อประยุกต์อใช้งมีงานในชี
ประจาวั
นได้่ยวกับ
การเผยแพร่ผลงาน
การทางานของคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณและใช้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
เขี
นโปรแกรมยเช่นรูน้ Scratch, python, java, c ในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้
3.ยสาระการเรี
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ความรู้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น
3. สาระการเรี
นรู้ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
1. ยองค์
แจ้งรายงาน ผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ โดยการใช้เทคโนโลยี
ความรู
้ ดเชิงคานวณ
2. แนวคิ
สารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เข้าใจการสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน การกาหนดสิทธิ์การ
1.
ประกอบและหลั
การท
3. องค์
การแก้
ปัญหาโดยใช้แกนวคิ
ดเชิางานของคอมพิ
งคานวณ วเตอร์
ใช้ข้อมูล สาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม
2.
เชิงญคหา
านวณ
4. แนวคิ
ตัวอย่าดงปั
เช่น การเข้าแถวตามลาดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด
วัฒนธรรม ทาให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รู้เท่าทันเทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต
3.
หาโดยใช้
5. การแก้
ตัวดาเนิปนัญการบู
ลีน แนวคิดเชิงคานวณ
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม
4.
6. ตัฟัวงอย่
ก์ชาันงปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลาดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด
เทคโนโลยีการสื่อสาร
5. ตัวดาเนินการบูลีน
6. ฟังก์ชัน
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7. การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน
8. การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา อาจใช้แนวคิดเชิง คานวณในการออกแบบเพื่อให้การ
แก้ปัญปหามี
ประสิ
ทธิทภธิาพ
การแก้
ัญหามี
ประสิ
ภาพ
9. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java, c
10. ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด หาคาตอบทั้งหมด ของอสมการหลายตัวแปร
11. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะในการทางานร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
6. ทักษะกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
7. วางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมและผังงาน
8. วางแผนการแก้ปัญหาแบบลาดับ
9. วางแผนการแก้ปัญหาแบบทางเลือก
10. วางแผนการแก้ปัญหาแบบทางวนซ้า
11. การใช้โปรแกรม
12. แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ดาเนิ�นเนิการแก้
ปัญปหา
การดำ
นการแก้
ัญหา
13. ทักษะการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
14. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
15. การนาเสนอผลงาน
16. ทักษะในการแสวงหาความรู้ / สรุปสาระสาคัญ
เจตคติ
1. เห็นความสาคัญของแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
2. เห็นประโยชน์ในการนาซอฟต์แวร์มาใช้ในการทางาน โดยอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงาน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

707

725

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
- ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อัลกอรึทึม
- ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm
- ใบงานที่ 7.1 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ใบงานที่ 8.1 เรื่องการเขียนคาสั่งเลือกทาและวนซ้า
- ใบงานที่ 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน
- ใบงานที่ 10.1 เรื่อง สานต่องานที่พ่อทา ระบบสมาร์
ระบบสมาร์ตทฟาร์
ฟาร์มม (Smart Farm)
- ใบงานที่ 10.2 เรื่อง ระบบการรดน้าอัตโนมัติ
- ใบงานที่ 11.1 โปรแกรมลูกเต๋า
- ใบงานที่ 12.1 เรื่องพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิตท
- ใบงานที่ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน Tinkercad
- ใบงานที่ 13.2 เรื่อง การนาเสนอโฟล์วชาร์ตฟังก์ชันเสียง
- ใบงานที่ 14.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุม LDR และ Servo motor โดยใช้ Tinkercad
- ใบงานที่ 14.2 การนาเสนอ Flowchart และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
- ใบงานที่ 15.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp
- ใบงานที่ 15.2 การนาเสนอ Flowchart ในการเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ
Temp
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

1. การวิเคราะห์งาน
และวางแผนการ
ทางาน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้
วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง วิเคราะห์งานได้ตรง
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
ประเด็นตามที่
กาหนด
กาหนด
กาหนด
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
วางแผนและเขียน วางแผนและเขียน วางแผนและเขียน
แผนงานเป็น
แผนงานเป็น
แผนงานยังไม่
ขั้นตอนได้ชัดเจน ขั้นตอนนาไปสู่การ ชัดเจน
ละเอียด เข้าใจง่าย การปฏิ
ปฏิบัติไบด้ัติได้
สามารถนาไปสู่การ
การปฏิ
ัติและ
ปฏิบัติแบละ
บรรลุ
บรรลุ
เป้าหมายได้
เป้าหมายได้

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์งานได้ตาม
ประเด็น วางแผน
และเขียนแผนงานยัง
ไม่ชัดเจนที่จะนาไปสู่
การปฏิบัติได้

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
อ่านง่าย มี
ความคิดสร้างสรรค์
เขียนลาดับ
เหตุการณ์ต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงได้ดี

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นมีเหตุผล
ประกอบอย่าง
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาในการ
เขียนได้
เหมาะสม
การเขี
ยนได้
เหมาะสมมี
มีความคิ
ความคิดดสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์
เขียนลาดับ
เหตุการณ์ยังขาด
การ ต่อเนื่อง

ตอบคาถามไม่ตรงตรง
ประเด็น
เขียนอธิบายไม่มี
เหตุผลใช้ภาษาใน
การเขียนไม่
เหมาะสม

ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นบางส่วน
มีเหตุผลประกอบ
ไม่ครบประเด็นใช้
ภาษาในการเขียน
เหมาะสมเป็น
บางส่วน
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

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
แผนภาพความคิดได้
ผลงานไม่สวยงาม

5. การอธิบายความรู้

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา มี
ข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสม พูด
ชัดเจน
ภาษาที่ใช้ไม่กากวม

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา มี
ข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ใช้ภาษาได้
เหมาะสม

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษามาได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของ
เรื่องที่ศึกษา มี
ข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป

เขียนอธิบายเรื่องที่
ศึกษา พร้อมให้
เหตุผล ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของเรื่อง
ที่ศึกษา แต่มีข้อมูล
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
และไม่สนับสนุน
ข้อสรุป

6. ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา

เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามขั้นตอน
เป็นลาดับชัดเจน

เขียนขั้นตอนการ เขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้แต่ไม่
ครบถ้วนและ
เป็นไปตามขั้นตอน
ถูกต้องตามขั้นตอน

ไม่สามารถเขียน
ขั้นตอนการ
การแก้
ัญหาตาม
แก้ปัญปหาตาม
ขั้นตอนได้
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7. 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
อะไร ได้

8. สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การเขียนผังงาน

ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่

ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถเขียนผัง
ที่ใช้ในการเขียนผัง งานได้
งานได้ถูกต้อง
บางส่วน

9. คาสั่งโปรแกรม

เขียนคาสั่ง
โปรแกรม ที่ใช้ใน
การวาดรูปตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

เขียนคาสั่ง
โปรแกรม ที่ใช้ใน
การวาดรูปตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เขียนคาสั่ง
โปรแกรม ที่ใช้ใน
การวาดรูปตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
บางส่วน

10. นาเสนอเนื้อหาใน เนื้อหาสาระถูกต้อง เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
รายละเอียด
ผลงานได้ถูกต้อง
รายละเอียด
ครอบคลุม
ครอบคลุม
สอดคล้อง
11. ทักษะในการ
ทางานร่วมกัน

ไม่สามารถเขียน
คาสั่งโปรแกรม ที่ใช้
ในการวาดรูปตามที่
กาหนดได้

เนื้อหาสาระถูกต้อง เนื้อหาสาระถูกต้อง
รายละเอียด
รายละเอียดไม่
ครอบคลุมเป็น
ครอบคลุม
ส่วนมาก

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
การแบ่งหน้าที่
การแบ่งหน้าที่
การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน ร่วมคิด ร่วม ชัดเจน ร่วมคิด ร่วม ชัดเจน ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมมือ
วางแผน ร่วมมือ
วางแผน ร่วมมือ

การแบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบชัดเจน
วางแผน ร่วมมือ
ทางาน แต่ ขาด
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ทางาน ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรในการ
ทางานมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และร่วมภูมิใจ
ในผลงาน

ทางาน ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรในการ
ทางาน มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน

ทางาน ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรในการ
ทางาน มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา

ความรับผิดชอบ ไม่
ตรงต่อเวลา

12. ทักษะการคิด
วิเคราะห์

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ตาม
ขั้นตอน

วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้องแต่
ไม่เป็นลาดับ

วิเคราะห์ขั้นตอน วิเคราะห์ขั้นตอน
กระบวนการทางาน กระบวนการทางาน
ที่เลือกได้ถูกต้อง
ทีเ่ ลือกไม่ถูกต้อง
บางส่วน

13. ทักษะการสื่อสาร

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
เข้าใจง่าย และมี
วิธีการน่าสนใจ
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
แต่มีวิธีการไม่
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นาเสนอ อภิปราย
และตอบคาถามได้
ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

14. ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

วิเคราะห์และ
ประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐานที่หลาก
หมาย แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์และ
ประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์และ
ประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
แต่ไม่มีหลักฐาน ใน
การลงข้อสรุป

15. ทักษะความคิด
สร้างสรรค์

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ

ไม่มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
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วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความคิด หรือขยายความคิด
ได้อย่างครบถ้วน
ได้สมบูรณ์
และมีรายละเอียดที่
สมบูรณ์

วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
หรือขยายความคิด ขยายความคิด
แต่ขาดความชัดเจน
และสมบูรณ์

16. ทักษะ
กระบวนการทางาน
เป็นกลุ่ม

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมทุกคน มี
การทางานเป็นทีมที่
ดีรับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมในการ
ทการทำ
างาน�งาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ มีการทางาน
เป็นทีมที่ดี
รับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมในการ
การทำ
ทางาน�งาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็น
บางครั้ง รับผิดชอบ
ร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมใน
การทำ
งาน
มีคุณ�ธรรมในการ
ทางาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิดชอบร่วมกันได้
เป็นบางครั้ง
ไม่ค่อยมีคุณธรรมใน
การทางาน

17. วางแผนการ
แก้ปัญหาโดยใช้รหัส
ลาลองและผังงาน

วางแผนการ
แก้ปัญหา
โดยการเขียน
โปรแกรมใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

วางแผนการ
แก้ปัญหา
โดยการเขียนเขียน
โปรแกรมใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่

วางแผนการ
แก้ปัญหา
โดยการเขียนเขียน
โปรแกรมใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในการเขียนผัง
งานได้ถูกต้อง
บางส่วน

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
โดยการเขียนเขียน
โปรแกรมผังงานได้

18. วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบลาดับ

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลาดับโดยการเขียน
โปรแกรมและผัง
งานได้ถูกต้อง

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลาดับโดยการเขียน
โปรแกรมและผัง
งานได้ถูกต้องส่วน

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ลาดับโดยการเขียน
โปรแกรมและผัง
งานได้ได้ถูกต้อง

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
แบบลาดับโดยการ
การเขี
ยนโปรแกรมและ
เขี
ยนโปรแกรมและ
ผังงานได้
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ทั้งหมด

ใหญ่

บางส่วน

19. วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือก

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือกโดยการ
การเขี
ยนโปรแกรม
เขี
ยนโปรแกรมและ
งงานได้
ผัและผั
งงานได้
ถูกต้ถอูกงต้อง
ทั้งหมด
หมด

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือกโดยการ
การเขี
ยนโปรแกรม
เขียนโปรแกรมและ
และผั
งงานได้
ผังงานได้
ถูกต้ถอูกงต้อง
ส่วนใหญ่
นใหญ่

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบ
ทางเลือกโดยการ
การเขี
ยนโปรแกรม
เขียนโปรแกรมและ
และผั
งงานได้
ผังงานได้
ได้ถถูกูกต้ต้อองง
บางส่
บางส่ววนน

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
แบบทางเลือกโดย
การเขียนโปรแกรม
และผังงานได้

20. วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบทางวน
ซ้า

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบวน
ซ้าโดยการเขียน
โปรแกรมและผัง
งานได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบทาง
วนซ้าโดยการเขียน
โปรแกรมและผัง
งานได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่

วางแผนการ
แก้ปัญหาแบบวน
ซ้าโดยการเขียน
โปรแกรมและผัง
งานได้ได้ถูกต้อง
บางส่วน

ไม่สามารถวาง
แผนการแก้ปัญหา
แบบวนซ้าโดยการ
การเขี
ยนโปรแกรม
เขี
ยนโปรแกรมและ
งงานได้
ผัและผั
งงานได้

21. การใช้โปรแกรม

ใช้โปรแกรม ตามที่ ใช้โปรแกรม ตามที่ ใช้โปรแกรม ตามที่ ไม่สามารถใช้
กาหนดได้ถูกต้อง กาหนดได้ถูกต้อง กาหนดได้ถูกต้อง โปรแกรม ตามที่
ทั้งหมด
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
กาหนดได้

22. แก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอนโดยใช้
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์เป็น
เครื่องมือช่วยในการ
นการแก้
ัญหา
ดการดำ
าเนิน�เนิการแก้
ปัญปหา

ดาเนินการ
แก้ปัญหาด้วย
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์
ได้สาเร็จ ตามที่
วางแผนในการ
แก้ปัญหาไว้

23. ทักษะการเลือกใช้ เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง
วัสดุ อุปกรณ์

ดาเนินการ
แก้ปัญหาด้วย
โปรแกรมภาษาหรือ
โปรแกรมประยุกต์
ได้สาเร็จโดยมีการ
ปรั
บปรุบงปรุ
ตามที
่ ่
การปรั
งตามที
วางแผนในการ
แก้ปัญหาไว้
เล็กน้อย

ดาเนินการแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรมภาษา
หรือโปรแกรม
ประยุกต์ได้สาเร็จโดย
มีการปรับปรุงตามที่
วางแผนในการ
แก้ปัญหาไว้เป็นส่วน
ใหญ่

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง

ดาเนินการแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรมภาษา
หรือโปรแกรม
ประยุกต์ได้ไม่สาเร็จ
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ครบถ้วนตามลาดับ ครบถ้วนตามลาดับ ครบถ้วนตามลาดับ
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ถูกต้อง 3 ชนิด
ถูกต้อง _2 ชนิด
ถูกต้อง 1 ชนิด
24. การมีส่วนร่วมของ รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
สมาชิกในกลุ่ม
ตามบทบาทได้
เหมาะสมทุกคน มี
การทางานเป็นทีมที่
ดีรับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมในการ
ทการทำ
างาน�งาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ มีการทางาน
เป็นทีมที่ดี
รับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่
ดี มีคุณธรรมในการ
การทำ
ทางาน�งาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็น
บางครั้ง รับผิดชอบ
ร่วมกัน เป็นผู้พูด
และผู้ฟังทีด่ ี มี
คุณธรรมในการ
ทการทำ
างาน�งาน

25. การนาเสนอ
ผลงาน

มีความพร้อมในการ
นาเสนอผลงานโดย
มีการเตรียมสื่อมา
อย่างดี มีการ
ดลำบ�การ
ดับการ นำ�
จัการจั
ดลาดั
ดเจนดเจน
มุ่ง มุ่ง
นเสนอชั
าเสนอชั
นาเสนอเนื้อหาที่
ตรงกับวัตถุประสงค์

มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงานดี
แต่ลาดับการ
นาเสนองานมีการ
การติ
ขัดบ้าง้ง การ
ติดขัดดบางครั
การนำ
�เสนอยั
มุ่งนเน้น
นาเสนอยั
งมุ่งเน้
เนื้อหาที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์

มีการเตรียมสื่อการ
นาเสนอผลงาน แต่
ลาดับการนาเสนอ
งานมี ข้อผิดพลาด
บ่อยครั้ง เนื้อหาที่
นาเสนอตรงกับ
วัตถุประสงค์บางข้อ

26. ทักษะในการ
สรุปสาระสาคัญได้
แสวงหาความรู้ / สรุป ครบและตรง
ประเด็นมีเหตุผล
สาระสาคัญ
ประกอบอย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษา
ได้เหมาะสม สะกด
คาถูกต้อง

สรุปสาระสาคัญได้
และตรงประเด็นมี
เหตุผลประกอบ
ใช้ภาษาได้
เหมาะสม สะกดคา
ถูกต้อง

สรุปสาระสาคัญได้
ตรงประเด็นมี
เหตุผลประกอบใช้
ภาษาได้ เหมาะสม
สะกดคาถูกเป็น
ส่วนใหญ่

สรุปสาระสาคัญได้ไม่
ตรงประเด็น ใช้
ภาษาไม่เหมาะสม
สะกดคาถูกบ้าง ผิด
บ้าง
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ
27. เห็นความสาคัญ นากระบวนการ
นากระบวนการ
นากระบวนการ
ของแก้ปัญหาหรือ
แก้ปัญหาสร้าง
แก้ปัญหาสร้าง
แก้ปัญหาสร้างชั้น
สนองความต้องการใน ชิ้นงานที่มีความคิด ชิ้นงานที่มีความคิด งานแต่ไม่ได้ใช้
งานทีผ่ ลิตโดยใช้ความคิด สร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์แต่ไม่
ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
แปลกใหม่
28. เห็นประโยชน์ใน เห็นประโยชน์ใน เห็นประโยชน์ใน
เห็นประโยชน์ใน
การนาซอฟต์แวร์มาใช้ การนาซอฟต์แวร์ การนาซอฟต์แวร์มา การนาซอฟต์แวร์มา
ในการทางาน โดย
มาใช้ในการทางาน ใช้ในการทางาน
ใช้ในการทางาน มี
อย่างมีความสุข และ โดยอย่างมีความสุข ตั้งใจทางานทุกครั้ง ความตั้งใจในการ
ภาคภูมิใจในผลงาน
และแสดงออกถึง ทางานอย่างมี
ทการทำ
างานในบางเวลา
�งานในบางเวลา
ความภาคภูมิใจใน ความสุข
ทางานอย่างมี
ผลงาน
ความสุข ในบางครั้ง
เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ
29. ความสามารถใน พูดและเขียน
พูดและเขียน
พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก
การสื่อสาร
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

1 (ปรับปรุง)
นากระบวนการ
แก้ปัญหาสร้างชั้น
งาน แต่ไม่สมบูรณ์
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
ไม่เห็นประโยชน์ใน
การนาซอฟต์แวร์มา
ใช้ในการทางาน ไม่มี
ความตั้งใจในการ
ทางาน
ทางานอย่
างาง
การทำ
�งาน
ทำ�งานอย่
ไม่มีความสุข

พูดและเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึก
และทัศนะจากสารที่
ได้รับได้ไม่
สมเหตุสมผล และ
เลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้วิธีการ
การสื
่อสารได้
สื่อสารได้
ไม่ถไมู่กถตู้กอต้งอง
ไม่เเหมาะสม
หมาะสม
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

เขียนแผนภาพ
ความคิด การ
การปฏิ
ัติงานที
อก
ปฏิบัติงบานที
่เลือ่เลืกได้
ได้
ครบถ้วนวน
ถูกถตู้กอต้งองครบถ้
ตามขั้นตอนทุก
ประเด็น

เขียนแผนภาพ
ความคิด การ
การปฏิ
ัติงานที
อก
ปฏิบัติงบานที
่เลือ่เลืกได้
ได้
องและ
ถูกถตู้กอต้งและ
ครบถ้วน

เขียนแผนภาพ
ความคิดการ
การปฏิ
ัติงานที
ปฏิบัติงบานที
่เลือ่ กได้
เลื
ถูกต้องบางน
ถูกอต้กได้
องบางประเด็

เขียนแผนภาพ
ความคิดการ
การปฏิ
ัติงานที
อก
ปฏิ
บัติงบานที
่เลือ่เลืกไม่
ถูไม่กถตู้กอต้งอง

31. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิ
บัติงบานได้
ตามตาม
การปฏิ
ัติงานได้
สถานการณ์ เกิด
ผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน ได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน

แก้ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงบานได้
ตามตาม
การปฏิ
ัติงานได้
สถานการณ์ เกิด
ผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน

แก้ปัญหาใน
ไม่สามารถแก้ปัญหา
ระหว่างการ
ระหว่างการ
ปฏิบัติงบานได้
ตามตาม ปฏิ
บัติงบานได้
การปฏิ
ัติงานได้
การปฏิ
ัติงานได้
สถานการณ์

32. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
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

33. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง
หลากหลายในการ
การลดขั
้นตอนเวลา
ลดขั
้นตอนเวลา

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง ใน
การลดขั้นตอนเวลา
ทรัพยากร ในการ

เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้อง ใน
การลดขั้นตอนเวลา
แต่ใช้ทรัพยากรใน

เลือกใช้เทคโนโลยีได้
ไม่ถูกต้อง ไม่
สามารถลดขั้นตอน
เวลา ทรัพยากร ใน

ทุกครั้ง
30. ความสามารถใน
การคิด

ประเด็น
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34. ซื่อสัตย์สุจริต

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

ทรัพยากร ในการ
ทางาน โดยไม่มี
ผลกระทบกับผู้อื่น
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้

ทางาน โดยไม่มี
ผลกระทบกับผู้อื่น

2 (พอใช้)
การทางาน
สิ้นเปลือง

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความซื่อสัตย์ต่อ ความซื่อสัตย์ต่อ
ความซื่อสัตย์ต่อ
การทางานไม่
การทางานไม่
การทางานไม่
คัดลอกผลงานของ คัดลอกผลงานของ คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น และมี
ผู้อื่น และมี
ผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
ทาชิ้นงานสวยงาม

1 (ปรับปรุง)
การทางานได้

ความซื่อสัตย์ต่อการ
ทางานดูผลงานของ
ผู้อื่นเป็นตัวอย่าง

35. การมีวินัย

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ด้วยความเต็มใจ ไม่
ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ไม่ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ได้เป็นส่วนใหญ่
ไม่ก่อกวนความ
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน

ไม่ค่อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม
ก่อกวนความราคาญ
ให้ครูและเพื่อนใน
ห้องเรียน
เป็นบางครั้ง

36. การใฝ่เรียนรู้

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน เพียร
พยายาม
มุ่งมั่น รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อยู่
เสมอๆ

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
อยู่เสมอๆ

มีความ
กระตือรือร้น
อดทน ใน
บางครั้ง รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

ไม่มีความ
กระตือรือร้น ขาด
ความอดทน
อดทน ไม่รู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
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37. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง ละเอียด
ประณีต เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานมีความ
ถูกต้อง แต่ยังไม่
เรียบร้อย

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
ตั้งแต่ระดับ........ดี................

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

1 (ปรับปรุง)
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. ทางานเป็นทีม

ขอบเขตเนื้อหา
1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
2. หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ตามความเข้าใจของนักเรียนว่าประกอบด้วย
อะไรบ้าง
2. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายถึ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ ว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการทางานอย่างไร
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 5 หน่วย ได้แก่
1.1 หน่วยรับเข้า
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง
1.3 หน่วยความจา
1.4 หน่วยส่งออก
1.5 หน่วยเก็บข้อมูล
2. ครูให้ นั กเรียนร่วมกัน ยกตัว อย่ างอุป กรณ์ ที่อยู่ ในหน่ วยการ
ทางานนั้นๆ
3. ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากคลิป

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ 5.1 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์
- คลิปวิวีดีโโออ เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ตามลิ้งค์ก์
https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f6
1J4sQ
คลิปวิวีดีโออ เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ตามลิ้งก์ค์
https://www.youtube.com/watch?v=UjpzBf6
NA50
เนื้อหาองค์ประกอบและหลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ตามลิงก์ค์
http://duanghatai11.blogspot.com
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วีดิ ีโอที่ดูเรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
3. ครูสรุปหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทางาน
กระบวนการทางานร่วมกันของทั้ง 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา หน่วยส่งออกและหน่วย
เก็บข้อมูล

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเหตุ
สถานที่ : ห้องออกอากาศ DLTV
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์
เทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายองค์ประกอบและ
หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. คิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบและ
ทางานเป็นทีม

วิธีการ
ทางานใบงานที่ 5.1

เครื่องมือที่ใช้
ใบงานที่ 5.1

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80

การตอบคาถาม

แบบบันทึกพฤติกรรมการ
การเรี
เรียน ยน

ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80

สังเกตการณ์ทางาน
กลุ่ม

แบบสังเกตการณ์ทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 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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ใบความรู้ 5.1 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ป ระกอบของระบบคอมพิว เตอร์แบ่ งเป็ น 5 ส่ ว น คือ ฮาร์ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ข้อมู ล ผู้ ใช้ และ
กระบวนการ ซึ่ งมี ลั ก ษณะคล้ ายกั บ องค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศที่ น าเสนอในบทที่ 1 เรื่อ งระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีการนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับข้อมูล
เป็นหลักนั่นเอง
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ฮาร์ดแวร์คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ด้วย ฮาร์ดแวร์มีหลายประเภท ทาหน้าที่แตกต่างกันตามระบบ
การทางานของคอมพิวเตอร์ ในหน่วยการเรียนรู้นี้ จะนาเสนอตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน
ดังนี้
 แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) ทาหน้าที่รับข้อมูลตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วย
การกดที่แป้นพิมพ์ ภายในจะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลงตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่กดลงไปเป็นรหัส
หรือข้อมูลดิจิทัล มีตาแหน่งของแป้นพิมพ์เรียงกันเหมือนเครื่องพิมพ์ดีด

 เมาส์ (Mouse) เป็นฮาร์ดแวร์ทาหน้าที่รับข้อมูล ด้วยการควบคุมตัวชี้ตาแหน่งหรือเคอร์เซอร์
(Curser) บนจอภาพ โดยจะรับข้อมูลผ่านคาสั่งคลิก ดับเบิลคลิก คลิกขวา และแดรก (Drag)

 สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ได้จากการแปลงค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุให้
เป็นสัญญาณดิจิทัลที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของไฟล์รูปภาพภายในคอมพิวเตอร์

 กล้องวีวิดีโโออ (Video Digital Camera) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทภาพเครื่องไหว ซึ่งจะ
บันทึกข้อมูลลงในหน่วยจัดเก็บข้อมูลสารอง มีน้าหนักเบา พกพาได้สะดวก สามารถดูไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้
จากจอภาพที่ตัวกล้อง
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 การ์ดเครือข่าย (Network Card) หรือ การ์ดแลน (LAN Card) ทาหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณ
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันในระบบเครือข่าย

 เมนบอร์ด (Mainboard) เป็นแผงวงจรอิเล็ กทรอนิกส์ที่ติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน เช่น ซีพียู แรม การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง เป็นต้น

 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เป็นฮาร์ดแวร์สาหรับบันทึกข้อมูลหลักที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ สามารถ
เก็บข้อมูลได้มากกว่าสื่อบันทึกอื่นๆ มีหลักการทางานเหมือนกับแผ่นดิสก์เกตต์ คือ การอ่านข้อมูลบนจาน
แม่เหล็ก

 เครื่องอ่านซีดี/ดีวีดี (CD/DVD Drive) ใช้สาหรับอ่านและบันทึกข้อมูล ด้วยซีดีห รือดีวีดี มี
หลักการทางานด้วยการบันทึกข้อมูลลงบนจานแม่เหล็ก

 จอภาพ (Monitor) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่แสดงผลเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก ปัจจุบันมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จอภาพวีจีเอ แบบพลาสมา แลจอภาพแบบสัมผัส
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 ลาโพง (Speaker) ทาหน้าที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียง

 เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผล ใช้สาหรับแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์

 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ
แฟรสไดรฟ์ (USB Flash Drive) ท าหน้ าที่ จัดเก็บ หรือบั นทึ กข้อมูล เป็น สื่ อบัน ทึ ก
ข้อมูลสารองที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน เนื่องจากมีรูปแบบที่สวยงาม น้าหนักเบา พกพาสะดวก

 เคส (Case) เป็นกล่องเหล็กหรือพลาสติกแข็ง ใช้สาหรับติดตั้งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น
เมนบอร์ด เครื่องจ่ายไฟ เครื่องอ่านเขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี การ์ด เป็นต้น

2) ซอฟต์แวร์ (Software)
ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดคาสั่งที่ทาให้ฮาร์ดแวร์ทางานตามความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวรประยุกต์
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ จัดการทางด้านอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบน
จอภาพ การนาข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ การดูแล การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม การเรียกค้นข้อมูล การ
สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบจึงหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์
ระบบที่ รู้จัก กั น ดี คื อ ระบบปฏิ บั ติ ก าร (operating system) เช่ น เอ็ ม เอสดอส ยูนิ ก ซ์ โอเอสทู วิน โดวส์
เป็นต้น
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ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบที่ รู้ จั ก กั น ดี คื อ ซอฟต์ แ วร์ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารของคอมพิ ว เตอร์ ที่ เรี ย กว่ า
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการเป็นชุดคาสั่งที่ใช้ควบคุมระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ให้
ทางานอย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์นี้เชื่อมอยู่ระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์กับฮาร์ดแวร์ที่เป็นหน่วย ประมวลผล
หน่ ว ยความจ า หน่ ว ยขั บ แผ่ น บั น ทึ ก แผงแป้ น อั ก ขระและจอภาพ ในเครื่ อ งระดั บ ไมโครคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการนี้จะส่งงานผ่านไปยังโปรแกรมควบคุมการจัดการพื้นฐาน ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยขั้นพื้นฐานของ
การติดต่อไปยังฮาร์ดแวร์ของระบบอีกต่อ หนึ่ง
การนาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ผู้ใช้จาเป็นต้องเรียนรู้คาสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการให้ได้ใน
ระดับหนึ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานขั้นต้นของการเรียกติดต่อกับคอมพิวเตอร์เช่น การขอดูรายการข้อมูลที่เก็บในแผ่น
บันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบันทึกเพื่อนามาเก็บข้อมูล การสาเนาแฟ้มข้อมูล การลบแฟ้มข้อมูล และการเปลี่ยน
ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ เป็นต้น การเรียนรู้ระบบปฏิบัติการได้ละเอียดลึกซึ้งมากก็ยิ่งจะช่วยให้สามารถเรียก ติดต่อ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้มากยิ่งขึ้น
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็นระบบปฏิบัติการที่ทางานเพียงงานเดียว
ในเวลาหนึ่ง เช่น ซีพีเอ็ม เอ็มเอสดอส พีซีดอส แอปเปิ้ลดอส และระบบปฏิบัติการที่ทางานพร้อมๆกันหลายๆ
งานในเวลาเดียวกันเรียกว่าระบบหลายภารกิจ (multitasking system) เช่น โอเอสทู วินโดวส์ 95
1. ซีพีเอ็ม (Control Program/Microcomputer : CP/M)
ซีพีเอ็ม (Control Program/Microcomputer : CP/M) จัดเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นแรกๆ ที่นามาใช้
งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 8 บิต ซึ่งปัจจุบันนี้ล้าสมัยแล้วหลังจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้
ขยายมาเป็นเครื่องขนาด 16 บิต ก็ได้มีการเขียนระบบปฏิบัติการขึ้นใหม่ คือ เอ็มเอสดอส (Microsoft Disk
Operating System : MS-DOS) พี ซี ด อ ส (Personal Computer Disk Operating System : PC-DOS)
ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสนี้ได้รับความนิยมนามาใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับพีซี
2. เอ็มเอสดอส
เอ็มเอสดอสมีรากฐานมาจากระบบปฏิบัติการซีพีเอ็มนั่นเอง โดยการเขียนโปรแกรมสาหรับใช้งานกับ
ไมโครโพรเซสเซอร์ต ระกูล อิ น เทล ขนาด 16 บิ ต เบอร์ 8088 ขึ้ น ใหม่ ที่ ยังคงรูป แบบลั ก ษณะค าสั่ งคล้ าย
ของเดิม เมื่อมีการปรับปรุงเพิ่มขยายในเวลาต่อมาเป็นรุ่น 2.0 จึงได้มีการพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นอีก
มากมาย โดยในรุ่น 2.0 นี้จะมีรูปแบบคาสั่งที่คล้ายคลึงกับคาสั่งในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โดยเฉพาะด้านการ
จัการจั
ดการข้
อมูลอในฮาร์
ดดิสดก์ดิทสี่จก์ัดทเป็ี่จนัดโครงสร้
างต้นาไม้
แบ่งแบ่
ระบบแฟ้
มเป็นมระบบย่
อย อย
ดการข้
มูลในฮาร์
เป็นโครงสร้
งต้ขนองการ
ไม้ของการ
งระบบแฟ้
เป็นระบบย่
เอ็มเอสดอสเป็นระบบปฏิบัติการที่เหมาะสาหรับงานงานเดียว แม้จะมีซอฟต์แวร์มาเสริมช่วยการใช้
งานในลักษณะหน้าต่าง (window) ทาให้สามารถทางานหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็ยังทาได้ไม่ดีนัก เพราะไม่ได้
มีการออกแบบมาเพื่องานหลายชิ้นโดยเฉพาะ เมื่อขีดความสามารถของฮาร์ดแวร์สูงขึ้น ระบบปฏิบัติการที่
เหมาะสาหรับฮาร์ดแวร์จึงได้ รับการพัฒนาเพื่อมาทดแทนเอ็มเอสดอส เช่น ระบบปฏิบัติการ โอเอสทู และ
วินโดวส์ 95
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หลายๆ ด้าน เช่น เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย สนับสนุนให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ดี มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อ่าน
เข้าใจง่าย ให้วิธีหรือขั้นตอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน และมีระบบโอนย้ายข้อมูลเข้าออกกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่าย
ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีอยู่มากมาย อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไป และ
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทั่วไป
ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะสาหรับงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องเป็น
ผู้นาไปประยุกต์กับงานของตน ผู้ใช้อาจต้องมีการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานภายในซอฟต์แวร์ต่อไปอีก ราคาของ
ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปนี้จะไม่สูงมากเกินไป
ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปซึ่งนิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์สาเร็จ แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน คือ
 ด้านการประมวลคา
 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทางาน
 ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล
 ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล
 ด้านการพิมพ์ตั้งโต๊ะ
 ด้านการลงทุนและการจัดการเงิน
 ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 ด้านภาพกราฟิกและการนาเสนอข้อมูล
 ด้านการจาลอง เกม และการตัดสินใจ
ในบรรดาซอฟต์แวร์สาเร็จทั้งหลายในกลุ่มนี้ กลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมากและจาเป็นต้องมีประจา
หน่วยงาน มักจะเป็นสี่รายการแรก คือ ด้านการประมวลคา ด้านตารางทางาน ด้านระบบฐานข้อมูล และด้าน
การสื่อสาร นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ที่กาลังได้รับความนิยมสูงขึ้น ได้แก่ ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกเพื่อนาเสนอข้อมู ล
และซอฟต์แวร์การพิมพ์ตั้งโต๊ะ
ซอฟต์แวร์สาเร็จส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นโปรแกรมประยุกต์เชิงพาณิชย์ที่มาจากต่างประเทศ
ยกเว้นเฉพาะกลุ่มแรก คือ โปรแกรมประมวลคาที่ประเทศไทยมีสร้างและพัฒ นาขึ้นมาเอง เพื่อให้สามารถ
นามาใช้งานร่วมกับภาษาไทย โดยการนาซอฟต์แวร์เดิมมาดัดแปลงและเพิ่มเติมส่วนที่ใช้งานเป็นภาษาไทย
นอกจากซอฟต์แวร์สาเร็จที่กล่าว ยังมีซอฟต์แวร์สาเร็จซึ่งนาความสามารถของงานหลายๆ ด้านมา
รวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานหลายอย่างได้พร้อมกัน คือ จะใช้ได้ทั้งประมวลคา ตาราง
ทางาน จัดการฐานข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และอาจรวมถึงการสื่อสารข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์สาเร็จอาจไม่สามารถนาไปใช้กับงานโดยตรง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือพัฒนา
เพิ่มเติม ซึ่งการแก้ไขนี้อาจต้องใช้เวลาและกาลังงาน ในบางครั้งก็ยังไม่สามารถสนองความต้องการได้ จึงเกิด
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะทาง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง

729

747

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒ นาสาหรับนาไปใช้งาน
เฉพาะด้าน หรือในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น โปรแกรมช่วยจัดการด้านการเงิน โปรแกรมช่วยจัดการบริการ
ลูกค้า ฯลฯ ตามปกติจะไม่ค่อยได้พบเห็นซอฟต์แวร์ประเภทนี้ในท้องตลาดทั่วไป แต่จะซื้อหาได้จากผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจาหน่ายในราคาค่อนข้างสูงกว่าซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานทั่วไป
โครงสร้าางของซอฟต์
งของซอฟต์แแวร์วร์เฉพาะทางมั
เฉพาะทางมักจะประกอบด้
กจะประกอบด้วยวยฐานข้
ฐานข้
า และระบบ
โครงสร้
อมูอลมูเพืลเพื
่อใช้่อเใช้ก็บเก็ข้บอข้มูอลมูลูกลค้ลูากค้และระบบของ
ของงาน
ภายในซอฟต์
วร์ควรจะมี
างานประมวลค
สร้างรายงาน
ดต่ตออบจดหมาย
โต้ตอบจดหมาย
งาน
ภายในซอฟต์
แวร์คแวรจะมี
ส่วนทำส่ว�นท
งานประมวลคำ
�เพื่อาเพื
ใช้ส่อร้ใช้
างรายงาน
ติดต่อติโต้
และ และการ
นัดหมายตามก
าหนดการ
ลักษณะของซอฟต์
แวร์แเฉพาะทางนี
้ มีท้ ั้งมีรูทปั้งแบบที
่มีผู้ใ่มช้ีผงานคนเดี
ยว ยหรื
การนั
ดหมายตามกำ
�หนดการ
ลักษณะของซอฟต์
วร์เฉพาะทางนี
รูปแบบที
ู้ใช้งานคนเดี
ว อหรืผู้ใอช้ผูง้ใานได้
ช้งาน
พร้พอร้มกั
นหลายคน
ได้
อมกั
นหลายคน
ในประเทศไทยมีการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใช้งานเฉพาะทางอยู่บ้าง ส่ วนใหญ่ จะเป็นซอฟต์แวร์ที่
บริษัทผู้ผลิตต่างประเทศได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ ในที่นี้ได้รวบรวมจัดประเภท ไว้ดังนี้
1) ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี ได้แก่ ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวรและ
ค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน
2) ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจาหน่าย ได้แก่ ระบบงานรับใบสั่งซื้อสินค้า ระบบงานบริหารสินค้าคงคลัง
ระบบงานควบคุมสินค้าแบบจานวนและรายชิ้น และระบบงานประวัติการขาย
3) ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบงานในโรงงานอุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ ระบบงานก าหนดโครงสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
การวางแผนกาลังการผลิต การคานวณต้นทุนของงาน การประเมินผลงานของพนักงาน การวางแผนการผลิต
หลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุม การทางานภายในโรงงาน การกาหนดเงินทุนมาตรฐานสินค้า
และการกาหนดขั้นตอนการผลิต
4) ซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้แก่ ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ
การเช่าซื้อรถยนต์
3) ข้อมูล
ข้อมูลในที่นี้จะมีความหมายรวมถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล และสารสนเทศที่เป็นข้อมูล
ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เมื่อนามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลหรือ
สัญญาณดิจิทัล โดยมีชนิดของข้อมูล รูปแบบของแฟ้มข้อมูล และประเภทของแฟ้มข้อมูล ดังนี้
ชนิ ด ของข้ อ มู ล ข้ อมู ล จะถู กเรีย งล าดั บ จากเล็ ก ไปใหญ่ ได้ แก่ บิ ต ตัว อัก ษร เขตข้ อ มูล หรือฟิ ล ด์
ระเบียนข้อมูล แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล ข้อมูลแต่ละบิตจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ชนิดต่างๆ ตามลักษณะได้ดังนี้
1. เลขจานวนเต็ม (Integer)
2. ค่าตรรกะ (Boolean or Logical)
3. ตัวอักษร (Character)
4. สายอักขระ (String)
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5. เลขจานวนจริง (Floating-Point Number)
6. วันและเวลา (Date/Time)
7. ไบนารี (Binary)
รูป แบบของแฟ้ ม ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการประมวลผลมี จ านวนมากกว่ าที่ จ ะเก็ บ ไว้ ใน
หน่วยความจาหลัก จึงมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล เพื่อให้มีความเป็นอิสระจากกัน โดย
ในขณะที่มีการประมวลผลนั้น ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่หน่วยความจาหลัก แล้วจะลบทิ้งไปเมื่อมีการทางานสิ้นสุด
ประเภทของแฟ้มข้อมูล ภายในคอมพิวเตอร์จะมีแฟ้มข้อมูลที่ใช้งาน 2 ลักษณะ คือ แฟ้มข้อมูลที่นาไป
ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ เรียกว่า แฟ้มข้อมูล และแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรมสาหรับนาไปประมวลผล
แฟ้มข้อมูลในชนิดแรกอีกทีหนึ่ง เรียกว่า แฟ้มโปรแกรม
4) ผู้ใช้
คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้งาน โต้ตอบ ควบคุม และดูแลคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ที่ดีควรมีความรู้และ
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานได้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถแบ่งตาม
ลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 5 ประเภท คือ ผู้ใช้งานตามบ้าน ผู้ใช้งานตามสานักงานขนาดเล็ก ผู้ใช้งานที่
ต้องกาความคล่องตัว ผู้ใช้งานตามสานักงานใหญ่ และผู้ใช้งานสมรรถนะสูง
5) กระบวนการ
ขั้นตอนการทางานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้ กระบวนการ
ทางานที่ดีจะต้องเกิดจากผู้ใช้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน ข้อมูลมีความถูกต้อง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล ทาให้สามารถส่งเสริมการทางานด้านต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์มี
ลั ก ษณะการท างานภายใต้ การควบคุ ม ของชุด ค าสั่ งที่ ม นุ ษ ย์ เขีย นขึ้ น โดยจะท างานอย่ างเป็ น ระบบผ่ าน
ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
การทางานของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยหน่วยการทางานหลักๆ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา และหน่วยแสดงผล โดยจะเริ่มจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ผ่านหน่วยรับข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บในหน่วยความจา แล้วนาแฟ้มข้อมูล
ดั ง กล่ า วไปประมวลผลที่ ห น่ ว ยประมวลผลกลาง ซึ่ ง หน่ วยประมวลผลกลางจะมี ก ารท างานร่ ว มกั บ
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3. หน่ ว ยความจ า (Memory Unit) แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ หน่ ว ยความจ าหลั ก และ
หน่ว ยความจาส ารอง โดยหน่ วยความจาหลั กจะต้องท างานร่ว มกับ หน่ วยประมวลผลกลาง เมื่อผ่ านการ
ประมวลผลข้อมูอลมูและปิ
ดเครื
การประมวลผลข้
ลและปิ
ดเครื่องคอมพิ
่องคอมพิววเตอร์
เตอร์แแล้ล้วว ข้อข้มูอลมูทีล่เทีก็่เบก็ไว้
บไว้ททั้งก่ั้งก่ออนและหลั
นและหลังงขณะที่ทำ�างานจะหายไป
งานจะหายไป ข้ข้ออมูมูลล
ดังกล่าวจึงไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกในอนาคต จึงต้องบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจาสารอง เพื่อเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย
3.1 หน่วยความจาหลัก (Primary Storage) ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจาหลักนี้ จะเป็นข้อมูลที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในหน่ ว ยประมวลผลกลาง โดยจะเรี ย กใช้ ห รื อ เตรี ย มข้ อ มู ล ให้ พ ร้ อ มก่ อ นส่ งไปยั ง หน่ ว ย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลักแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
3.1.1 หน่วยความจาแรม (RAM : Random Access Memory) ทาหน้าที่เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล โดยข้อมูลและซอฟต์แวร์นี้จะถูกลบหายไปทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์

3.1.2 หน่วยความจารอม (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจาที่บันทึกข้อมูลคาสั่ง
เริ่มต้นของระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจากโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
ข้อมูลในหน่วยความจารอมจะไม่ถูกลบหายไปถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถ
ลบหรือแก้ไขได้ด้วยวิธีปกติ

3.1.3 หน่วยความจาซีมอส (CMOS Memory) เป็นหน่วยความจาที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจา
ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์ โดยจะใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด
ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจึงไม่สูญ หาย และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อมีการ
การเปลี
่ยนแปลงอุ
ปกรณ์
เปลี่ยนแปลงอุ
ปกรณ์
นั้นนั้น

3.2 หน่วยความจาสารอง (Secondary Storage) ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อให้สามารถ
นาข้อมูล ชุดคาสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจาสารองมีทั้งที่
เป็ น ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการประมวลผลและสารสนเทศต่ า งๆ มั ก มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ใน
หน่วยความจาหลัก โดยหน่วยความจาสารองหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ ส่วนฮาร์ดแวร์ใน
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หน่วยความจาสารองอื่นๆ จะออกแบบมาเพื่อให้สามารถพกพอได้สะดวก ฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และ USB Flash Drive

4. หน่วยแสดงผล
ยแสดงผล(Output
(OutputUnit)
Unit)ทำ�ทหน้าหน้
สื่อสารและแสดงผลต่
ทั้งในขณะที
าทีา่ตทีิด่ตต่ิดอต่สื่อสารและแสดงผลต่
อผู้ใอช้ผูทั้ใช้้งในขณะที
่ทำ� ่ทาการ
ประมวลผลและหลังจากการประมวลผลเสร็
จแล้จวแล้ซึว่งจะรัซึบ่งสารสนเทศที
่ได้จากหน่
ยประมวลผลกลางมาแปลง
การประมวลผลและหลั
งจากการประมวลผลเสร็
จะรับสารสนเทศที
่ได้จวากหน่
วยประมวลผลกลางมา
ให้เป็นข้เอป็มูนลข้หรื
ปแบบที
่ผู้ใช้เข้่ผาู้ใใจ
ไปจะใช้
จอภาพจอภาพ
(Monitor)
เพื่อติดต่เพือสื่อ่อติสารกั
้ใช้
แปลงให้
อมูอลสารสนเทศในรู
หรือสารสนเทศในรู
ปแบบที
ช้เข้โดยทั
าใจ ่วโดยทั
่วไปจะใช้
(Monitor)
ดต่อสืบ่อผูสาร
้ยังใช้ฮาร์
่นๆ นาเสนอข้
อมูลหรืออมูสารสนเทศในรู
ปแบบที
่ผู้ใช้ต้อ่ผงการ
เช่น
กัเป็บนผูหลั
้ใช้เกป็นนอกจากนี
หลัก นอกจากนี
้ยังดใช้แวร์
ฮาร์ปดระเภทอื
แวร์ประเภทอื
่นๆ นำ�เสนอข้
ลหรือสารสนเทศในรู
ปแบบที
ู้ใช้ต้องการ
นเอกสารสิ
่ งพิ ม่งพิพ์มดพ์้วยเครื
่องคอมพิ
เช่การแสดงผลเป็
น การแสดงผลเป็
นเอกสารสิ
ด้วยเครื
่องคอมพิว เตอร์
วเตอร์(Printer)
(Printer)และการแสดงผลเป็
และการแสดงผลเป็นเสี
นเสียยงด้งด้ววยล
ยลำาโพง
�โพง
(Speakerphone)
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ใบงานที่ 5.1
ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์
1. จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

จากแผนภาพด้านบน ระบบคอมพิวเตอร์มีการทางานทั้ง 4 หน่วย ดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ 5.1
ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์
1. จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
หน่วยรับเข้า
หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยความจาหลัก

หน่วยแสดงผล
หน่วยส่ งออก
จากแผนภาพด้านบน ระบบคอมพิวเตอร์มีการทางานทั้ง 4 หน่วย ดังต่อไปนี้
การทางานของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยหน่วยการทางานหลักๆ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา และหน่วยแสดงผล โดยจะเริ่มจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ผ่านหน่วยรับข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บในหน่วยความจา แล้วนาแฟ้มข้อมูล
ดั ง กล่ า วไปประมวลผลที่ ห น่ ว ยประมวลผลกลาง ซึ่ ง หน่ ว ยประมวลผลกลางจะมี ก ารท างานร่ ว มกั บ
หน่วยความจาตลอดเวลา จากนั้นคอมพิวเตอร์จึงส่งสารสนเทศที่ได้ไปยังหน่วยแสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้กาหนด
ไว้
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
มีความรับผิดชอบและทางานเป็นทีม

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
อัลกอรึทึม
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม
Flowgorithm
3. สามารถเขียนผังงาน (flowchart) โดยใช้
โปรแกรม Flowgorithm ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. กระบวนการสืบค้นข้อมูล
3. ทักษะการคิด การสื่อสาร
4. ทักษะการแก้ปัญหา ICT

ขอบเขตเนื้อหา
1. การออกแบบอัลกอรึทึมเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ป

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้ว่า “มีใครตอบได้ว่า
อัลกอรึทึม คืออะไร?” ตัวอย่างคาตอบ : กระบวนการแก้ปัญหาที่
อธิบายเป็นขั้นตอน
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบอัลกอรึทึม
ตามใบความรู้ 6.1 เรื่อง อัลกอรึทึม
2. นักเรียนทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง การออกแบบอัลกอรึทึม
โดยการเขียนผังงาน
3. ครูสาธิตการใช้งานโปรแกรม Flowgorithm ตามใบความรู้ที่
6.2 เรื่อง โปรแกรม Flowgorithm
4. นักเรียนทาใบงานที่ 6.2 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้
โปรแกรม Flowgorithm
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการออกแบบอัลกอรึทึม
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง อัลกอรึทึม
- ใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง การติดตั้งและใช้งาน
โปรแกรม Flowgorithm
- เว็บไซต์ Flowgorithm.org
- เว็บไซต์ youtu.be/sXIj-KTshyg
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อัลกอรึทึม
- ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมโดย
ใช้โปรแกรม Flowgorithm
หมายเหตุ
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

ป
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ (K)
- ตรวจใบงานที่ 6.1
เรื่อง อัลกอรึทึม และ
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การ
การออกแบอั
กอริททึมึ่มโดย
ออกแบบอัลลกอริ
โดยใช้
โปรแกรม
ใช้โปรแกรม
Flowgorithm
ด้านทักษะ/กระบวนการ - ทดสอบการทางาน
(P)
โปรแกรม
ด้านคุณลักษณะ (A)

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อัลกอรึ - นักเรียนทุกคนผ่าน
ทึม
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
- ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การ
80
การออกแบอั
กอริททึมึ่มโดยใช้
โดยใช้
ออกแบบอัลลกอริ
โปรแกรม
โปรแกรมFlowgorithm
Flowgorithm
- คอมพิวเตอร์

- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์
....

- นักเรียนทุกคน
ทดสอบโปรแกรมผ่าน
ร้อยละ 80
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80

742

760
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 อัลกอริทึม
อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลาดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น
อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง แนวคิดอย่างมีเหตุมีผลที่ผู้พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือ
นักวิเคราะห์ระบบ ใช้ในการอธิบายวิธีการทางานอย่างเป็นขั้นตามลากดับในการที่จะพัฒ นาโปรแกรมนั้นๆ
ให้ กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนหรือพัฒ นา
โปรแกรม
ขณะเดียวกันสามารถช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ต รวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการ
การทำ
และความถู
ต้องในแต่
้นตอนการทำางาน
�งานโดยผู
โดยผู
นเจ้าของงานหรื
าของงานหรืออผูผู้ ท้ที่ รี่ ับ ผิดชอบนั
ไม่
ท างาน�งาน
และความถู
ก ต้อกงในแต่
ล ะขัล้ะขั
น ตอนการท
้ ที่ เ้ทป็ี่เนป็เจ้
ชอบนั้น้ นๆๆ ไม่
จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น
หลักการเขียนอัลกอริทึม
1. กระบวนการสาคัญเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวในการมีจุดเริ่มต้นหลายที่จะทาให้กระบวนการวิธีสับ สน
จนในที่สุดอาจทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ หรืออาจทาให้อัลกอริทึมนั้นไม่สามารถทางานได้เลย
2. กาหนดการทางานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน การกาหนดอัลกอริทึมที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่
คลุมเครือ เสร็จจากขั้นตอนหนึ่ง ไปยังขั้นตอนที่สองมีเงื่อนไขการทางานอย่างไร ควรกาหนดให้ชัดเจน
3. การทางานแต่ละขั้นตอนควรสั้นกระชับ เพราะการกาหนดขั้นตอนการทางานให้สั้นกระชับนอกจาก
จะทาให้โปรแกรมทางานได้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มาพัฒนาโปรแกรมต่อด้วยเพราะสามารถ
ศึกษาอัลกอริทึมจากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่าย
4. ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อเนื่องกัน การออกแบบขั้นตอนที่ดีนั้นผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควร
เป็นข้อมูลสาหรับนาเข้า ให้กับข้อมูลในขั้นต่อไป ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
5. การออกแบบอัล กอริทึ ม ที่ ดี ควรออกแบบให้ ครอบคลุ ม การท างานในหลายรูป แบบ เช่น การ
ออกแบบโดยคิดไว้ดลไว้่วงหน้
าว่าาหากผู
้ใช้โ้ใปรแกรมป้
อนข้
อมูอลมูเข้ลาเข้ผิาดผิประเภท
โปรแกรมจะมีกการเตื
การออกแบบโดยคิ
ล่วงหน้
ว่าหากผู
ช้โปรแกรมป้
อนข้
ดประเภทโปรแกรมจะมี
ารเตื่อ่อนว่
นว่าาผูผู้ใ้ใช้ช้งงานมี
านมี
การใส่ ข้อมูล ที่ผิดประเภทโดยโปรแกรมจะไม่รับข้อมูล นั้น เพื่อให้ ใส่ ข้อมูล ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิด
จุดบกพร่องของโปรแกรมได้
รูปแบบของอัลกอริทึม
การเขียนอัลกอริทึมมีหลายรูปแบบ โดยผู้เขียนสามารถใช้อัลกอริทึมหลายรูปแบบประกอบกันในการ
การออกแบบอั
เพืใ่อนการแก้
ใช้ในการแก้
ปัญหาการเขี
ยนโปรแกรมได้
ออกแบบอั
ลกอริลกอริ
ทึมนัท้นึมเพืนั่อ้นใช้
ปัญหาการเขี
ยนโปรแกรมได้
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1. แบบลาดับ (Sequential) มีลักษณะการทางานจะเป็นไปตามขั้นตอน ก่อน-หลัง ต่อเนื่องกันไป
เป็นลาดับ โดยการทางานแต่ละขั้นตอนต้องทาให้เสร็จก่อน แล้วจึงไปทาขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่าง : อัลกอริทึมแบบลาดับ (Sequential)
การทอดไข่ดาว
1. ตั้งกระทะบนเตา
2. เปิดแก๊ส
3. ใส่น้ามันพืช
4. รอจนน้ามันร้อน
5. ตอกไข่ไส่กระทะ
6. รอจนไข่สุก
7. ตักไข่ใส่จานที่เตรียมไว้
2.แบบทางเลือก (Decision) อัลกอริทึมรูปแบบนี้ มีเงื่อนไขเป็นตัวกาหนดเส้นทางการทางานของ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็น จริง หรือ เท็จ แล้วค่อยทางานต่อไป
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3.แบบทาซ้า (Repetition) อัลกอริทึมแบบนี้คล้ายกับแบบทางเลือก คือ มีการตรวจสอบเงื่อนไข แต่
แตกต่างกันตรงที่เมื่อการทางานตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด โปรแกรมจะกลับไปทางานอีกครั้งวนการทางานแบบ
นี้เรื่อยๆ จนกระทั่งไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้จึงหยุดการทางานหรือทางานในขั้นต่อไป

อ้างอิง: http://gg.gg/d2axu
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ใบความรู้ที่ 6.2 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Flowgorithm
วิธีการติดตั้ง
1. ทาการดาวน์โหลดโปรแกรม Flowgorithm จากเว็บไซต์ flowgorithm.com

2. ทาการติดตั้งโปรแกรมโดยดับเบิ้ลคลิ
คลิกปทีที่ ่ setup.exe

3. กดปุ่ม Next ตามภาพ พอติดตั้งสาเร็จให้กดปุ่ม Close
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การใช้งานโปรแกรม Flowgorithm
1. ทาการเปิดโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ icon

2 . หน้าจอโปรแกรม Flowgorithm เริ่มต้นจะสร้างจุด Main และ End ให้โดยอัตโนมัติ

3. ทดสอบการเขียนผังงาน โปรแกรมหาผลบวกของตัวเลขสองจานวน
เริ่มคลิกที่ปลายลูกศรสีแดง จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

4. สร้าง Declare แล้วทาการดับเบิ้ลคลิกที่กล่อง Declare จะปรากฏหน้าต่างตามภาพ ให้ใส่ค่า a ในช่อง
Variable Names เลือก Type เป็น Integer (ตัวเลขจานวนเต็ม)
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*อธิบายเพิ่ม ชนิดของข้อมูล (Type)
Integer = จานวนเต็ม (ตัวอย่าง 0, 1, 2, 3)
Real = จานวนจริง (ตัวอย่าง 0.1, 5.2, 6.3, 5.5)
String = อักขระ (ตัวอย่าง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่)
Boolean = จริง เท็จ
5. สร้างกล่อง Declare เพิ่ม โดยกาหนดเป็นค่า b และ result ตามภาพ

6. สร้าง Output แจ้งผู้ใช้ให้กรอกตัวเลขสองตัว คือ a และ b
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7. สร้าง Input เพื่อรับค่า a และ b จากผู้ใช้

8. สร้าง Assign เพื่อคานวณ โดยช่อง Variable ให้กรอก result ช่อช่งอExpression
ง Expressionให้ให้
กรอกa a+ +b b
กรอก
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9. สร้าง Output เพื่อแสดงการคานวณ โดยใช้ Code ดังนี้
"ผลบวกของตัวเลข "& a &" และ "& b &" คือ "& result

10. ทาการรันโปรแกรม โดยกดปุ่ม

ที่แถบเมนู และทดสอบการกรอกข้อมูล และแสดงผลลัพธ์
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นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม Flowgorithm ยังมีความสามารถในการแปลง Flowchart เป็น Code ได้อีกด้วย
โดยเข้าไปที่เมนู Tools เลือก Source Code Viewer

โดยระบบจะแปลงเป็น Code ภาษา Pseudocode (ซูโดโค้ด) ให้อัตโนมัติ
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นอกจากนี้ยังสามารถเลือกให้แปลงเป็นภาษาโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกหลายภาษา โดยคลิกที่

จะเห็นได้ว่า โปรแกรม Flowgorithm ช่วยให้การออกแบบอัอัลกอริ
กอลิททึมึม และการเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นมาก
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ใบงานที่ 6.1
เรื่อง อัลกอริทึม
จงออกแบบอัลกอริทึม โดยการเขียนผังงาน (flowchart) ดังต่อไปนี้
1. โปรแกรมตัดเกรด โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลคะแนนรวมที่ได้ แล้วให้ระบบตรวจสอบว่า ถ้า คะแนน
มากกว่า 80 ได้เกรด 4 เป็นต้น
2. โปรแกรมคานวณหาพื้นที่ (สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม ฯลฯ ) โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามสูตร
ของการหาพื้นที่ แล้วแสดงผลลัพธ์
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ใบงานที่ 6.2
เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm
1. จงออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้โปรแกรม Flowgorithm ดังต่อไปนี้
1.1 โปรแกรมตัดเกรด โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลคะแนนรวมที่ได้ แล้วให้ระบบตรวจสอบว่า ถ้า คะแนน
มากกว่า 80 ได้เกรด 4 เป็นต้น
1.2 โปรแกรมคานวณหาพื้นที่ (สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม ฯลฯ ) โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามสูตร
ของการหาพื้นที่ แล้วแสดงผลลัพธ์
2. จงแปลงผังงานเป็น Code ภาษา C# หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ
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เฉลยใบงานที่ 6.2
เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm
1. จงออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้โปรแกรม Flowgorithm ดังต่อไปนี้
1.1 โปรแกรมตัดเกรด โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลคะแนนรวมที่ได้ แล้วให้ระบบตรวจสอบว่า
ถ้า คะแนนมากกว่า 80 ได้เกรด 4 เป็นต้น

1.2 โปรแกรมคานวณหาพื้นที่ (สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม ฯลฯ ) โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามสูตรของการ
การหาพื้นที่ แล้วแสดงผลลัพธ์
หาพื้นที่ แล้วแสดงผลลัพธ์
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2. จงแปลงผังงานเป็น Code ภาษา C# หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบ
อัลกอรึทึม

รายการประเมิน
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนผัง
เกี่ยวกับโปรแกรม งาน (flowchart)
Flowgorithm
โดยใช้โปรแกรม
Flowgorithm ได้

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

รายการประเมิน
กษะ
กระบวนการสืบค้น ทักษะการคิด
ทักทัษะการ
ัญหาICT
ICT
ข้อมูล
การสื่อสาร การแก้
แก้ปัญปหา

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นใน
การทางาน

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
4 คะแนน ระดับ
3 คะแนน ระดับ
2 คะแนน ระดับ
1 คะแนน ระดับ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

*เกณฑ์การผ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น
2. คาสั่งแสดงผลและรับค่า
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. การเขียนโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
1. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ซื่อสัตย์
4. มุ่งมั่นในการทางานเป็นทีม

ขอบเขตเนื้อหา
1. โครงสร้างภาษาไพธอน
2. การรับค่าและแสดงผล
3. การเขียนโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
อาชีพโปรแกรมเมอร์ และการพัฒนาโปรแกรม
2. ครูแนะนาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หลักการ และความ
เข้าใจพื้นฐาน
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 7.1 เรื่องความรู้พื้นฐาน
โปรแกรมภาษาไพธอน เป็นเวลา 10 นาที
2. ครูถามคาถามนักเรียน ดังนี้
- ภาษาไพธอนคือภาษาระดับใด
- ผู้พัฒนาภาษาไพธอนคือใคร
- ภาษาไพธอนมีโครงสร้างการทางานอย่างไร
- โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาษาไพธอน ได้แก่โปรแกรม
อะไรบ้าง
3. ครูสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนโดยใช้
editor หรือผ่านเว็บไซต์ https://repl.it
4. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมแสดงชื่อหรือข้อมูลตนเอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- python.nattapon.com
- ใบความรู้ 7.1 เรื่อง เรื่องความรู้พื้นฐานโปรแกรม
ภาษาไพธอน
- ใบความรู้ที่ 7.2 เรื่องคาสั่งแสดงผลและรับค่า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 7.1 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคานวณ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ด้วยคาสั่ง print
5. ครูแนะนาตัวแปรและการใช้งานตัวแปร และให้นักเรียน
ทดลองเขียนคาสั่งเก็บค่าในตัวแปร และแสดงออกทางหน้าจอ
6. ครูสาธิตวิธีการใช้คาสั่ง input เพื่อรับค่าเข้าสู่โปรแกรม
7. นักเรียนทบทวนวิธีการใช้คาสั่ง print และ input เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ 7.2 เรื่องคาสั่งแสดงผลและรับค่า
8. ครูสาธิตวิธีการเขียนคาสั่งโปรแกรมคานวณค่าทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น การคานวณหาพื้นที่รูปทรง
ต่างๆ เป็นต้น
9. นักเรียนทาใบงานที่ 7.1 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคานวณ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด
เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. การเขียนโปรแกรม
ภาษาไพธอนเบื้องต้น
2. คาสั่งแสดงผลและรับ
ค่า

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. การเขียนโปรแกรม
คานวณทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. การแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ซื่อสัตย์
4. มุ่งมั่นในการทางาน
เป็นทีม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบงานที่ 7.1 เรื่องการ
พัฒนาโปรแกรมคานวณ
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรมการ
การเรี
้ของนั
เรียนรูย้ขนรูองนั
กเรีกยเรีนยน

- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบกับ
เกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- 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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ใบความรู้ 7.1 เรื่อง เรื่องความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาไพธอน
ภาษาไพธอน (Python Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง มีการทางานแบบ
อินเทอร์พรีเตอร์ สร้างโดย กีโอ ฟาน รอสซัม (Guido van Rossom)
ภาษา Python ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยไม่ยึดติดกับ Platform นั่นหมายความว่า เราสามารถเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาไพธอนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Unix, Linux, Window ฯลฯ) และที่สาคัญภาษาไพธอน
เป็นภาษา Open Source ครับ
ความสามารถของภาษา Python (จากเว็บไซต์ http://python.cmsthailand.com/) ได้กล่ าวถึ ง
ความสามารถของภาษา Python ไว้ดังนี้
1. ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยภาษา Python มีโครงสร้างของภาษาไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ซึ่งโครงสร้าง
ภาษา Python จะคล้ายกับภาษา C มาก เพราะภาษา Python สร้างขึ้นมาโดยใช้ภาษา C ทาให้ผู้ที่คุ้นเคย
ภาษา C อยู่แล้วใช้งานภาษา Python ได้ไม่ยาก นอกจากนี้โดยตัวภาษาเองมีความยืดหยุ่นสูงทาให้การจัดการ
กับงานด้านข้อความ และ Text File ได้เป้นอย่างดี
2. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะตัวแปรภาษา Python อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU
3. ใช้ ได้ ห ลายแพลตฟอร์ม ในช่ ว งแรกภาษา Python ถู ก ออกแบบใช้ งานกั บ ระบบ Unix แต่ ใน
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาตั ว แปลภาษา Python ให้ ส ามารถใช้ กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ อาทิ เช่ น Linux,
Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000, OS/2 รวมทั้ง OS X
4. ภาษา Python ถูกสร้างขึ้นโดยได้รวบรวมเอาส่วนดีของภาษาต่างๆ เข้ามาไว้ด้ว ยกัน อาทิเช่น
ภาษา C, C++, Java, Perl
5. ภาษา Python เป็ น ภาษาประเภท Server side Script คื อ การท างานของภาษา Python จะ
ทางานด้านฝั่ง Server แล้วส่งผลลัพธ์กลับมายัง Client ทาให้มีความปลอดภัยสูง
6. ใช้พัฒนา Web Service โดยที่ภาษา Python สามารถนามาพัฒนาเว็บเซอร์วิส รวมทั้งใช้บริหาร
การสร้างเว็บไซต์สาเร็จรูปที่เรียกว่า Content Management Framework (CMF) ตัวอย่าง CMF ที่มีชื่อเสียง
มากและเบื้องหลังทางานด้วย python คือ Plone
1. ตัวแปร (Variable)
ตัวแปร (variable) เป็นการกาหนดชนิดข้อมูลของตัวแปร เพื่อนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยที่
โปรแกรมภาษาไพธอนไปจองพื้นที่ในหน่วยความจา เพื่อใช้เก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ แล้วแต่ชนิดของตัวแปรที่
ประกาศเอาไว้ อาจเป็นชนิดตัวเลข ตัวอักขระ หรือสายอักขระ ข้อมูลประเภทเหล่านี้จะถูกนาไปอ้างถึงเมื่อ
เขียนคาสั่งไปอ้างอิง ภาษาไพธอนมีการประกาศตัวแปรไม่เหมือนเหมือนภาษาซี หรือภาษาปาสกาล ดังนี้

767

785

ชนิดข้อมูล
ชนิดข้อมูล
INTEGER (จานวนเต็ม)

ภาษาไพธอน

ภาษาซี
int i = 0;
int j = 5;
float i = 0.0;
float j = 5.0;
char ch = ‘N’;
string text;
-

i=0
j=5
FLOAT (จานวนจริง)
i = 0.0
j = 5.0
CHARACTER (อักขระ) ch = ‘N’
STRING (สายอักขระ) text = ‘Nattapon’
BOOLEAN (ตรรกะ)
Boo = True
Boo = False
จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบการประกาศตัวแปรของภาษาต่างๆ เปรียบเทียบกับภาษาไพธอน
ภาษาซีจะต้องบอกชนิดอย่างชัดเจน เช่น int i; แต่ภาษาไพธอนสามารถกาหนดค่าให้กับตัวแปรนั้นๆ ได้เลย
ตัวแปรของภาษาไพธอนจะเรียนรู้จากข้อมูลที่เรากาหนดให้ เช่น i = 0 หมายถึง ตัวแปร i เก็บข้อมูลประเภท
ตัวเลขจานวนเต็ม (integer) แต่การประกาศตัวแปรมีเงื่อนไขที่ต้องคานึงตามกฎการตั้งชื่อตัวแปรของภาษาไพ
ไพธอน
อไปนี้ ้
ธอน มีดมีังดต่ังอต่ไปนี
1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ห้ามใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ
2. ห้ามมีช่องว่าง หรือเว้นวรรค
3. ห้ามใช้เครื่องหมายต่อไปนี้ในการตั้งชื่อตัวแปร !,@, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, =, \, |, +, ~
4. ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ากับคาสงวน
5. ควรตั้งชื่อตัวแปรที่สื่อความหมายให้ชัดเจน เพื่อผู้อื่นตีความหมายได้เข้าใจ แต่ถ้ามีความยาวมากให้
ย่อ เช่น student_name ควรใช้ st_name เป็นต้น
6. ตัวแปรที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กผสมกันจะมีความหมายต่างกับตัวพิมพ์เล็กเพียงอย่างเดียว
เช่น St_Id แตกต่างจากตัวแปร st_id เป็นต้น
คาสงวน
คาสงวน คือ ชื่อหรือคาที่ภาษาไพธอนสงวนไว้เฉพาะเพื่อใช้เป็นคาสั่ง หรือมีไว้เพื่อเขียนเป็นโครงสร้าง
ของตัวภาษาเอง ฉะนั้นผู้เขียนโปรแกรมจึงควรหลีกเลี่ยงคาสงวนเหล่านี้ในการตั้งชื่อโปรแกรม ตัวแปร หรือชื่อ
ใดๆ ก็ตามที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วตรงกับคาสงวน คาสงวนมีด้วยกัน 31 คาดังต่อไปนี้
and
del
from
not
while
as
elif
global
or
with
assert
else
if
pass
yield
break
except
import
print
class
exec
in
raise
continue
finally
is
return
def
for
lambda
try
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2. นิพจน์ (Expression)
่ใช้ในการคำ
�นวณหาค่
าต่างๆาต่ยกตั
างง่วาอย่
ยๆางง่
ที่เาห็ยๆ
นได้ชทีัด่เก็ห็อนย่ได้
างเช่
นิพจน์
จน์ (Expression)
(Expression)คือคือข้อข้กำอ�กหนดที
าหนดที
่ใช้ในการค
านวณหาค่
างๆวอย่ยกตั
ชัดนก็
สูตรคณิ
ต่าตงๆศาสตร์
ซึ่งสูตตรเหล่
วยโอเปอร์แรนด์ว(Operand)
โอเปอร์
แรนด์ คือ ตัโอเปอร์
วแปร หรื
อ
อย่
างเช่ตนศาสตร์
สูตรคณิ
่างๆานัซึ้น่งจะประกอบไปด้
สูตรเหล่านั้นจะประกอบไปด้
ยโอเปอร์แรนด์
(Operand)
แรนด์
หรือฟัหรื
งก์อชค่ันาต่คงที
างๆ ่ มาคำ
แต่หานวณอาจจะมี
นึ่งตัวหรือมากว่าตั้งโดยการใช้
เป็น เร
คืค่าอคงที
ตัว่ แปร
หรือ�นวณอาจจะมี
ฟังก์ชันต่างๆตั้งมาค
แต่หนึ่งตัโวอเปอเรเตอร์
หรือมากว่ า(Operator)
โดยการใช้ซึโ่งอเปร์
สัญลัก(Operator)
ษณ์ที่ใช้ในการคำ
บทางคณิานวณหรื
ตศาสตร์อมเปรี
าเป็ยนบเที
ตัวเชืย่อบทางคณิ
มของโอเปอร์
แรนด์มตัาเป็
วอย่นาตังเช่
บวก (+)
เตอร์
ซึ่ง�เป็นวณหรื
นสัญลัอกเปรี
ษณ์ยบเที
ที่ใช้ยในการค
ตศาสตร์
วเชืน่อมของโอ
เปอร์
ตัวอย่
ลบ น(-)การเข้
คูณาใจนิ
(*) พหาร
เพื่อจะเป็ตนรการหาพื
การเข้าใจนิ
จน์ดียิ่งขึ้นอให้
ลบ (-)แรนด์
คูณ (*)
หารางเช่
(/) นเป็บวก
นต้น (+)
เพื่อจะเป็
จน์ดีย(/)ิ่งขึ้นเป็ให้นพต้ิจนารณาจากสู
้นที่ขพองวงกลมต่
ไป
พินี้คจือารณาจากสู
ตรการหาพื
้นที่ของวงกลมต่อไปนี้คือ pi * radius * radius
pi * radius
* radius
Expression คือ pi * radius * radius
Operand มี 2 ตัว คือ
Variable (ตัวแปร) คือ radius
Constant (ค่าคงที่) คือ pi
Operator
คือ *
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ใบความรู้ที่ 7.2 เรื่อง คาสั่งแสดงผลและรับค่า
การรับค่าทางคีย์บอร์ด (แป้นพิมพ์)
ภาษาไพธอนได้กาหนดให้มีคาสั่งเพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ พิมพ์ข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เข้าสู่หน่วยความจา
ได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลประเภทตัวเลข และข้อมูลประเภทตัวอักขระหรือสายอักขระ
1. การป้อนข้อมูลเพื่อรับค่าตัวเลข
การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เป็นการนาเข้าข้อมูล เฉพาะข้อมูลประเภทตัวเลขเท่านั้น รูปแบบคาสั่ง
ได้แก่
กรณีที่รับตัวเลขเป็นจานวนเต็ม <variable> = int(input("text")) เช่น
number = int(input("กรุณาป้อนจานวนนักศึกษา : "))
กรณีที่รับตัวเลขเป็นจานวนจริง

<variable> = float(input("text")) เช่น
number = float(input("กรุณาป้อนจานวนนักศึกษา : "))
การทางานของคาสั่ง จะแสดงข้อความ "กรุณาป้อนจานวนนักศึกษา : " ถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขจานวนใดๆ
แล้วกดปุ่ม Enter ตัวเลขค่านั้นจะจัดเก็บอยู่ในตัวแปร number หลั งจากนั้นนาตัวแปร number ไปใช้ใน
คาสั่งใดๆ เพื่อการคานวณได้
2. การป้อนข้อมูลเพื่อรับค่าตัวอักขระ
การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เป็นการนาเข้าข้อมูลจากผู้ใช้อีกกรณีหนึ่ง แต่เหมาะสาหรับตัวอักขระหรือ
สายอักขระเท่านั้น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น มีรูปแบบดังนี้
<variable> = input("text") เช่น
name = input("กรุณาป้อนชื่อนักศึกษา : ")
* หมายเหตุ กรณีนี้ แม้ว่าจะพิมพ์ข้อมูลเป็นตัวเลข โปรแกรมก็จะมองตัวเลขนั้นเป็นอักขระ ซึ่งไม่
สามารถนามาคานวณได้
การแสดงผลข้อมูลออกจากหน้าจอ
การแสดงผลทางจอภาพมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องทราบอีกหลายประเด็น โดยทั่วไปแล้ว คาสั่งที่
สั่งให้ แสดงผลทางจอภาพใช้คาสั่ง print และตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ภายในวงเล็บจะใช้ฝนทอง (')
หรื อ เครื่อ งหมายฟั น หนู (") และตามด้ ว ยข้ อ ความที่ ต้ อ งการแสดงผล ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยเครื่อ งหมาย ' หรือ "
ตัวอย่างเช่น print("นี่คือการแสดงผลทางจอภาพ") เป็นต้น แต่มีรายละเอียดการแสดงผลทีนอกเหนือจากนี้
ดังต่อไปนี้
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1. การแสดงผลเป็นข้อความอย่างเดียว
ในการแสดงผลเป็นข้อความหรืออักขระอย่างเดียว สามารถใช้คาสั่ง print ได้ดังนี้
print(‘สวัสดีครับ’)
2. การแสดงผลค่าของตัวแปร
กาหนดค่าของตัวแปร x = 5, y = 10
การใช้คาสั่ง print(x) จะได้ผลลัพธ์แสดงออกทางหน้าจอเป็น 5 ซึ่งก็คือค่าของตัวแปร x
คาสั่ง print(x+y) จะได้ผลลัพธ์แสดงออกทางหน้าจอเปน 15 ซึ่งก็คือค่าของตัวแปร x+y
3. การแสดงผลข้อความร่วมกับตัวแปร
กาหนดค่าของตัวแปร x = 5, y = 10
ถ้าต้องการให้แสดงผลออกทางหน้าจอเป็นคาว่า “ค่าของ x = 5” จะใช้คาสั่งดังนี้
print(“ค่าของ x = ”,x)
ถ้าต้องการให้แสดงผลออกทางหน้าจอเป็นคาว่า “ค่าของ x = 5 และค่าของ y = 10” จะใช้คาสั่งดังนี้
print(“ค่าของ x = ”,x, “ และค่าของ y = ”, y)
ความรู้เพิ่มเติม
คาสั่ง \n เป็นคาสั่งสาหรับสั่งให้โปรแกรมทาการเว้นบรรทัด
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ใบงานที่ 7.1 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. จงตอบคาถามต่อไปนี้
1.1 หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมคานวณหาพื้นที่วงกลมจากสูตร...............................................
นักเรียนจะต้องกาหนดตัวแปรสาหรับรับค่าทางคีย์บอร์ดกี่ตัวแปร.................ได้แก่.............................................
1.2 หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมคานวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตร.......................................
นักเรียนจะต้องกาหนดตัวแปรสาหรับรับค่าทางคีย์บอร์ดกี่ตัวแปร.................ได้แก่.............................................
1.3 หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมคานวณหาค่าระยะทางจากสูตร s = ut + (1/2)at2
นักเรียนจะต้องกาหนดตัวแปรสาหรับรับค่าทางคีย์บอร์ดกี่ตัวแปร.................ได้แก่.............................................
2. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
2.1 โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
…………. = int(input(“Input width : ”))
high = int(input(“Input high : ”))
area = width * …………..
print(……………)

2.2 โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม
radius = float(input(“Input width : ”))
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

2.2 โปรแกรมรับตัวเลขจานวนจริง 3 ตัว แล้วหาค่าเฉลี่ย
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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3. กาหนดโจทย์ปัญหาและผลลัพธ์ที่ต้องการ จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา
3.1 เขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงข้อความ ดังนี้
Hello World!!
I’m study at Wang Klai Kang Won School.
Address of my school is T.HuaHin A.HuaHin Prajuabkirikhan

โค๊ดโปรแกรม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3.2 เขียนโปรแกรมเพื่อคานวณสูตร s = ut + (1/2)at2 โดยมีผลลัพธ์การแสดงผลที่ต้องการดังนี้
********* Program Physics *********
Input u : 10
Input t : 2
Input a : 5
************** Result*************
โค๊sด(distance)
โปรแกรม= 30 m.
*********** End Program **********

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่ 7.1 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. จงตอบคาถามต่อไปนี้
1.1 หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมคานวณหาพื้นที่วงกลมจากสูตร PI*R*R
นักเรียนจะต้องกาหนดตัวแปรสาหรับรับค่าทางคีย์บอร์ดกี่ตัวแปร 1 ตัวแปร ได้แก่ R
1.2 หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมคานวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตร ½*Base*High
นักเรียนจะต้องกาหนดตัวแปรสาหรับรับค่าทางคีย์บอร์ดกี่ตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ Base High
1.3 หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมคานวณหาค่าระยะทางจากสูตร s = ut + (1/2)at2
นักเรียนจะต้องกาหนดตัวแปรสาหรับรับค่าทางคีย์บอร์ดกี่ตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ u t และ a
2. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
2.1 โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
width = int(input(“Input width : ”))
high = int(input(“Input high : ”))
area = width * high
print(area)

2.2 โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม
radius = float(input(“Input width : ”))
area = 3.14*radius*radius
print(area)

2.2 โปรแกรมรับตัวเลขจานวนจริง 3 ตัว แล้วหาค่าเฉลี่ย
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
avg = (a+b+c)/3
print(avg)
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3. กาหนดโจทย์ปัญหาและผลลัพธ์ที่ต้องการ จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา
3.1 เขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงข้อความ ดังนี้
Hello World!!
I’m study at Wang Klai Kang Won School.
Address of my school is T.HuaHin A.HuaHin Prajuabkirikhan

โค๊ดโปรแกรม
print(“Hello World!!”)
print(“I’m study at Wang Klai Kang Won School.”

print(“Address of my school is T.HuaHin A.HuaHin Prajuabkirikhan”)

3.2 เขียนโปรแกรมเพื่อคานวณสูตร s = ut + (1/2)at2 โดยมีผลลัพธ์การแสดงผลที่ต้องการดังนี้
********* Program Physics *********
Input u : 10
Input t : 2
Input a : 5
************** Result*************
โค๊sด(distance)
โปรแกรม= 30 m.
*********** End Program **********
print(“********* Program Physics *********”)
u = int(input(“Input u :”))
t = int(input(“Input t :”))
a= int(input(“Input a :”))
print(“************** Result*************”)
result = u*t+1/2*a*t*t
print(“s (distance) =”, result, “ m.”)
print(“*********** End Program **********”)
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
การเขียนโปรแกรมภาษา คาสั่งแสดงผลและรับค่า
ไพธอนเบื้องต้น

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
การเขียนโปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และ
ระบบ
มุ่งมั่นในการทางานเป็นทีม

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

ขอบเขตเนือหา
1. คำสั่งเลือกทำ
2. คำสั่งทำซำ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. เข้ำใจกระบวนกำรตัดสินใจและกำรทำงำนซำ
ของระบบคอมพิวเตอร์
2. ออกแบบอัลกอริทึมสำหรับกำรตัดสินใจและ
กำรทำซำได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. เขียนโปรแกรมที่มีกำรตัดสินใจได้
2. เขียนโปรแกรมที่มีกำรทำงำนซำได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขันน้า
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนหลักกำรเขียนโปรแกรมภำษำ
ไพธอนในกำรเรียนชั่วโมงที่ผ่ำนมำ
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยระบบปิด-เปิดไฟอัตโนมัติตำมระดับ
แสงว่ำมีกำรทำงำนอย่ำงไร
ขันสอน
1. ครูอธิบำยสรุปหลักกำรทำงำนของระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติ
ตำมระดับแสง โดยมีคำสั่งกำรทำงำนที่สำคัญคือคำสั่งตัดสินใจ
2. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ 8.1 เรื่อง คำสั่งเลือกทำ
3. ครูสำธิตกำรใช้คำสั่งเลือกทำในกำรเขียนโปรแกรม เช่น
โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่ โปรแกรมตรวจสอบเลขจำนวนเต็ม
บวก/ลบ/ศูนย์ และโปรแกรมตัดเกรด เป็นต้น
4. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งเลือกทำด้วยตนเอง
เป็นเวลำ 10 นำที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท้าซ้าและตัดสินใจ ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- python.nattapon.com
- เว็บไซต์ repl.it
- ใบควำมรู้ที่ 8.1 เรื่อง คำสั่งเลือกทำ
- ใบควำมรู้ที่ 8.2 เรื่อง คำสั่งวนซำ
ภาระงาน/ชินงาน
- ใบงำนที่ 8.1 เรื่องกำรเขียนคำสั่งเลือกทำและ
วนซำ
หมายเหตุ
สถำนที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านคุณลักษณะ
1. กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
2. มีควำมรับผิดชอบ
3. ซื่อสัตย์
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำนเป็นทีม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
5. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ 8.1 เรื่อง คำสั่งวนซำ
6. ครูสำธิตกำรใช้คำสั่งวนซำในกำรเขียนโปรแกรม เช่น โปรแกรม
แสดงชื่อตนเอง 10 ครัง โปรแกรมสูตรคูณ หรือโปรแกรมหำค่ำ
ผลรวมของชุดตัวเลข เป็นต้น
7. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซำด้วยตนเอง
เป็นเวลำ 10 นำที
8. นักเรียนทำใบงำนที่ 8.1 เรื่องกำรเขียนคำสั่งเลือกทำและวนซำ
ขันสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือหำร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนือหำกำรเรียนรู้ที่สำคัญลงในสมุด
เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท้าซ้าและตัดสินใจ ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการ
1. ด้านความรู้ (K)
1. เข้ำใจกระบวนกำร
ใบงำนที่ 8.1 เรื่อง
ตัดสินใจและกำรทำงำนซำ กำรเขียนคำสั่งเลือก
ของระบบคอมพิวเตอร์
ทำและวนซำ
2. ออกแบบอัลกอริทึม
สำหรับกำรตัดสินใจและกำร
ทำซำได้
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในกำรทำงำน
ร่วมกัน
2. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
3. ทักษะกำรสื่อสำร
4. ทักษะกำรคิดไชอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
5. ทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

- สังเกตพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ของ
นักเรียน

- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบประเมินกำรคิด
วิจำรณญำณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินกำรคิด
วิเครำะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินกำรทำงำนกลุ่ม
- แบบประเมินผลด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้เทียบกับ
เกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ 80
นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ 80

- แบบประเมินผล
ด้ำนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ 80

- นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
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ใบความรู้ 8.1 เรื่อง ค้าสั่งเลือกท้า
คำสั่ง If – Else เป็นโครงสร้ำงกำรทำงำนที่สั่งให้โปรแกรมตัดสินใจตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ให้นักเรียนศึกษำตัวอย่ำงโปรแกรมตรวจสอบค่ำมำกกว่ำ ต่อไปนี
number1 = int(input(“Please input bumber 1 : ”))
number2 = int(input(“Please input bumber 2 : ”))
if(number1 > number2):
print("Maximum is ",number1)

#รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number1
#รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number2
#ใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบตัวเลข
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นจริง

ผังงาน
START
รับค่า number1
รับค่า number2

เท็จ

number1>
number2

แสดงค่า number1

END

ผลลัพธ์
Please input number 1 : 50
Please input number 2 : 20
Maximum is 50

จริง
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จำกตัวอย่ำงโปรแกรมด้ำนบน สรุปได้ว่ำโครงสร้ำงของคำสั่ง If มีดังนี
if( เงื่อนไข ) :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
หำกนักเรียนสังเกตตัวอย่ำงโปรแกรมด้ำนบน นักเรียนจะพบว่ำโปรแกรมสำมำรถตรวจสอบได้แค่ค่ำที่มำกกว่ำ
เท่ำนัน แต่ไม่สำมำรถตรวจสอบค่ำน้อยกว่ำได้ ดังนันหำกนักเรียนต้องกำรตรวจสอบค่ำที่มำกกว่ำและค่ำที่น้อย
number1 = int(input(“Please input bumber 1 : ”))
number2 = int(input(“Please input bumber 2 : ”))
if(number1 > number2):
print("Maximum is ",number1)
else :
print("Maximum is ",number2)

#รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number1
#รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number2
#ใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบตัวเลข
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นจริง
#คำสั่ง else หมำยถึง อื่นๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นเท็จ

กว่ำ นักเรียนสำมำรถใช้คำสั่ง else มำช่วยดังนี
จำกโปรแกรมด้ำนบน หำกนักเรียนสังเกตเงื่อนไขกำรตรวจสอบเลขมำกกว่ำ น้อยกว่ำ อย่ำงถี่ถ้วนแล้ว
นักเรียนจะเห็นว่ำเงื่อนไขที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมทุกเงื่อนไข เนื่องจำก
นักเรียนจะเห็นว่ำโปรแกรมมีกำรตรวจสอบค่ำ number1 > number2 ซึ่งหำกเงื่อนไขเป็นจริงจะ
แสดงผลคำว่ำ Maximum is number1 แต่หำกเงื่อนไขเป็นเท็จจะแสดงผลคำว่ำ Maximum is number2
ซึ่งไม่จริงเสมอไป เพรำะยังมีเงื่อนไข number1 = number2 ที่ยังไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
ดังนันหำกจะเขียนโปรแกรมนีให้สมบูรณ์ จะสำมำรถเขียนได้ดังนี
number1 = int(input(“Please input bumber 1 : ”))
number2 = int(input(“Please input bumber 2 : ”))
if(number1 > number2):
print("Maximum is ",number1)
elif(number1 < number2):
print("Maximum is ",number2)
else:
print(number1," = ",number2)

#รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number1
#รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number2
#ใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบตัวเลข
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นจริง
#ใช้คำสั่ง elif เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นจริง
#เงื่อนไขอื่นๆ หรือเงื่อนไขสุดท้ำยที่เป็นไปได้
#แสดงผลเมื่อเงื่อนไขสุดท้ำยเป็นจริง
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หรือหำกจำกแสดงผลค่ำที่น้อยกว่ำด้วย ก็สำมำรถเพิ่มคำสั่งได้ ดังนี
number1 = int(input(“Please input bumber 1 : ”)) #รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number1
number2 = int(input(“Please input bumber 2 : ”)) #รับค่ำตัวเลขจำนวนเต็มมำเก็บไว้ที่ number2
if(number1 > number2):
#ใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบตัวเลข
print("Maximum is ",number1)
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นจริง
print(“Minimum is ”,number2)
elif(number1 < number2):
#ใช้คำสั่ง elif เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2
print("Maximum is ",number2)
#แสดงผล หำกเงื่อนไขเป็นจริง
print(“Minimum is ”,number1)
else:
#เงื่อนไขอื่นๆ หรือเงื่อนไขสุดท้ำยที่เป็นไปได้
print(number1,"
สรุปได้ว่ำโครงสร้
ำงควบคุมหรื=อค",number2)
ำสั่ง If-Else มีโครงสร้ำง ดังนี #แสดงผลเมื่อเงื่อนไขสุดท้ำยเป็นจริง
1. กรณีมี 2 เงื่อนไข
if( เงื่อนไข ) :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
else :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
2. กรณีมีมำกกว่ำ 2 เงื่อนไข
if( เงื่อนไข ) :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
elif( เงื่อนไข ) :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
.
.
elif( เงื่อนไข ) :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
else :
< คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง >
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ใบงานที่ 8.1 เรื่องการเขียนค้าสั่งเลือกท้าและวนซ้า
1. จงเขียนโปรแกรมตำมข้อกำหนดต่อไปนี
โปรแกรมคำนวณภำษี
รับค่ำเงินได้เข้ำสู่โปรแกรม 1 ค่ำ แล้วคำนวณหำค่ำภำษีตำมเกณฑ์ดังนี
หำกเงินได้ น้อยกว่ำ 50,000 ไม่เสียภำษี
หำกเงินได้ระหว่ำง 50,000 – 100,000 เสียภำษี 5%
หำกเงินได้ระหว่ำง 100,001 – 500,000 เสียภำษี 10%
หำกเงินได้มำกกว่ำ 500,000 เสียภำษี 15%
โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องกำรดังนี
ตัวอย่ำงที่ 1
ตัวอย่ำงที่ 2
ตัวอย่ำงที่ 3
Input salary : 30000
Input salary : 70000
Input salary : -70000
You not pay.
Tax = 3500
Input Error
2. จงเขียนโปรแกรมแสดงชื่อตนเอง 10 ครัง
ค้าสั่ง for
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

ค้าสั่ง while
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

3. จงเขียนโปรแกรมรับค่ำตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วให้โปรแกรมแสดงชื่อของตนเองตำมจำนวนที่รับเข้ำ
ไป
ค้าสั่ง for
ค้าสั่ง while
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
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4. จงใช้คำสั่ง for และ while เขียนโปรแกรมรับค่ำตัวเลข 10 ครัง แล้วหำผลรวมของตัวเลขออกมำ
ค้าสั่ง for
ค้าสั่ง while
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

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

5. จงใช้คำสั่ง for และ while เขียนโปรแกรมรับค่ำตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วให้โปรแกรมทำงำนซำเพื่อ
รับค่ำตัวเลขตำมจำนวนครังที่รับเลขนันเข้ำไป แล้วหำผลรวมของตัวเลขออกมำ
ค้าสั่ง for
ค้าสั่ง while
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

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

791

809

เฉลยใบงานที่ 8.1 เรื่องการเขียนค้าสั่งเลือกท้าและวนซ้า
1. จงเขียนโปรแกรมตำมข้อกำหนดต่อไปนี
โปรแกรมคำนวณภำษี
รับค่ำเงินได้เข้ำสู่โปรแกรม 1 ค่ำ แล้วคำนวณหำค่ำภำษีตำมเกณฑ์ดังนี
หำกเงินได้ น้อยกว่ำ 50,000 ไม่เสียภำษี
หำกเงินได้ระหว่ำง 50,000 – 100,000 เสียภำษี 5%
หำกเงินได้ระหว่ำง 100,001 – 500,000 เสียภำษี 10%
หำกเงินได้มำกกว่ำ 500,000 เสียภำษี 15%
โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องกำรดังนี
ตัวอย่ำงที่ 1
ตัวอย่ำงที่ 2
ตัวอย่ำงที่ 3
Input salary : 30000
Input salary : 70000
Input salary : -70000
You not pay.
Tax = 3500
Input Error
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2. จงเขียนโปรแกรมแสดงชื่อตนเอง 10 ครัง
ค้าสั่ง for
for i in range(10):
print(“my name”)

ค้าสั่ง while
i=1
while(i<=10):
print(“my name”)
i++

3. จงเขียนโปรแกรมรับค่ำตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วให้โปรแกรมแสดงชื่อของตนเองตำมจำนวนที่รับเข้ำ
ไป
ค้าสั่ง for
ค้าสั่ง while
n = int(input())
n = int(input())
for i in range(n):
i=1
print(“my name”)
while(i<=n):
print(“my name”)
i++
4. จงใช้คำสั่ง for และ while เขียนโปรแกรมรับค่ำตัวเลข 10 ครัง แล้วหำผลรวมของตัวเลขออกมำ
ค้าสั่ง for
ค้าสั่ง while
sum = 0
sum = 0
for i in range(10):
i=1
n = int(input())
while(i<=10):
sum = sum + n
n = int(input())
print(sum)
sum = sum + n
i++
print(sum)
5. จงใช้คำสั่ง for และ while เขียนโปรแกรมรับค่ำตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วให้โปรแกรมทำงำนซำเพื่อรับค่ำ
ตัวเลขตำมจำนวนครังที่รับเลขนันเข้ำไป แล้วหำผลรวมของตัวเลขออกมำ
ค้าสั่ง for
ค้าสั่ง while
n = int(input())
n = int(input())
sum = 0
sum = 0
for i in range(n):
i=1
x = int(input())
while(i<=n):
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ค้าสั่ง for
sum = sum + x
print(sum)

ค้าสั่ง while
x = int(input())
sum = sum + x
i++
print(sum)
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท้าซ้าและตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
เข้ำใจกระบวนกำร
ออกแบบอัลกอริทึ
ตัดสินใจและกำรทำงำน สำหรับกำรตัดสินใจ
ซำของระบบคอมพิวเตอร์
และกำรทำซำได้

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 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท้าซ้าและตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
เขียนโปรแกรมที่มีกำรตัดสินใจได้ เขียนโปรแกรมที่มีกำรทำงำนซำได้

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 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท้าซ้าและตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
วามรับผิดชอบ
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
มีมีควำมรั
ชอบ
และมุ่งมั่ง่นมั่นในกำร
ใน
เป็นระบบ
ซื่อซืสั่อตสัย์ตแย์ละมุ
การทำ
�งานเป็นทีนทีมม
ทำงำนเป็

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 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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ด้านคุณลักษณะ
1. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกวิธีการสร้างฟังก์ชันในภาษาไพธอนได้อย่าง
ถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันในภาษาไพธอนได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันใน
ภาษาไพธอนได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. การสร้างฟังก์ชันในภาษาไพธอน
2. การเรียกใช้ฟังก์ชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนหลักการเขียนโปรแกรมภาษาไพ
ธอนในการตัดสินใจและท้าซ้า
2. ครูยกตัวอย่างโปรแกรมที่มีการท้างานซับซ้อน และมีหลาย
งาน
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าจะมีวิธีการเขียนค้าสั่งหรือมี
หลักการอย่างไรในการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีหลาย
หน้าที่หรือมีการท้างานหลายๆ อย่าง
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน
และวิธีการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันด้วยภาษาไพธอน
2. ครูสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันและให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 9.1 เรื่องฟังก์ชัน และทดลอง
เขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
4. ครูให้นักเรียนท้าใบงานที่ 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นักออกแบบระบบ ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซต์เพื่อนการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาไพธอน ตามลิงค์ python.nattapon.com
- เว็บไซต์การสร้างฟังก์ชันในภาษาไพธอน ตามลิงค์
http://marcuscode.com/lang/python/functi
ons
- เว็บไซต์ repl.it
- ใบความรู้ 9.1 เรื่อง ฟังก์ชัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้
ฟังก์ชัน
หมายเหตุ
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

เวลา 2 ชั่วโมง
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4. มุ่งมั่นในการท้างานเป็นทีม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ใช้ฟังก์ชัน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนือหาการเรียนรู้ที่ส้าคัญลงในสมุด
เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นักออกแบบระบบ ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. บอกวิธีการสร้างฟังก์ชันใน
ภาษาไพธอนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการเรียกใช้
ฟังก์ชันในภาษาไพธอนได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินการคิด
ของนักเรียน
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการท้างาน
กลุ่ม

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง - ใบงานที่ 9.1
และเรียกใช้ฟังก์ชันในภาษาไพ เรือ่ ง การเขียน
ธอนได้
โปรแกรมโดยใช้
ฟังก์ชัน
3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น - สังเกตพฤติกรรม
ระบบ
ของนักเรียน
2. มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการ
ท้างานเป็นทีม

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่้ากว่าร้อย
ละ 80

- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบ
กับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่้ากว่าร้อย
ละ 80

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่้ากว่าร้อย
ละ 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 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน
1) จงเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันตามข้อก้าหนดต่อไปนี
1. สร้างฟังก์ชันเพื่อค้านวณหาพืนที่ผิวทังหมดของทรงกระบอก (ไม่มีพารามิเตอร์และไม่รีเทิร์นค่า)
2. สร้างฟังก์ชันเพื่อค้านวณหาพืนที่ผิวของทรงกลม โดยให้มีการส่งค่าพารามิเตอร์จากโปรแกรมหลัก
3. สร้างฟังก์ชันเพื่อค้านวณหาพืนที่ผิวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ลูกบาศก์) โดยให้มีการส่งค่าพารามิเตอร์
จากโปรแกรมหลักและรีเทิร์นค่ากลับมายังโปรแกรมหลัก
4. สร้างเมนูให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการค้านวณฟังก์ชันใด โดยเมื่อกด 0 ให้ออกจากโปรแกรม และ
ตรวจสอบ error เมื่อกดเลขไม่ถูกต้อง
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เฉลยใบงานที่ 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน
1) จงเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันตามข้อก้าหนดต่อไปนี
1. สร้างฟังก์ชันเพื่อค้านวณหาพืนที่ผิวทังหมดของทรงกระบอก (ไม่มีพารามิเตอร์และไม่รีเทิร์นค่า)
2. สร้างฟังก์ชันเพื่อค้านวณหาพืนที่ผิวของทรงกลม โดยให้มีการส่งค่าพารามิเตอร์จากโปรแกรมหลัก
3. สร้างฟังก์ชันเพื่อค้านวณหาพืนที่ผิวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ลูกบาศก์) โดยให้มีการส่งค่าพารามิเตอร์
จากโปรแกรมหลักและรีเทิร์นค่ากลับมายังโปรแกรมหลัก
4. สร้างเมนูให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการค้านวณฟังก์ชันใด โดยเมื่อกด 0 ให้ออกจากโปรแกรม และ
ตรวจสอบ error เมื่อกดเลขไม่ถูกต้อง
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นักออกแบบระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
บอกวิธีการสร้าง
อธิบายวิธีการเรียกใช้
ฟังก์ชันในภาษาไพธอน ฟังก์ชันในภาษาไพธอนได้
ได้อย่างถูกต้อง

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 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นักออกแบบระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและเรียกใช้
ฟังก์ชันในภาษาไพทอนได้
พธอนได้

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 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นักออกแบบระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และ
ระบบ
มุ่งมั่นในการท้างานเป็นทีม

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 ขึนไป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(………….…………………………………….)
ครูผู้สอน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนควำมรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และหลักกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์
2. ครูนำเข้ำสู่บทเรียน เรื่อง กำรเกษตรยุคใหม่ สมำร์ทฟำร์ม
จุดประสงค์การเรียนรู้
(Smart Farm)
ด้านความรู้
แนวการ ดเชิงคำนวณ เช่น กำรแยกย่อย ขั้นสอน
1. อธิบำยกำรแนวคิ
1. อธิบำยกำรแนวคิ
แนวการ ดเชิงคำนวณ เช่น กำรแยกย่อยปัญหำ
ปัญหำ กำรสร้ำงรูปแบบ กำรคิดเชิงนำมธรรม
กำรสร้ำงรูปแบบ กำรคิดเชิงนำมธรรม กำรลำดับขั้นตอนในกำร
กำรลำดับขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำได้
ตามใบความรู
้ 10.1เรืเรื่อ่อง งควำมหมำยของแนวคิ
ความหมายของแนวคิดเชิเชิงง
แก้ปัญปหำัญหาตำมใบควำมรู
้ 10.1
2. สำมำรถใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในกำรแก้ไขปัญหำ การแก้
คำค�ำนวณ
นวณ ในการใช้
�วัำวั
นน
ในกำรใช้ในชี
ในชีวิตวประจำ
ิตประจ
ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยลงใน ใบงำนที่ 10.1 เรื่อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
สำนต่องำนที่พ่อทำ ระบบสมำร์ทฟำร์ม (Smart Farm)
1. กระบวนกำรวิทยำศำสตร์
3. ครูต้นทำงสำธิตกำรใช้ออกแบบและทดลองกำรวัดควำมชื้น
2. กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล
ในดิน โดยประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ micro bit ตัวอย่ำงจำกเว็บไซต์
3. ทักษะกำรคิด กำรสื่อสำร
https://makecode.microbit.org/projects/soil-moisture
4. ทักษะกำรแก้ปัญหำ ICT

ขอบเขตเนื้อหา
1. แนวคิดเชิงคำนวณ
2. กำรแก้ปัญหำโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซต์เขียนโปรแกรมบอร์ด micro:bit
https://makecode.microbit.org/
เว็บไซต์ตัวอย่ำงโครงงำนโดยใช้บอร์ด micro:bit
https://makecode.microbit.org/projects/soilmoisture
- ใบควำมรู้ 10.1 เรื่อง ควำมหมำยของแนวคิดเชิง
คำนวณ
- คลิปวีดีโอ ตัวอย่ำงโครงงำนวัดควำมชื้นในดิน จำก
ลิ้งค์
https://www.youtube.com/watch?v=S8Npp
VT_paw
https://www.youtube.com/watch?v=HpX1m
DEw1gk
- กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ micro bit
https://makecode.microbit.org/projects/plan

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
และ
https://www.youtube.com/watch?v=S8NppVT_paw
4. ออกแบบลำดับขั้นตอนกำรคิด ระบบกำรรดน้ำอัตโนมัติ
ด้วยกำรวำดภำพและกำรเขียนควำมเรียง ใบงำนที่ 10.2 เรื่อง
ระบบกำรรดน้ำอัตโนมัติ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหำกำรเรียนรู้ที่สำคัญลงใน
สมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

t-watering
- https://makecode.microbit.org/projects/servocalibrator
- https://makecode.microbit.org/projects/soilmoisture
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ 10.1 เรื่อง สำนต่องำนที่พ่อทำ ระบบ
สมำร์ทฟำร์ม (Smart Farm)
- ใบงำนที่ 10.2 เรื่อง ระบบกำรรดน้ำอัตโนมัติ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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826
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
แนวการ ดเชิง
1. อธิบำยกำรแนวคิ
คำนวณ เช่น กำรแยกย่อยปัญหำ
กำรสร้ำงรูปแบบ กำรคิดเชิง
นำมธรรม กำรลำดับขั้นตอนในกำร
แก้ปัญหำได้
2. สำมำรถใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. กระบวนกำรวิทยำศำสตร์
2. กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล
3. ทักษะกำรคิด กำรสื่อสำร
4. ทักษะกำรแก้ปัญหำ ICT
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ
ทำงำนใบงำนที่ 10.1
เรื่อง สำนต่องำนที่พ่อทำ
ระบบสมำร์ทฟำร์ม
(Smart Farm)
ทำใบงำนที่ 10.2 เรื่อง
ระบบกำรรดน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ใบงำนที่ 10.1 เรื่อง สำน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80
ต่องำนที่พ่อทำ ระบบ
สมำร์ทฟำร์ม (Smart
Farm)
ใบงำนที่ 10.2 เรื่อง ระบบ
กำรรดน้ำอัตโนมัติ

กำรตอบคำถำม

แบบบันทึกพฤติกรรมกำร ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80
การเรี
เรียน ยน

สังเกตกำรณ์ทำงำนกลุ่ม แบบสังเกตกำรณ์ทำงำน
กลุ่ม

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
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การเตรียมการของครูต้นทาง
“กิจกรรมสาธิตการใช้ออกแบบและทดลองการวัดความชื้นในดิน โดยประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ micro: bit”
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. บอร์ด micro : bit พร้อมแบตเตอรี่
2. ตะปูขนำด 5 – 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
3. สำยไฟพร้อมหัวหนีบแบบปำกจระเข้ 2 เส้น
4. กระถำงต้นไม้ขนำดเล็กพร้อมดิน 2 กระถำง
ขั้นเตรียมการ
1. ครูต้นทำงเตรียมดินใส่กระถำงทั้ง 2 กระถำง โดยใส่ต้นไม้เล็กๆ ไว้ในกระถำงที่ 1 ส่วนกระถำงที่ 2
ใส่ดินเพียงอย่ำงเดียว
2. ครูต้นทำงเตรียมโค้ด micro : bit ดังนี้
Blocks

JavaScript
radio.setTransmitSerialNumber(true)
radio.setGroup(4)
led.setBrightness(64)
let reading = 0
basic.forever(() => {
pins.analogWritePin(AnalogPin.P1, 1023)
reading =
pins.analogReadPin(AnalogPin.P0)
radio.sendNumber(reading / 4);
pins.analogWritePin(AnalogPin.P1, 0)
led.plotBarGraph(
reading,
1023
)
if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
basic.showNumber(reading)
}
basic.pause(5000);
})
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3. ต่อตะปูตัวที่ 1 เข้ำกับ Pin 3V ด้วยสำยไฟพร้อมหัวหนีบแบบปำกจระเข้ แล้วนำไปเสียบลงดินใน
กระถำง
4. ต่อตะปูตัวที่ 2 เข้ำกับ Pin 0 ด้วยสำยไฟพร้อมหัวหนีบแบบปำกจระเข้ แล้วนำไปเสียบลงดินใน
กระถำงเดียวกัน

รูปแบบการเชื่อมต่อ
นาเข้าข้อมูล (Input)

กระบวนการ (Process)

แสดงผลหรือการสั่งงาน
(Output)

812

830
ใบความรู้ที่ 10.1 แนวคิดเชิงคานวณ
แนวคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking) ไม่ใช่กำรคิดเหมือนหุ่นยนต์หรือกำรเขียน
โปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชำญ แต่เป็นทักษะที่มุ่งเน้นกำรคิดเชิงตรรกะ คือสำมำรถอธิบำยกำรคิดเชิงคำนวณอย่ำง
เป็นระบบ หรือเป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน โดยกำรเข้ำใจปัญหำและวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ได้มำซึ่งวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจร่วมกันได้

กำรคิดเชิงคำนวณอย่ำงเป็นระบบนั้นไม่ได้เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิดสำหรับนักวิทยำศำสตร์หรือ
นักพัฒนำโปรแกรมเท่ำนั้น แต่สำมำรถประยุกต์ใช้กับกำรทำงำนของบุคคลทั่วไป โดยนำแนวคิดเชิงคำนวณไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งสิ้น ทำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยิ่งไปกว่ำนั้นยัง
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงไร้ขีดจำกัดอีกด้วย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ว่ำเรำจะสั่งให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงำน
ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณอย่ำงเป็นระบบได้อย่ำงไร เพื่อสำมำรถสร้ำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำและใช้งำนคอมพิวเตอร์
ให้แก้ไขปัญหำได้เต็มศักยภำพ
“ตะวัน” เป็นชำยวัยทำงำนที่ขยันขันแข็งและพยำยำมทำทุกอย่ำงเพื่อเป็นพลเมืองดีต่อสังคม
แต่วันนี้ตะวันประสบปัญหำ โดยรถยนต์ของตะวันไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจำกเกิดปัญหำ
2 ประกำร ได้แก่
• รถยนต์ยำงแบน
• รถยนต์วิ่งไม่ได้เพรำะน้ำมันหมด
เมื่อตะวันต้องกำรใช้แนวคิดเชิงคำนวณแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ตะวันจะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงไร กำรแยก
ย่อยปัญหำ กำรแยกแยะปัญหำ โดยตะวัน สำมำรถแยกแยะปัญหำได้เป็น
2 ประเด็น ได้แก่
• ยำงรถแบน
• น้ำมันรถหมด
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การจดจารูปแบบ
กำรเข้ำใจรูปแบบ ตะวันควรต้องจัดกำรกับยำงรถก่อนเติมน้ำมันเนื่องจำกน้ำมันที่เหลืออยู่ไม่
มำกพอที่ตะวันจะขับรถยนต์ไปถึงสถำนีบริกำรน้ำมัน ดังนั้นตะวันควรมุ่งแก้ไขปัญหำยำงรถแบนก่อน
สร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
หำแนวคิดรวบยอดของแต่ละปัญหำย่อย เป็นกำรมุ่งเน้นควำมสำคัญของปัญหำโดยไม่สนใจ
รำยละเอียดที่ไม่จำเป็นกำรคิดรวบยอดของปัญหำดังกล่ำวจะได้ว่ำ ตะวันต้องทำกำรเปลี่ยนยำงรถยนต์
ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา
เมื่อตะวันต้องกำรเปลี่ยนยำงรถยนต์ตะวันจะต้องออกแบบลำดับขั้นตอนในกำรเปลี่ยนยำงดังนี้
• หมุนบล็อกเพื่อคลำยนอต
• ใช้แม่แรงยกรถขึ้นและถอดนอตออก
• ถอดล้อออก เปลี่ยนล้ออะไหล่แทนที่
• ใส่นอตแล้วปล่อยแม่แรง
• ขันนอตให้แน่น
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ระบบสมาร์ตฟาร์ม

815

ระบบสมาร์ตฟาร์ม
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ใบงานที่ 10.2 เรื่องระบบการรดน้าอัตโนมัติ

อธิบำยลำดับขั้นกำรทำงำนเชิงระบบ
นำเข้ำข้อมูล (Input)

กระบวนกำร (Process)

แสดงผลหรือกำรสั่งงำน (Output)
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เฉลยใบงานที่ 10.2 เรื่องระบบการรดน้าอัตโนมัติ

วัดความชื้น

ปั้ ม๊ นนํ้า
MCU

อธิบำยลำดับขั้นกำรทำงำนเชิงระบบ
นำเข้ำข้อมูล (Input)
กระบวนกำร (Process)
แสดงผลหรือกำรสั่งงำน (Output)
ระดับควำมชื้นในดิน
พิจำรณำควำมชื้นในดินว่ำน้อยกว่ำ ถ้ำควำมชื้นน้อยกว่ำที่กำหนด สั่งให้ปปัั้ม๊
ที่กำหนดหรือไม่
น้ำทำงำน
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ความเรียงอธิบายลาดับขั้นการทางานของระบบรดน้าอัตโนมัติ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
แผนผังควำมคิด ระบบกำรรดน้ำอัตโนมัติ
เริ่มต้น

สิ้นสุด
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ายการแนวคิดเชิงคำค�ำนวณ
นวณ เช่เช่นน สำมำรถใช้แนวคิดเชิง
อธิอธิบบำยกำรแนวคิ
การแยกย่
อยปัอญยปัหาญการสร้
างรูปำแบบ
กำรแยกย่
หำ กำรสร้
ง
คำนวณ ในกำรแก้ไข
รูปแบบการคิ
กำรคิดดเชิเชิงนามธรรม
งนำมธรรม กำร ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและ
ลำดับ�ดัขับ้นขัตอนในกำรแก้
เหมำะสม
การลำ
้นตอนในการแก้ปปัญัญหำได้
หาได้

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
กระบวนกำร กระบวนกำร ทักทัษะกำร
กษะ
วิทยำศำสตร์ สืบค้นข้อมูล คิการคิ
ด กำร
ด
สื่อสำร
การสื
่อสาร

ทักทัษะกำร
กษะ
แก้ปัญปัญหำหา
การแก้
ICT

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์สุจริต

รายการประเมิน
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

่นใน
มุ่งมุมั่ง่นมัในกำร
การทำ
�งาน
ทำงำน

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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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
เคยได้ยินหรือรู้จัก และคุณสมบัติสาคัญของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น
2. ครูยกตัวอย่าง Microbit และการนา Microbit ไปประยุกต์ใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
1. ครูให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ https://makecode.microbit.org และ
1. บอกหลักการทางานของไมโครบิตทได้
2. เข้าใจกระบวนการทางานของไมโครบิทต ทดลองใช้งานด้วยตนเอง เป็นเวลา 10 นาที
2. นักเรียนร่วมกันสรุปและนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองใช้
ด้านทักษะและกระบวนการ
งาน
1. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครบิทต ได้
3. ครูสาธิตการเขียนคาสั่งบน micro:bit เพื่อแสดงผลข้อมูล และการ
อย่างถูกต้อง
ควบคุมอุปกรณ์
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 11.1 เรื่อง การใช้งานไมโครบิทเบื้องต้น
1. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. นักเรียนทดลองเขียนคาสั่งบน micro:bit ด้วยตนเอง
6. นันักกเรีเรียยนแบ่
ใบงานที่ 11.1
กเต๋กาเต๋า
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นใน
นแบ่งกลุ
งกุ่มและทำ
และท�าใบงานที
่ 11.1โปรแกรมลู
โปรแกรมลู
การทางานเป็นทีม
7. แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของตนเอง

ขอบเขตเนื้อหา
1. ไมโครบิท
2. การเขียนคาสั่งควบคุมไมโครบิท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง รู้จักไมโครบิตท ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซต์เขียนโปรแกรมบอร์ด micro:bit
https://makecode.microbit.org/
-เว็บไซต์ตัวอย่างโครงงานโดยใช้บอร์ด micro:bit
https://makecode.microbit.org/projects/soilmoisture
- คู่มือการใช้ micro:bit จากลิ้งค์
https://inex.co.th/store/manual/microbitEdKitBeta-s.pdf
- ใบความรู้ที่ 11.1 เรื่อง การใช้งานไมโครบิทต
เบื้องต้น
- คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างโครงงานวัดความชื้นในดิน จาก ลิ้งค์
https://www.youtube.com/watch?v=S8Npp
VT_paw
https://www.youtube.com/watch?v=HpX1m
DEw1gk
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ micro bit

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง รู้จักไมโครบิตท ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

https://makecode.microbit.org/projects/plan
t-watering
- https://makecode.microbit.org/projects/servocalibrator
- https://makecode.microbit.org/projects/soilmoisture
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 11.1 โปรแกรมลูกเต๋า
- ใบงานที่ 11.2 โปรแกรมควบคุมผ่านสวิตซ์และ
การใช้ Extension

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการ
1. ด้านความรู้ (K)
1. บอกหลักการทางานของ - สังเกตพฤติกรรมการ
ไมโครบิทต ได้
เรียนรู้ของนักเรียน
2. เข้าใจกระบวนการ
ทางานของไมโครบิทต

2. ด้านทักษะกระบวนการ
(P)
1. เขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครบิทต ได้อย่างถูกต้อง

3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. การแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
2. มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการ
ทางานเป็นทีม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิดวิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางานกลุ่ม

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 11.1
โปรแกรมลูกเต๋า
2. ใบงานที่ 11.2
โปรแกรมควบคุมผ่าน
สวิตซ์และการใช้
Extension

- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบกับ
เกณฑ์

- นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เทียบกับเกณฑ์

- 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.............

826

827

ต
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ลเลอร์หลัก
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• NXP/Freescale MAG3110 เป็นเซ็นเซอร์ทิศทางแบบ 3 แกน 3-axis magnetometer เชื่อมต่อผ่าน I2C
• คอนเนคเตอร์ Micro USB สาหรับจ่ายไฟและต่อคอมพิวเตอร์เพื่ออัพปโหลดโปรแกรม
โหลดโปรแกรม
• คอนเนคเตอร์ Battery แบบ JST รองรับแรงดันกระแสตรง 3 โวลต์
• หลอด LED 25 ดวง (5x5) เรียงเป็นอาเรย์ 5 แถว แถวละ 5 ดวง
• คอนเนคเตอร์ 25-pin บนขอบ PCB สองด้าน เป็นขาสัญญาณต่างๆ ดังนี้
- 3V
- GND
- PWM จานวน 2 หรือ 3 ขา แล้วแต่การกาหนดค่า
- GPIO จานวน 6 ถึง 17 ขา แล้วแต่การกาหนดค่า
- Analog Input จานวน 6 ขา
- Serial I/O
- SPI
- I2C
- ปุ่มกดสาหรับผู้ใช้งานโปรแกรมได้จานวน 2 ปุ่ม
- ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม
ฟีเจอร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ในบอร์ด LED

L คือ Light (แสง)
E คือ Emitting (เปล่งประกาย)
D คือ Diode (ไดโอด)
เมื่อนาทั้ง 3 คามามารวมกันจะมีความหมายว่า “ไดโอดที่สามารถเปล่งแสงได้”
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การบอกทิศทาง ใช้ชิพ NXP/Freescale MAG3110 สื่อสารผ่านทาง I2C Interface
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การเขียนโปรแกรมบนบอร์ด micro:bit
บอร์ด micro:bit เป็น บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ช นิด หนึ่ งที่ ถือว่า “มี ความยืด หยุ่น ในการพั ฒ นา
โปรแกรมสูง” เพราะว่าบอร์ด micro:bit รองรับการพัฒนาโปรแกรมได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น JavaScript
Block Editor, ภาษา Python และ ภาษา C/C++ ผู้ใช้งานสามารถเลือกพัฒนาโปรแกรมได้ตามรูปแบบภาษา
ที่ ต นเองถนั ด โดยในแต่ ล ะภาษาที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรมนั้ น จะมี ค วามยากง่ า ยแตกต่ า งกั น ไป
สาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ด micro:bit ส่วนใหญ่จะเป็น Online Editor
สามารถเรีย กใช้ งานผ่ า น Internet Browser (Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Safari) ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที ข้อดีของโปรแกรมแบบนี้คือ ไม่จาเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม ใน Editor บางตัวสามารถแชร์ตัวอย่างโค้ตดที่เขียนได้เป็น link ได้ สามารถใช้งานได้ในหลาย
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Windows OS, Mac OS, Linux OS และยังรองรับการใช้งานบน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ทต (Android, iOS) ได้อีกด้วย
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ใบงานที่ 11.1 โปรแกรมลูกเต๋า
1. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมลูกเต๋า โดยใช้การเขย่า micro:bit เป็นการนาเข้า (input) แสดงผลออกมาแบบ
สุ่มจากเลข 1 - 6
Blocks
JavaScript

2. อธิบายลาดับขั้นการทางานเชิงระบบ
นาเข้าข้อมูล (Input)

กระบวนการ (Process)

แสดงผลหรือการสั่งงาน (Output)
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เฉลยใบงานที่ 11.1 โปรแกรมลูกเต๋า
1. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมลูกเต๋า โดยใช้การเขย่า micro:bit เป็นการนาเข้า (input) แสดงผลออกมาแบบ
สุ่มจากเลข 1 - 6
Blocks
JavaScript
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
basic.showNumber(Math.randomRange(1, 6))
})

2. อธิบายลาดับขั้นการทางานเชิงระบบ
นาเข้าข้อมูล (Input)

กระบวนการ (Process)

แสดงผลหรือการสั่งงาน (Output)

การเขย่า micro:bit

กระบวนการสุ่มตัวเลขจาก 1 ถึง 6

แสดงผลตัวเลขที่ได้จากการสุ่ม
ผ่านหน้าจอแสดงผล
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ใบงานที่ 11.2 โปรแกรมควบคุมผ่านสวิตซ์และการใช้ Extension
1. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้สวิตซ์ควบคุมการแสดงผลดังนี้
กดสวิตซ์ A แสดงอุณหภูมิห้อง ณ ปัจจุบัน
กดสวิตซ์ B แสดงระดับแสงของห้อง ณ ปัจจุบัน
กด A และ B พร้อมกัน ให้แสดงข้อความ Hello
Blocks
JavaScript

2. ดาวน์โหลด Extension : Neopixel แล้วเขียนคาสั่งให้แสดงผลดังนี้
แสดงผลไฟวิ่งจากด้านซ้ายไปขวา โดยกาหนดสีของไฟแสดงผลตามต้องการ
Blocks
JavaScript
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เฉลยใบงานที่ 11.2 โปรแกรมควบคุมผ่านสวิตซ์และการใช้ Extension
1. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้สวิตซ์ควบคุมการแสดงผลดังนี้
กดสวิตซ์ A แสดงอุณหภูมิห้อง ณ ปัจจุบัน
กดสวิตซ์ B แสดงระดับแสงของห้อง ณ ปัจจุบัน
กด A และ B พร้อมกัน ให้แสดงข้อความ Hello
Blocks
JavaScript
basic.forever(function () {
if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
basic.showString("" +
input.temperature())
} else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) {
basic.showString("" + input.lightLevel())
} else if (input.buttonIsPressed(Button.AB))
{
basic.showString("Hello!")
}
})
2. ดาวน์โหลด Extension : Neopixel แล้วเขียนคาสั่งให้แสดงผลดังนี้
แสดงผลไฟวิ่งจากด้านซ้ายไปขวา โดยกาหนดสีของไฟแสดงผลตามต้องการ
Blocks
JavaScript
let item: neopixel.Strip = null
item = neopixel.create(DigitalPin.P0, 8,
NeoPixelMode.RGBW)
item.setBrightness(200)
item.showRainbow(1, 360)
item.show()
basic.pause(500)
basic.forever(function () {
item.rotate(1)
item.show()
})
หมายเหตุ มีไฟล์ video ตัวอย่าง ชื่อ 11_1_Extension_Neopixel.mp4
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง รู้จักไมโครบิตท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

บอกหลักการทางาน
ของไมโครบิตทได้

เข้าใจกระบวนการ
ทางานของไมโครบิทต

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง รู้จักไมโครบิตท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครบิทต
ได้อย่างถูกต้อง

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง รู้จักไมโครบิตท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

การแก้ไข
มุ่งมั่นใน
ปัญหา
มีความ
ซื่อสัตย์
การ
อย่างเป็น รับผิดชอบ
ทางาน
ระบบ

ทางาน
เป็นทีม

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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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนคาสั่ง
ควบคุมไมโครบิตท
2. ครูยกตัวอย่างการนา micro:bit ไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนา
เป็นระบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ https://makecode.microbit.org
3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะพัฒนาระบบอัตโนมัติ
ด้วยไมโครบิตทอย่างไรได้บ้าง
ขั้นสอน
1. ครูสาธิตวิธีการพัฒนาระบบอัตโนมัติ เช่น “ระบบปิดเปิดไฟ
ตามระดับแสง” ระบบเปิดปิดพัดลม(มอเตอร์)ตามระดับอุณหภูมิ
หรือระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
2. นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูสาธิต และทดลองคาสั่งอื่นๆ
ตามที่สนใจจากใบความรู้ที่ 12.1 เรื่องพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไม
โครบิตท เป็นเวลา 15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ขอบเขตเนื้อหา
1. การพัฒนาระบบอัตโนมัติ
2. การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิทต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกหลักการพัฒนาระบบอัตโนมัติได้
2. อธิบายวิธีการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย
ไมโครบิทต ได้
3. เขียนคาสั่งควบคุมไมโครบิตทในการพัฒนา
ระบบอัตโนมัติได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. กระบวนการวิทยาศาสตร์
2. กระบวนการสืบค้นข้อมูล
3. ทักษะการคิด การสื่อสาร
4. ทักษะการแก้ปัญหา ICT

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 12.1 เรื่องพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไม
โครบิตท

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-เว็บไซต์เขียนโปรแกรมบอร์ด micro:bit
https://makecode.microbit.org/
- ใบความรู้ที่ 12.1 เรื่องพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย
ไมโครบิตท

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิตท ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี
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ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน ประชุมและปรึกษากันใน
กลุ่มเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่ต้องการทา
4. ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มพัฒนาระบบอัตโนมัติของตนเอง
เป็นเวลา 40 นาที โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ในห้องเรียน
เท่านั้น และนักเรียนสามารถใช้กระดาษ ฟิวเจอร์บอร์ด หรือวัสดุ
อื่นๆ ประดิษฐ์เป็นแบบจาลองอย่างง่ายได้
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปแนวคิดระบบอัตโนมัติของตนเองลงใน
ใบงานที่ 12.1 เรื่องพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิทต
6. แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด
เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิทต ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกหลักการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติได้
2. อธิบายวิธีการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติด้วยไมโครบิตทได้
3. เขียนคาสั่งควบคุมไมโครบิตท
ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. กระบวนการวิทยาศาสตร์
2. กระบวนการสืบค้นข้อมูล
3. ทักษะการคิด การสื่อสาร
4. ทักษะการแก้ปัญหา ICT
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. ม่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ทางานใบงานที่ 12.1 ใบงานที่ 12.1 เรื่อง
เรื่องพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ
อัตโนมัติด้วยไมโครบิทต ด้วยไมโครบิทต

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

การตอบคาถาม

แบบบันทึกพฤติกรรม
การเรียน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

สังเกตการณ์ทางาน
กลุ่ม

แบบสังเกตการณ์ทางาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
กลุ่ม
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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 12.1
พัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิตท
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติสั่งการมอเตอร์ที่ต่อกับ Pin1 โดยกาหนดให้ตรวจสอบอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35
องศาให้มอเตอร์(พัดลม) ทางาน และถ้าอุณหภูมิต่ากว่า 30 องศา ให้มอเตอร์(พัดลม) หยุดทางาน
Blocks

JavaScript
basic.forever(function () {
if (input.temperature() > 30) {
pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
basic.showString("Tune On")
} else {
pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
basic.showString("Tune Off")
}
})

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติสั่งการหลอดไฟที่ต่อกับ Pin1 โดยกาหนดให้ตรวจสอบระดับความสว่าง ถ้าความสว่าง
น้อยกว่า 50 ให้เปิดไฟ แต่ถ้าความสว่างมีค่าตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้ปิดไฟ
Blocks

JavaScript
basic.forever(function () {
if (input.lightLevel() < 50) {
pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
basic.showString("Open Light")
} else {
pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
basic.showString("Close Light")
}
})
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การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
คาสั่งควบคุม servo โดย servo จะมีหมุนตามทิศทางของ micro:bit
Blocks
JavaScript
pins.servoSetPulse(AnalogPin.P0, 1500)
pins.servoWritePin(AnalogPin.P0, 0)
basic.forever(function () {
pins.servoWritePin(AnalogPin.P0,
input.compassHeading())
basic.pause(3000)
})

รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์
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ใบงานที่ 12.1
พัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิตท
สมาชิกกลุ่ม
1……………………………………………………………….
2………………………………………………………………

3……………………………………………………………..
4…………………………………………………………….

ชื่อสิ่งประดิษฐ์.......................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์.........................................................................................................................................................
หลักการทางานของสิ่งประดิษฐ์ (สามารถวาดเป็นแผนภาพพร้อมคาอธิบาย)

หลักการทางาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ 12.1
พัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิตท
สมาชิกกลุ่ม
1……………………………………………………………….
2………………………………………………………………

3……………………………………………………………..
4…………………………………………………………….

ชื่อสิ่งประดิษฐ์.......................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์.........................................................................................................................................................
หลักการทางานของสิ่งประดิษฐ์ (สามารถวาดเป็นแผนภาพพร้อมคาอธิบาย)
พิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมในการออกแบบแผนภาพ

หลักการทางาน
พิจารณาความสัมพันธ์และการอธิบายการทางานของระบบที่สอดคล้องกับแผนภาพ
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิทต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

บอกหลักการ
พัฒนาระบบ
อัตโนมัติได้

รายการประเมิน
อธิบายวิธีการพัฒนา เขียนคาสั่งควบคุมไม
ระบบอัตโนมัติด้วย โครบิทต ในการพัฒนา
ไมโครบิทต ได้
ระบบอัตโนมัติได้

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิทต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

กระบวนการ
วิทยาศาสตร์

กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล

กษะ
ทักษะการคิด ทักทัษะการ
การแก้
แก้ปัญปัญหาหา
การสื่อสาร
ICT
ICT

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิทต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ซื่อสัตย์
สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมุมั่ง่นมัในการ
่นใน
ทางาน
การทำ
�งาน

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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ขอบเขตเนื้อหา
1. พีชคณิตบูลีนเบื้องต้นสำหรับกำรใช้
งำนในกำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชัน
2. กำรเขียนโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน
เสียง โดยใช้ Tinkercad

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูวีดิโอกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับแผงโซล่ำ
เซลล์ที่หมุนตำมแสงพระอำทิตย์ เมื่อนักเรียนดูวีดีโอจบ ครูใช้คำถำมเพื่อ
เชื่อมโยงสู่บทเรียนดังต่อไปนี้
- ทำไมระบบอัตโนมัติ ถึงสำมำรถรับรู้ และตอบสนองกำรทำงำนได้อย่ำง
ชำญฉลำด? (ครูอำจยกตัวอย่ำง : เพรำะมีหน่วยประมวลผล มีกำรตรวจสอบ
เงื่อนไขเชิงตรรกะ
เป็นงตรรกะ
ต้น) เป็นต้น)
ตรวจสอบเงื
่อนไขเชิ
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษำเรื่อง ตรรกะและฟังก์ชัน ในสื่อที่ครูนำเสนอประมำณ
15 – 20 นำที
2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรำยจำกเนื้อหำที่นักเรียนศึกษำ
3. นักเรียนจับคู่ กิจกรรมใบงำนที่ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน
Tinkercad
4. นักเรียนนำเสนอ กิจกรรมตำมใบงำนที่ 13.2 เรื่อง กำรนำเสนอ
โฟล์วชำร์ตฟังก์ชันเสียง (อำจสุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดร่วมกัน)

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซต์จำลองระบบ Tinkercad
www.tinkercad.com
- คลิปวีดิโอกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับ
แผงโซล่ำเซลล์ที่หมุนตำมแสงพระอำทิตย์
https://www.youtube.com/watch?v=f6FthqPwog
- ใบควำมรู้ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน
Tinkercad
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน
Tinkercad
- ใบงำนที่ 13.2 เรื่อง กำรนำเสนอโฟล์วชำร์ต
ฟังก์ชันเสียง
สถานที:่ ห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ออกแบบระบบด้วย Tinkercad ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสรุป
ด้านความรู้
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำร่วมกัน
1. อธิบำยกำรทำงำนโปรแกรมคำสั่งเสียง 2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหำกำรเรียนรู้ที่สำคัญลงในสมุดเรียน
ทำงตรรกะพร้อมทั้งเขียน flowchart เพื่อ
แสดงกำรทำงำนของโปรแกรมที่ออกแบบไว้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สำมำรถใช้คำสั่งใน Arduino IDE
สั่งงำนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันคำสั่งเสียงตำม
ตรรกะที่ให้ไว้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อกำรออกแบบและเขียน
โปรแกรม
2. มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่น
ในกำรทำงำนเป็นทีม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ออกแบบระบบด้วย Tinkercad ด
เรื่อง นักออกแบบระบบ
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. อธิบำยกำรทำงำน
โปรแกรมคำสั่งเสียงทำงตรรกะ
พร้อมทั้งเขียน flowchart เพื่อ
แสดงกำรทำงำนของโปรแกรมที่
ออกแบบไว้
2. สำมำรถใช้คำสั่งใน
Arduino IDE สั่งงำนเสียงโดย
ใช้ฟังก์ชันคำสั่งเสียงตำมตรรกะ
ที่ให้ไว้
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในกำรทำงำน
ร่วมกัน
2. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
3. ทักษะกำรสื่อสำร
4. ทักษะกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
5. ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

1. ใบงำนที่ 13.1
เรื่อง ตรรกะและ
ฟังก์ชันใน
Tinkercad
2. ใบงำนที่ 13.2
เรื่อง กำรนำเสนอผัง
งำน (flowchart)
ฟังก์ชันเสียง

- แบบประเมินกำรคิด
วิจำรณญำณ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินกำรคิด
วิเครำะห์
-แบบประเมินผังมโน
ทัศน์
-แบบประเมินกำรทำงำน
กลุ่ม
- แบบประเมินผลด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้เทียบ
กับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
80

- แบบประเมินผล
ด้ำนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
80

- สังเกตพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ของ
นักเรียน

- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

เกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่ำน
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
80

854

872 855

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
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ใบความรู้ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน Tinkercad
ตรรกศาสตร์
เป็นวิชำที่ว่ำด้วยควำมนึกคิดอย่ำงเป็นระบบ ปรำชญ์ทั่วไปจึงมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ ตรรกศำสตร์ คือ
วิชำว่ำด้วย กำรใช้กฎเกณฑ์ หรือ กำรศึกษำระบบข้อเท็จจริงให้ตรงกับควำมเชื่อ
(อ้ำงอิงจำก : https://sites.google.com/site/computersystemandarchitecture/home/2)
ตัวเชื่อมประพจน์ในตรรกศาสตร์ที่นิยมใช้ในภาษาซี
1 ตัวเชื่อม หรือ (||) OR
กำรใช้เงื่อนไขนี้ในตำรำงค่ำควำมจริงจะเป็นจริงหมด ยกเว้นทุกเงื่อนไขที่เป็นเท็จถึงจะได้คำตอบในตำรำงค่ำ
ควำมจริงเป็นเท็จ ดังตำรำงค่ำควำมจริงต่อไปนี้
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
คำตอบค่ำควำมจริง
จริง (1)
จริง (1)
จริง (1)
จริง (1)
เท็จ (0)
จริง (1)
เท็จ (0)
จริง (1)
จริง (1)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
2 ตัวเชื่อม หรือ (&) AND
กำรใช้เงื่อนไขนี้ในตำรำงค่ำควำมจริงจะเป็นจริงหมด ก็ต่อเมื่อทุกเงื่อนไขย่อยต้องเป็นจริงทั้งหมด
ดังตำรำงค่ำควำมจริงต่อไปนี้
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
คำตอบค่ำควำมจริง
จริง (1)
จริง (1)
จริง (1)
จริง (1)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
จริง (1)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
3. กำรประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเสียงใน Tinkercad
กำรใช้ Tinkercad ในกำรทำเสียงดนตรีออกมำ เรำสำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับลำโพงเปียโซ โดยรูปแบบกำร
การใช้
งานจะเป็
ใช้งำนจะเป็
นดันงดันีง้ นี้
tone (หมำยเลขพอร์ต, ควำมถี่เสียง, ควำมยำวเสียง) ;
ซึ่งกำรใช้งำนจะเป็นไปตำมตัวอย่ำงที่ 1
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ตัวอย่างที่ 1
int snd = 8 ; // ตั้งค่ำเสียง snd เป็นพอร์ตที่ 8
void setup() {
tone(snd, 660, 3000); // เรียกใช้ฟังก์ชัน tone(ชื่อพอร์ตsnd,ควำมถี่เสียง,ควำมยำวเสียง);
}
void loop() {
}

กำรใช้งำนคำสั่งเสียงในโปรแกรม Tinkercad
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
Piezo

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ
ขำ 8

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภำพแสดงกำรต่อวงจรประกอบตัวอย่ำงที่ 1 ใน tinkercad.com
3. นำตัวอย่ำง code ตัวอย่ำงที่ 1 ไปวำงใน Code ---> Text ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภำพแสดงกำรนำ Code ในตัวอย่ำงที่ 1 มำใช้ใน tinkercad.com
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ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมทำงำนโปรแกรมจะปรำกฏเสียงที่ควำมถี่ 660 Hz ควำมยำวเสียง
3 วินำที
- หำกต้ อ งกำรแต่ งเป็ น เพลงสำมำรถดั ด แปลง Code เป็ น เพลงโดยใช้ ตั ว โน๊้ ต เรำสำมำรถประยุ ก ต์ ใช้ ได้
ดังตัวอย่ำง 2 ต่อไปนี้
ชื่อโน๊ต
ควำมถี่เสียง
โน๊ต
โด
465
Bb
เร
519
C
มี
572
D
ฟำ
625
Eb
ซอล
694
F
ลำ
763
G
ที
816
Ab
ตัวอย่างที่ 2 กำรเล่นโน๊้ตเสียงดนตรี
int snd = 8 ; // ตั้งค่ำ snd เป็นพอร์ตที่ 8
void setup() {
tone(snd, 465, 100); // เสียงโด
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
tone(snd, 519, 100); // เสียงเร
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
tone(snd, 572, 100); // เสียงมี
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
tone(snd, 625, 100); // เสียงฟำ
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
tone(snd, 694, 100); // เสียงซอล
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
tone(snd, 763, 100); // เสียงลำ
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
tone(snd, 816, 100); // เสียงที
delay(500); // หน่วงเวลำ 0.5 วินำที
}
void loop (){
}
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รูปที่ 3 ภำพแสดงกำรนำ Code ในตัวอย่ำงที่ 2 มำใช้ใน tinkercad.com
4. กำรประยุกต์ใช้คำสั่งเสียงตำมเงื่อนไขทำงตรรกะ
4.1 กำรใช้เงื่อนไข หรือ || OR ดัง code ในตัวอย่ำงที่ 3
void setup()
{
pinMode(7, OUTPUT); // ให้พอร์ต 7 เป็น OUTPUT
}
void loop()
{
int s0 = analogRead(A0); // ให้ s0 เป็นพอร์ด analog 0
int s1 = analogRead(A1); // ให้ s1 เป็นพอร์ด analog 1
if ((s0 > 500) || (s1 > 500)) // ใช้เงื่อนไขหรือ OR
{
tone(8, 500,500); // หำกเป็นตำมเงื่อนไขหรือ OR จะมีเสียงจำกเปียโซ
}
else
{
digitalWrite(7, HIGH); // หำกไม่เป็นตำมเงื่อนไขหรือ OR หลอด LED จะติด
delay(100);
}
digitalWrite(7, LOW); // หลอด LED จะดับ
}
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รูปที่ 4 ภำพแสดงกำรนำ Code ในตัวอย่ำงที่ 3 มำใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางาน : จะได้ค่ำกำรทำงำนในตำรำง
S0>500
S1>500
ค่ำกำรทำงำน
จริง (1)
จริง (1)
จริง (1) มีเสียง,ไฟดับ
จริง (1)
เท็จ (0)
จริง (1)มีเสียง,ไฟดับ
เท็จ (0)
จริง (1)
จริง (1)มีเสียง,ไฟดับ
เท็จ (0)
เท็จ (0)
เท็จ (0)ไม่มีเสียง,ไฟติด
4.2 กำรใช้เงื่อนไข และ && AND ดัง code ในตัวอย่ำงที่ 4
ตัวอย่างที่ 4 กำรใช้เงื่อนไขและ && AND
void setup()
{
pinMode(7, OUTPUT); // ให้พอร์ต 7 เป็น OUTPUT
}
void loop()
{
int s0 = analogRead(A0); // ให้ s0 เป็นพอร์ด analog 0
int s1 = analogRead(A1); // ให้ s1 เป็นพอร์ด analog 1
if ((s0 > 500) && (s1 > 500)) // ใช้เงื่อนไขและ
{
tone(8, 500,500); // หำกเป็นตำมเงื่อนไขและ AND จะมีเสียงจำกเปียโซ
}
else
{
digitalWrite(7, HIGH); // หำกไม่เป็นตำมเงื่อนไขและ && หลอด LED จะติด
delay(100);
}
digitalWrite(7, LOW); // หลอด LED จะดับ
}
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รูปที่ 4 ภำพแสดงกำรนำ Code ในตัวอย่ำงที่ 4 มำใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางาน : จะได้ค่ำกำรทำงำนในตำรำง
S0>500
S1>500
จริง (1)
จริง (1)
จริง (1)
เท็จ (0)
เท็จ (0)
จริง (1)
เท็จ (0)
เท็จ (0)

ค่ำกำรทำงำน
จริง (1) มีเสียง,ไฟดับ
เท็จ (0)ไม่มีเสียง,ไฟติด
เท็จ (0)ไม่มีเสียง,ไฟติด
เท็จ (0)ไม่มีเสียง,ไฟติด
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ใบงาน ที่ 13.1
เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน Tinkercad
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
1. ศึกษำใบควำมรู้ที่ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน Tinkercad
2. ให้นักเรียนบอกลักษณะเด่นและข้อแตกต่ำงของแต่ละเงื่อนไข ดังต่อนี้
เงื่อนไข
ลักษณะเด่น
AND

OR

สิ่งที่แตกต่างจากเงื่อนไขอื่น
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เฉลยใบงาน ที่ 13.1
เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน Tinkercad
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
1. ศึกษำใบควำมรู้ที่ 13.1 เรื่อง ตรรกะและฟังก์ชันใน Tinkercad
2. ให้นักเรียนบอกลักษณะเด่นและข้อแตกต่ำงของแต่ละเงื่อนไข ดังต่อนี้
เงื่อนไข
ลักษณะเด่น
AND
จริงทั้งคู่จะได้จริง

OR

เท็จทั้งคู่ จะเป็นเท็จ

สิ่งที่แตกต่างจากเงื่อนไขอื่น
ถ้ำมีเงื่อนไข 1 อันเท็จ จะเป็นเท็จ

เป็นจริงเพียง 1 เงื่อนไขก็จะเป็น
จริง
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ใบงาน ที่ 13.2
เรื่อง การนาเสนอผังงาน (flowchart) ฟังก์ชันเสียงฟังก์ชันเสียง
ชาร์ต ระบบเทคโนโลยีและกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี ตำมสถำนกำรณ์ที่
คาชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบโฟร์ลว์วชำร์
กำหนดให้ พร้อมทั้งนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
สถานการณ์โปรแกรม : ให้ทำกำรต่อ Potentiometer แบบหมุน จำนวน 2 ตัว เข้ำกับสัญญำณ Analog A0
และ A1 พร้อมกับลำโพง Piezo 1 ตัว ต่อเข้ำกับช่อง 3 โดยกำหนดเงื่อนไขกำรทำงำนดังนี้
1. หำก Potentiometer ทั้งสองมีค่ำน้อยกว่ำ 300 ให้ส่งเสียงดังออกทำงลำโพง โดยใช้เงื่อนไข OR (||)
นอกนั้นให้ลำโพงดับ

Flowchart

ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมภาษาซี
Void set up(){

Input
}
Process

Void set loop(){

}
Output
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2. หำก Potentiometer ทั้งสองมีค่ำน้อยกว่ำ 300 ให้ส่งเสียงดังออกทำงลำโพง โดยใช้เงื่อนไข AND (&&)
นอกนั้นให้ลำโพงดับ
Flowchart

ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมภาษาซี
Void set up(){

Input
}
Void set loop(){
Process
}
Output
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เฉลยใบงาน ที่ 13.2
เรื่อง การนาเสนอผังงาน (flowchart) ฟังก์ชันเสียงฟังก์ชันเสียง

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
าร์ตต ระบบเทคโนโลยีและกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี ตำมสถำนกำรณ์ที่
คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบโฟร์ลว์วชชำร์
กำหนดให้ พร้อมทั้งนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
สถานการณ์โปรแกรม : ให้ทำกำรต่อ Potentiometer แบบหมุน จำนวน 2 ตัว เข้ำกับสัญญำณ Analog A0
และ A1 พร้อมกับลำโพง Piezo 1 ตัว ต่อเข้ำกับช่อง 3 โดยกำหนดเงื่อนไขกำรทำงำนดังนี้
1. หำก Potentiometer ทั้ งสองมี ค่ ำ น้ อ ยกว่ ำ 300 ให้ ส่ ง เสี ย งดั ง ออกทำงล ำโพง โดยใช้ เงื่ อ นไข OR (||)
นอกนั้นให้ลำโพงดับ

Flowchart

ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมภาษาซี
Void set up(){

Input
Potantiometer
}
Process
A0&&A1<300

Void set loop(){

}
Output
เกิดเสี ยง
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2. หำก Potentiometer ทั้งสองมีค่ำน้อยกว่ำ 300 ให้ส่งเสียงดังออกทำงลำโพง โดยใช้เงื่อนไข AND (&&)
นอกนั้นให้ลำโพงดับ
Flowchart

ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมภาษาซี
Void set up(){

Input
}
Void set loop(){
Process
}
Output
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ออกแบบระบบด้วย Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบำยกำรทำงำนโปรแกรมคำสั่งเสียงทำงตรรกะพร้อม
ทั้งเขียน flowchart เพื่อแสดงกำรทำงำนของโปรแกรม
ที่ออกแบบไว้

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ออกแบบระบบด้วย Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
สำมำรถใช้คำสั่งใน Arduino IDE สั่งงำนเสียง
โดยใช้ฟังก์ชันคำสั่งเสียงตำมตรรกะที่ให้ไว้

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ออกแบบระบบด้วย Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีเจตคติที่ดีต่อกำร
มีควำม
ออกแบบและ
รับผิดชอบ
เขียนโปรแกรม

ซื่อสัตย์

มุ่งมั่นใน
กำรทำงำน

ทำงำน
เป็นทีม

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

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายรูปแบบการเขียนโปรแกรมควบคุม LDR
และ Servo motor เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สามารถใช้คาสั่ง Arduino IDE ที่ประยุกต์ใช้กับ
LDR และ Servo motor เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ
ด้านคุณลักษณะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม
2. มีความรับผิดชอบ
3. ซื่อสัตย์
4. มุ่งมั่นในการทางานเป็นทีม

ขอบเขตเนื้อหา
1. การเขียนโปรแกรมควบคุม LDR และ Servo
motor โดยใช้ Tinkercad
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อใช้แก้ปัญหาเชิง
ระบบ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซต์จาลองระบบ Tinkercad
www.tinkercad.com
-คลิปวีดิโอการทางานของระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับ
แผงโซล่าเซลล์ที่หมุนตามแสงพระอาทิตย์
- https://www.youtube.com/watch?v=f6FthqPwog
- ใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์
โวมอเตอร์ ใน Tinkercad
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน
- ใบงานที่ 14.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุม
1. ครูแนะนาการใช้งาน LDR และเซอร์
วมอร์เตอร์
เซอร์โโวมอเตอร์
ในใน
LDR และ Servo motor โดยใช้ Tinkercad
Tinkercad และสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้น
ใบงานที่ 14.2 การนาเสนอ Flowchart และ
2. นักเรียนปฏิบัติตามและทดลองเขียนคาสั่งควบคุม
โปรแกรมในการใช้ทางเลือก
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การใช้งาน LDR และ สถานที:่ ห้องคอมพิวเตอร์
เซอร์โวมอเตอร์ ใน Tinkercad ประมาณ 15 – 20 นาที
4. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา
5. นักเรียนจับคูท่ าใบงานที่ 14.1 เรื่อง การเขียน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันบทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนใน
ชั่วโมงที่ผ่านมา
2. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการทางานของ
หลอดไฟที่ให้แสงสว่างตามท้องถนน ในประเด็นเกี่ยวกับการ
กาหนดรู
ปแบบในการเปิ
ดปิดดปิอย่
เปิดด
การกำ
�หนดรู
ปแบบในการเปิ
ดอย่างไร
างไร(ครู
(ครูยยกตั
กตัววอย่
อย่าง เช่น เปิ
ปิดตามค่าความเข้มความสว่างแสง,เปิดปิดตามเวลา) และมี
วิธีการหรือเงื่อนไขในการปิดเปิดอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad ด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา เทคโนโลยี
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โปรแกรมควบคุม LDR และ Servo motor โดยใช้ Tinkercad
6. นักเรียนนาเสนอ ใบงานที่ 14.2 เรื่อง การนาเสนอ
าร์ตตและโปรแกรมในการใช้ทางเลือก (อาจสุ่มนาเสนอ
โฟล์ลว์วชชาร์
หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด
เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad ด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. การเขียน
โปรแกรมควบคุม LDR และ
Servo motor โดยใช้
Tinkercad
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในการทางาน
ร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบงานที่ 14.1 เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมควบคุม LDR
และ Servo motor โดยใช้
Tinkercad
ใบงานที่ 14.2 การนาเสนอ
Flowchart และโปรแกรม
ในการใช้ทางเลือก

- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม
- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบ
กับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 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.............

874
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ใบความรู้ที่ 14.1
เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ ใน Tinkercad
ในการใช้งานโปรแกรม Tinkercad เราสามารถประยุกต์ใช้กับเซนเซอร์และโมดูลค่อนข้างหลากหลาย
เพื่ อให้ ป ระยุ ก ต์ ใช้งานกั บ ระบบอั ต โนมั ติ ได้ จ ริง จึงจ าเป็ น ต้อ งมี ก ารจาลองการท างานของอุ ป กรณ์ ผ่ าน
Simulator ของ Tinkercad ก่อน ในเนื้อหานี้ นักเรียนจะประยุกต์การใช้กับอุปกรณ์ 2 อย่าง คือ ตัวต้านทาน
ปรับค่าตามแสง และเซอร์โวมอเตอร์ ดังนี้
1. ตัวต้านทานปรับค่าตามแสง
LDR (Light Dependent Resistor) คือ ตัวต้านทานชนิดนี้สามารถเปลี่ยนความนาไฟฟ้าได้เมื่อมีแสง
มาตกกระทบ โฟโตรีซีสเตอร์ ( Photo Resistor) หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo Conductor) เป็นตัว
ต้านทานที่ทามาจากสารกึ่งตัวนา (Semiconductor) ประเภทแคดเมี่ยมซัลไฟด์ ( Cds : Cadmium
Sulfide) หรือแคดเมี่ยมซิลินายส์ ( CdSe : Cadmium Selenide) ซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็เป็นสารประเภทกึ่ง
ตัวนา เอามาฉาบลงบนแผ่นเซรามิกที่ใช้เป็นฐานรองแล้วต่อขาจากสารที่ฉาบ ไว้ออกมา โครงสร้างของ LDR

รูปที่ 1 ภาพแสดงโครงสร้างของหลอด LDR

สาหรับการใช้ Tinkercad รับค่าจากหลอด LDR สามารถสร้างเขียน Code ได้ตามตัวอย่างที่ 1
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ตัวอย่างที่ 1
void setup()
{
Serial.begin(9600); // เปิดการอ่านผ่าน Serial monitor
}
void loop()
{
Serial.println(analogRead(A0)); // อ่านค่า LDR จากพอร์ต A0 ผ่าน Serial monitor
}

สาหรับการใช้งานคาสั่งรับค่าตัวต้านทานปรับค่าตามแสง LDR ในโปรแกรม Tinkercad สามารถทา
ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิด
สัญญาณ
Photoresistor
A0
Resistor

ตามภาพ

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภาพแสดงการต่อวงจรประกอบตัวอย่างที่ 1 ใน tinkercad.com
3. นาตัวอย่าง code ตัวอย่างที่ 1 ไปวางใน Code ---> Text ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 1 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมทางานเมื่อเพิ่มค่าแสดง ค่าจาก Serial Monitor ก็จะเพิ่มตาม
และเมื่อลดค่าแสงค่าสัญญาณก็จะลดลงเช่นกัน
2. เซอร์โวมอเตอร์
เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของมัน (State) ไม่ว่าจะเป็น
ระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
ควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed),
ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงตาแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคลื่อนที่(หมุน) (Position
Control) ของตัวมอเตอร์ได้ ซึ่งมอเตอร์ทั่วไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ โดยให้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการที่มีความแม่นยาสูง

รูปที่ 3 ภาพแสดงเซอร์โวมอเตอร์ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด
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โดยปกติทั่วไปเซอร์โวมอเตอร์จะมีสายสัญญาณกันอยู่แค่ 3 เส้น ดังตารางข้างล่าง
สี
ความหมาย
น้าตาล หรือ ดา
เป็นสาย Ground
แดง
เป็นไฟเลี้ยงอยู่ระหว่าง 4.8 – 6.6 V
เหลือง หรือขาว
เป็นสายสัญญาณ หรือ Signal
สาหรับการใช้งาน Tinkercad ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ สามารถเขียน Code ควบคุมองศามี
รูปแบบการเขียนหลักๆดังต่อไปนี้
sv1.write(องศาของมอเตอร์);
ตัวอย่างที่ 2 การสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์
#include <Servo.h> // ผนวกไลบรารี่
int s1 = 10; // เปิดใช้งาน s1 ที่พอร์ต 10
Servo sv1; // ประกาศการใช้งาน sv1
void setup() {
sv1.attach(s1); // เรียกใช้งานเตรียมตอบสนอง sv1
}
void loop(){
sv1.write(0); // sv1 ทางานที่ 0 องศา
delay(1000); //หน่วงเวลา 1 วินาที
sv1.write(90); // sv1 ทางานที่ 90 องศา
delay(1000); //หน่วงเวลา 1 วินาที
sv1.write(180); // sv1 ทางานที่ 180 องศา
delay(1000); //หน่วงเวลา 1 วินาที
}

สาหรับการใช้งานคาสั่งปรับองศาของเซอร์โวมอเตอร์ ในโปรแกรม Tinkercad สามารถทาได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
Micro Servo

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิด
สัญญาณ
สีส้มต่อที่พอร์ต 10
สีแดงต่อที่ 5V
สีน้าตาลต่อที่ GND

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ภาพแสดงการต่อเซอร์โวมอเตอร์เข้ากับบอร์ด Arduino UNO

รูปที่ 5 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 2 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมทางานเซอร์โวมอเตอร์จะทางานที่ 0 องศา เป็นเวลา 1 วินาที
ถัดไปจะทางานที่ 90 องศา เป็นเวลา 1 วินาที และถัดไปก็จะทางานที่ 180 องศา เป็นเวลา 1 วินาที จะ
ทางานอยู่ต่อเนื่องเพราะเขียนฟังก์ชันอยู่ในคาสั่ง loop (การวนซ้า) นั่นเอง
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3. การประยุกต์ใช้งานตัวต้านทานปรับค่าตามแสง กับการใช้งานเปิดปิดไฟอัตโนมัติ จะมี Code ตัวอย่างใน
การศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 3 การเขียน Code ในการควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติตามค่าแสง
void setup()
{
pinMode(4, OUTPUT); // กาหนดค่าพอร์ต 4 เป็น OUTPUT
Serial.begin(9600); // เปิดการอ่านผ่าน Serial monitor
}
void loop()
{
int x = analogRead(A0); // กาหนดให้ x เป็นค่าจานวนเต็มซึ่งรับค่ามาจาก A0
Serial.println(x); // อ้านค่า LDR จากพอร์ต A0 ผ่าน Serial monitor
if (x < 500) { // ถ้าความเข้มแสงน้อยกว่า 500
digitalWrite(4, HIGH); // หลอด LED ที่พอร์ต 4 จะติด
}
else {
// นอกเหนือจากนั้น
digitalWrite(4, LOW); // หลอด LED ที่พอร์ต 4 จะดับ
}
} สาหรับการใช้งานคาสั่งรับค่าตัวต้านทานปรับค่าตามแสง LDR เมื่อแสงมีค่าน้อยให้เปิดหลอด LED ใน

โปรแกรม Tinkercad สามารถทาได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
Photoresistor

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิด
สัญญาณ
A0

Resistor

ตามภาพ

Resistor

ตามภาพ

LED

ตามภาพ
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2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ภาพแสดงการต่อวงจรประกอบตัวอย่างที่ 3 ใน tinkercad.com

3. นาตัวอย่าง code ตัวอย่างที่ 3 ไปวางใน Code ---> Text ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 3 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมทางานเมื่อเพิ่มค่าแสง Serial Monitor ก็จะเพิ่มตาม
และเมื่อลดค่าแสงค่าสัญญาณก็จะลดลงเช่นกัน และจะทางานเปิดหลอด LED แบบอัตโนมัติเมื่อก็ต่อเมื่อค่า
แสงมีค่าน้อยกว่า 500 หากมากกว่านี้หลอด LED จะดับ
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ใบงาน ที่ 14.1
เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ ใน Tinkercad
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ ใน Tinkercad
2. ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังต่อนี้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการประยุกต์ใช้งานที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
อุปกรณ์
ตัวต้านทานปรับ
ค่าตามแสง (LDR)

เซอร์โวมอเตอร์

คุณสมบัติของอุปกรณ์

การนาไปประยุกต์ใช้ที่พบเห็น
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ใบงาน ที่ 14.2
เรื่อง การนาเสนอ Flowchart และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……

ชาร์ต ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามสถานการณ์ที่
คาชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบโฟร์ลว์วชาร์
กาหนดให้ พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สมมติ
LDRLDR
เมื่อเมื
เจอกั
บแดดที
่แรงที่แ่มรงที
ีค่ามากกว่
า 800าหลั
งคาหลังคา
สถานการณ์โปรแกรม : สถานการณ์
สถานะการณ์
สมมติให้ ให้
่อเจอกั
บแดดที
่มีค่ามากกว่
800
อัตโนมัติที่ทาจากเซอร์โวจะเลื่อนมาบังแสงแดดให้ที่ตาแหน่ง 180 องศา หากแสงแดดน้อยกว่า 800 หลังคา
อัตโนมัติจะเปิดรับแสงแดดและเลื่อนกลับคืนที่ตาแหน่ง 0 องศา (สาหรับการต่อขาสัญญาณให้นักเรียนเลือก
ต่อเอง)

Flowchart

ระบบเทคโนโลยี
Input

Process

โปรแกรมภาษาซี
Void set up(){
}
Void set loop()
{

Output
}
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เฉลยใบงาน ที่ 14.1
เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ ใน Tinkercad

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……

1. ศึกษาใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ ใน Tinkercad
2. ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังต่อนี้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการประยุกต์ใช้งานที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
อุปกรณ์
คุณสมบัติของอุปกรณ์
การนาไปประยุกต์ใช้ที่พบเห็น
ตัวต้านทานปรับ ค่สามารถเปลี่ยนความนาไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงมา ระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติตามค่าแสง
ค่าตามแสง (LDR) ตกกระทบ โฟโตรีซีสเตอร์ ( Photo Resistor)
หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo
Conductor)
เซอร์โวมอเตอร์

เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
มัน (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุม
การหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ
(Feedback control)

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล
หรือระบบการทางานนั้นๆ ให้เป็นไปตาม
ความต้องการ
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เฉลยใบงาน ที่ 14.2
เรื่อง การนาเสนอ Flowchart และโปรแกรมในการใช้ทางเลือก
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
คาชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบโฟร์ลว์วชาร์
ชาร์ต ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามสถานการณ์ที่
กาหนดให้ พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สถานการณ์สมมติ
เมื่อเมื
เจอกั
บแดดที
่แรงที่แ่มรงที
ีค่ามากกว่
า 800าหลั
งคาหลังคา
สถานการณ์โปรแกรม : สถานะการณ์
สมมติให้ให้LDRLDR
่อเจอกั
บแดดที
่มีค่ามากกว่
800
อัตโนมัติที่ทาจากเซอร์โวจะเลื่อนมาบังแสงแดดให้ที่ตาแหน่ง 180 องศา หากแสงแดดน้อยกว่า 800 หลังคา
อัตโนมัติจะเปิดรับแสงแดดและเลื่อนกลับคืนที่ตาแหน่ง 0 องศา (สาหรับการต่อขาสัญญาณให้นักเรียนเลือก
ต่อเอง)
Flowchart

ระบบเทคโนโลยี
Input

โปรแกรมภาษาซี
Void set up(){
}
Void set loop()

Process

Output

{

}
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบายรูปแบบการเขียน
โปรแกรมควบคุม LDR
และ Servo motor เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิง
ระบบ

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
สามารถใช้คาสั่ง Arduino IDE
ที่ประยุกต์ใช้กับ
LDR และ Servo motor เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ

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

887

905

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีเจตคติที่ดี
ต่อการ
ออกแบบ
และเขียน
โปรแกรม

มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัตย์

มุ่งมั่นในการ ทางานเป็น
ทางาน
ทีม

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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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนร่วมกักันบทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนใน
ชั่วโมงที่ผ่านมา
2. นักเรียนดูวีดิโอหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง และ
ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการทางานของหุ่นยนต์นั้นว่ามีการ
ทการทำ
างานอย่
างไรางไร
มีอมีุปอกรณ์
ที่สทาคั
�งานอย่
ุปกรณ์
ี่ส�ำ ญคัญอะไรบ้
อะไรบ้าางง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
1. ครูแนะนาการใช้งานโมดูล Ultrasonic และ Temp ใน
1. อธิบายรูปแบบการเขียนโมดูล Ultrasonic และ
Tinkercad และสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้น
Temp เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ
2. นักเรียนปฏิบัติตามและทดลองเขียนคาสั่งควบคุม
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การเขียน
1. สามารถใช้คาสั่ง Arduino IDE ที่ประยุกต์ใช้กับ
โมดูล Ultrasonic และ Temp เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิง โปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp ใน Tinkercad
ตามสื่อที่ครูนาเสนอประมาณ 15 – 20 นาที
ระบบ
4. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายจากเนื้อหาที่นักเรียนศึกษา
5. นักเรียนจับคู่ ทาใบงานที่ที่ 15.1 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp ใน Tinkercad
6. นักเรียนนาเสนอ ใบงานที่ 15.2 เรื่อง การเขียน

ขอบเขตเนื้อหา
1. การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic
และ Temp ใน Tinkercad
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อใช้แก้ปัญหาเชิง
ระบบ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซต์จาลองระบบ Tinkercad
www.tinkercad.com
- คลิปวีดีโอเรื่องหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีด
ขวางตามลิงค์
https://www.youtube.com/watch?v=VcDK3V
FL1W0
- ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุม
โมดูล Ultrasonic และ Temp ใน Tinkercad
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 15.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุม
โมดูล Ultrasonic และ Temp
- ใบงานที่ 15.2 การนาเสนอ Flowchart ในการ
เขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ
Temp
สถานที:่ ห้องคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad ด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา เทคโนโลยี
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน

ด้านคุณลักษณะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม

2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการ
ทางานเป็นทีม
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุด
เรียน

โปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp (อาจสุ่ม
นาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad ด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู้ (K)
1. การเขียน
โปรแกรมควบคุมโมดูล
Ultrasonic และ Temp ใน
Tinkercad
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทักษะในการทางาน
ร่วมกัน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใบงานที่ 15.1 เรื่อง การ
การเขี
ยนโปรแกรมควบคุ
เขี
ยนโปรแกรมควบคุ
มม
โมดูล Ultrasonic และ
Temp
- ใบงานที่ 15.2 การ
�เสนอ
Flowchart
นการนำ
าเสนอ
Flowchart

- แบบประเมินการคิด
วิจารณญาณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์
- แบบประเมินผังมโนทัศน์
- แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม
- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการเรียนรู้เทียบ
กับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

- แบบประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรี
ยนรูย้ขนรูองนั
กเรีกยเรีนยน
การเรี
้ของนั

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 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 15
เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp
สาหรับการใช้งานโปรแกรม Tinkercad ในเนื้อหานี้ นักเรียนจะประยุกต์การใช้กับอุปกรณ์ 2 ชนิด
คือ Ultrasonic และTemp(ตัววัดอุณ หภูมิ ) เพื่อให้ เกิดการใช้งานอย่างหลากหลาย ก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการ
ออกแบบเชิงวิศงวกรรมต่
อไปอดัไปงรายละเอี
ยดต่ยอดต่
ไปนีอไปนี
้ ้
การออกแบบเชิ
วิศวกรรมต่
ดังรายละเอี
Ultrasonic
Ultrasonic หมายถึง คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินโดยปกติแล้ว หูมนุษย์เราจะได้
ยินคลื่นเสียงที่มีย่านความถี่ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ -20 กิโลเฮิรตซ์ (20,000 เฮิรตซ์) โดยประมาณ คลื่นที่มีความถี่
มากกว่านี้หรือต่ากว่านี้ หูเราจะไม่ได้ยิน และคลื่นที่มีความถี่เท่ากับ 18 กิโลเฮิรตซ์หรือมากกว่านั้น เราจะเรียก
คลื่นประเภทนี้ว่า “คลื่นอัลตร้าโซนิค ” (Ultrasonic Wave) โดยคาว่า “อัลตร้า” นั้นหมายความว่า พ้นขีด
หรือเกิน และ “โซนิค” คือเสียง กล่าวรวมคือ คลื่นที่มีความถี่เกินขอบเขตของเสียงของมนุษย์ที่จะได้ยิน หาก
ต่ากว่าย่านที่มนุษย์ได้ยิน เราเรียกมันว่า "infrasounds" หรือคลื่นอินฟราโซนิค (Infrasonic Wave) สิ่งมีชีวิต
ในโลกนี้ มีประสาทการรับรู้ของคลื่นเสียงที่ไม่เหมือนกัน ดูได้จากภาพด้านล่างเป็นต้น

รูปที่ 1 ภาพแสดงการช่วงคลื่นความถี่เสียงของสิ่งมีชีวิตที่ได้ยิน
โมดูลอัลตร้าโซนิค เป็นโมดูลที่นิยมนามาวัดระยะทางด้วยเสียง ซึ่งโมดูล HC-SR04 จะมีขาสัญญาณ
ดังรูปและตารางข้างล่าง

รูปที่ 2 ภาพโมดูลอัลตร้าโซนิคโมเดล HC-SR04
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ชื่อพอร์ต
ข้อมูล

Vcc
Trig
รับสัญญาณไฟเลี้ยง เป็นขาที่ใช้กาเนิด
5 Vdc
สัญญาณคลื่นเสียง

Echo
เป็นขาที่ใช้รับ
สัญญาณคลื่นเสียง

GND
ใช้ต่อกับ GND ของ
Arduino UNO

รูปที่ 3 ภาพการทางานของอัลตราโซนิคเมื่อคลื่นสะท้อนกับผนัง
สาหรับการใช้ Tinkercad รับและส่งค่าจากโมดูล HC-SR04 สามารถสร้างเขียน Code ได้ตามตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 1 การวัดระยะทางผ่านอัลตร้าโซนิค
int pingPin = 10; // ให้ pingPin เป็นขา 10 ต่อกับ Trig
int inPin = 11; // ให้ inPin เป็นขา 11 ต่อกับ Echo
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
long duration, cm;
pinMode(pingPin, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(pingPin, LOW);
pinMode(inPin, INPUT);
duration = pulseIn(inPin, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(100);
}
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
return microseconds / 29 / 2;
}
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สาหรับการใช้งานคาสั่งวัดระยะทางในโมดูล Ultrasonic Distance sensor สามารถทาได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
Ultrasonic
Distance sensor

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ
พอร์ต Vcc ต่อเข้ากับ 5V
พอร์ต Trig ต่อเข้ากับพอร์ต 10
พอร์ต Echo ต่อเข้ากับพอร์ต 11
พอร์ต GND ต่อเข้ากับพอร์ต GND

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ภาพแสดงการต่อวงจรประกอบตัวอย่างที่ 1 ใน tinkercad.com
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3. นาตัวอย่าง code ตัวอย่างที่ 1 ไปวางใน Code ---> Text ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 1 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมเมื่อลากจุดวงกลมที่อยู่ในบริเวณสีเขียวที่อัลตร้าโซนิคส่งคลื่นถึงก็
ฏ
จะปรากฎระยะห่
างที่ Serial Monitor
2. Temp
เป็นโมดูลที่ใช้วัดอุณหภูมิ (Temperature) ซึ่งหมายถึง การวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ซึ่งเกิดขึ้นจาก
อะตอมแต่ละตัว หรือแต่ละโมเลกุลของสสาร เมื่อเราใส่พลังงานความร้อนให้กับสสาร อะตอมของมันจะ
เคลื่อนที่เร็วขึ้น ทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น เราสามารถเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิได้จากตารางข้างล่าง

Tmp-36 เป็น Sensor ที่ใช้วัดอุณหภูมิสามารถใช้กับบอร์ด Arduino UNO ได้ โดยใช้สัญญาณ
อะนาล็อกในการรับค่าอุณหภูมิมาแปรผล
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รูปที่ 6 ภาพแสดง Sensor วัดอุณหภูมิ Tmp-36
โดยปกติทั่วไป Tmp-36 จะมีขาสัญญาณด้วยกันอยู่ 3 ขา ดังตารางข้างล่าง
ขา
การต่อเข้ากับสมองกลฝังตัว
Gnd
ต่อเข้ากับ GND
Vout
ต่อเข้ากับสัญญาณ Analog
Vs
ต่อเข้ากับไฟ 5V
สาหรับการใช้งาน Tinkercad ในการใช้งาน Sensor วัดอุณหภูมิ สามารถเขียน Code โดยมีรูปแบบ
การเขียนดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 2 การเขียนโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิจาก Tmp-36
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int reading = analogRead(A0);
float voltage = reading * 5.0;
voltage /= 1024.0;
Serial.print(voltage); Serial.print(" volts ");
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;
Serial.print(temperatureC); Serial.print(" degrees C ");
float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F ");
delay(1000);
}
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สาหรับการใช้งานคาสั่ง Sensor วัดอุณหภูมิ Tmp-36 ในโปรแกรม Tinkercad สามารถทาได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
Temperature
Sensor(Tmp36)

ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ
Gnd ต่อเข้ากับ GND
Vout ต่อเข้ากับ A0
Vs ต่อเข้ากับไฟ 5V

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ภาพแสดงการต่อเซอร์โวมอเตอร์เข้ากับบอร์ด Arduino UNO
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รูปที่ 8 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 2 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมทางาน ให้เลื่อนอุณหภูมิ (ในกรอบสีแดงตามรูปที่ 8)ไปมา
เปรียบเสมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หลังจากนั้นก็สังเกตค่าที่ Serial Monitor ที่เปลี่ยนตาม
3. การประยุกต์ใช้งาน Sensor วัดอุณหภูมิกับการแจ้งเตือนความร้อนอัตโนมัติ จะมี Code ตัวอย่างใน
การศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 3 การเขียน Code ในการควบคุมการแจ้งเตือนความร้อนด้วยเสียง
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int reading = analogRead(A0);
float voltage = reading * 5.0;
voltage /= 1024.0;
Serial.print(voltage); Serial.print(" volts ");
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;
Serial.print(temperatureC); Serial.print(" degrees C ");
float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F ");
if (temperatureC>80){tone(9,500,100);}
delay(100);
}
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สาหรับการใช้งานระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ ในโปรแกรม Tinkercad สามารถทาได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อวงจร
รูปอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
ขาสัญญาณที่ต่อ Arduino Uno/ชนิดสัญญาณ
Temperature
Gnd ต่อเข้ากับ GND
Sensor(Tmp36)
Vout ต่อเข้ากับ A0
Vs ต่อเข้ากับไฟ 5V
Peizo

ตามภาพ

2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 ภาพแสดงการต่อวงจรประกอบตัวอย่างที่ 3 ใน tinkercad.com
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3. นาตัวอย่าง code ตัวอย่างที่ 3 ไปวางใน Code ---> Text ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ภาพแสดงการนา Code ในตัวอย่างที่ 3 มาใช้ใน tinkercad.com
ผลการทางานของโปรแกรม : เมื่อโปรแกรมทางานเมื่ออุณหภูมิมีค่ามากกว่า 50 องศาเซลเซียลจะมีเสียง
เตือนขึ้นมาที่ลาโพงเปียโซและถ้าหากอุณหภูมิตั้งแต่ 50 องศาเซลเซียสลงมาเสียงเตือนก็จะดับลง
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ใบงาน ที่ 15.1
เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp
2. ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังต่อนี้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการประยุกต์ใช้งานในอนาคต
อุปกรณ์
คุณสมบัติของอุปกรณ์
การนาไปประยุกต์ใช้
Ultrasonic
(SC-SR04)

Temp Module
(Tmp-36)
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ใบงาน ที่ 15.2
เรื่อง การนาเสนอ Flowchart และโปรแกรม

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
ชาร์ต ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตาม
คาชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพร่าง ออกแบบโฟร์ลว์วชาร์
สถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สถานการณ์โปรแกรม : ให้นักเรียนออกแบบการเขียนโปรแกรมเครื่องวัดความสูงของนักเรียนจะออกแบบ
อย่างไร เมื่อกาหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Ultrasonic(HC-SR04)
1. วาดภาพร่างของระบบเครื่องวัดความสูง

2. อธิบายภาพร่างอย่างคร่าวๆ
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ชาร์ต ระบบเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรมภาษาซีลงในตารางให้เรียบร้อย
3. เติมข้อมูลของโฟร์ลว์วชาร์
Flowchart
ระบบเทคโนโลยี
โปรแกรมภาษาซี

Input

Process

Void set up(){

}
Void set loop(){

Output

}
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เฉลยใบงาน ที่ 15.1
เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล Ultrasonic และ Temp
2. ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังต่อนี้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการประยุกต์ใช้งานในอนาคต
อุปกรณ์
Ultrasonic
(SC-SR04)

คุณสมบัติของอุปกรณ์
อุปกรณ์ตรวจวัดระยะห่างของวัตถุ โดยใช้
คุณสมบัติของคลื่นอัลตร้าโซนิก

การนาไปประยุกต์ใช้
วัดระยะห่างของวัตถุ วัดความลึกของ
ทะเล

Temp Module
(Tmp-36)

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

วัดอุณหภูมิภายนอกตามที่ต้องการ
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เฉลยใบงาน ที่ 15.2
เรื่อง การนาเสนอ Flowchart และโปรแกรม

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่...............
1…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที่………
2…………………………………………………………………………… ห้อง......... เลขที…่ ……
คาชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพร่าง ออกแบบโฟร์ลว์วชาร์
ชาร์ต ระบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สถานการณ์โปรแกรม : ให้นักเรียนออกแบบการเขียนโปรแกรมเครื่องวัดความสูงของคนนักเรียนจะออกแบบ
อย่างไร เมื่อกาหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Ultrasonic(HC-SR04)
1. วาดภาพร่างของระบบเครื่องวัดความสูง

2. อธิบายภาพร่างอย่างคร่าวๆ
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3. เติมข้อมูลของโฟร์ลว์วชาร์
ชาร์ต ระบบเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรมภาษาซีลงในตารางให้เรียบร้อย
Flowchart
ระบบเทคโนโลยี
โปรแกรมภาษาซี
Input

Void set up(){

}
Process

Void set loop(){

Output

}
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

อธิบายรูปแบบการเขียนโมดูล Ultrasonic
และ Temp เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงระบบ

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
สามารถใช้คาสั่ง Arduino IDE ที่ประยุกต์ใช้กับ
โมดูล Ultrasonic และ Temp เพื่อใช้แก้ปัญหา
เชิงระบบ

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีเจตคติที่ดี
ต่อการ
ออกแบบ
และเขียน
โปรแกรม

มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัตย์

มุ่งมั่นใน
การทางาน

ทางานเป็น
ทีม

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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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิศวกรน้อย
รหัสวิชา ว22103
รายวิชา เทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พั ฒ นางานอย่ างมี ค วามคิด สร้างสรรค์ ด้ ว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศ วกรรม เลื อกใช้ เทคโนโลยี อ ย่ าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.2/2 ระบุปัญ หาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญ หา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทางาน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขั้นตอน
ว 4.1 ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
2.1 วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
2.2 การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก เช่น เฟือง รอก ล้อ เพลา
2.3 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. กระบวนการเทคโนโลยี
2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
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ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
3. ทักษะกระบวนการสืบค้น
4. ทักษะกระบวนการนาเสนอ
5. ทักษะกระบวนการสร้างเจตคติ
เจตคติ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. การประเมินผลรวบยอด
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 16.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสาหรับแขนกล
- ใบงานที่ 17.1 ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ใบงานที่ 17.2 การเลือกใช้เครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
- ใบงานที่ 17.3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- ใบงานที่ 18.1 เรื่อง ออกแบบแขนกลด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- ใบงานที่ 18.2 เรื่อง จาลองระบบแขนกลด้วย tinkercad หรือ micro:bit
- ใบงานที่ 19 เรื่อง การสร้างแขนกลอย่างง่าย
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ระดับคะแนน

3
2
เกณฑ์การประเมินด้านความรู้
กระบวนการเทคโนโลยี อธิบายระบบ
อธิบายระบบ และ อธิบายระบบ และ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
เทคโนโลยีได้
เทคโนโลยีได้
เทคโนโลยีได้
ครบถ้วน และ ครบถ้วน
บางส่วน
แสดงแผนภาพ
ระบบ
กระบวนการ
เทคโนโลยีได้
วิวัฒนาการของ
อธิบาย
อธิบายวิวัฒนาการ อธิบายวิวัฒนาการ
เทคโนโลยี
วิวัฒนาการของ ของเทคโนโลยีได้
ของเทคโนโลยีได้
เทคโนโลยีได้
และการเลือกใช้ได้
เลือกใช้ได้อย่าง อย่างเหมาะสม
เหมาะสม และ
อธิบาย
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีได้
เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ระบุเรื่องหรือ
ระบุเรื่องหรือปัญหา ระบุเรื่องหรือปัญหา
อ้างอิง ทักษะการคิด ปัญหา การ
การจาแนกแยกแยะ การจาแนกแยกแยะ
จาแนกแยกแยะ
การจำ
�แนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ (2548:5)
การเปรียบเทียบ
สพฐ.
ข้อมูลได้
การเปรียบเทียบ ข้อมูลอื่นๆ และ
ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆ
ตรวจสอบข้อมูล อย่างชานาญ
อย่างชานาญ
และหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้
และแม่นยา

1
บอกระบบ และ
กระบวนการ
เทคโนโลยีได้

บอกวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีได้

ระบุและจาแนก
เรื่องหรือปัญหา
ได้
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ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา

ทักษะกระบวนการ
สืบค้น

ทักษะกระบวนการ
นาเสนอ

ระดับคะแนน

4
เพียงพอแก่การ
ตัดสินใจ

3

2

1

ระบุปัญหา
ความต้องการ
สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบ
วางแผนการ
แก้ปัญหา และ
ถ่ายทอด
ความคิดแนว
ทางการ
แก้ปัญหาได้
กาหนด
จุดประสงค์การ
สืบค้นข้อมูลได้
อย่างชัดเจน
เลือก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย มี
ความน่าเชื่อถือ
และเลือกใช้
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง
พูดบรรยาย
อธิบาย สาธิต
และใช้สื่อ
โซเชียลมีเดยร์
เทคโนโลยีอื่น
ประกอบการ
�เสนอเพื
นการนำ
าเสนอเพื
่อ ่อ
สื่อสารให้ผู้อื่น

ระบุปัญหา ความ
ต้องการ สืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา และ
ออกแบบวาง
แผนการแก้ปัญหาได้

ระบุปัญหา ความ
ระบุปัญหาและ
ต้องการ และสืบค้น ความต้องการได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้

กาหนดจุดประสงค์
การสืบค้นข้อมูลได้
อย่างชัดเจน เลือก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมี
ความน่าเชื่อถือ

กาหนดจุดประสงค์
การสืบค้นข้อมูลได้
อย่างชัดเจน เลือก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย

กาหนด
จุดประสงค์การ
การสื
มูลได้
สืบค้นบข้ค้อนมูข้ลอได้
อย่างชัดเจน

พูดบรรยาย อธิบาย
สาธิตและใช้สื่อ
มัลติมีเดียร์ ประกอบ
การนำ
�เสนอเพื่อ
ประกอบการ
สืน่อาเสนอเพื
สารให้ผู้อ่อื่นสืเช้่อาสาร
ใจ
เนื
ให้้อผหาผลงาน
ู้อื่นเข้าใจเนื้อหา
ทีผลงาน
่ต้องการสื
ที่ต่อ้อสารได้
งการ
สื่อสารได้

พูดบรรยาย อธิบาย
และสาธิตเพื่อ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
เนื้อหา ผลงาน ที่
ต้องการสื่อสารได้

พูดบรรยาย
อธิบาย สื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจ
เนื้อหา ผลงาน ที่
ต้องการสื่อสาร
ได้
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ระดับคะแนน

4
3
2
เข้าใจเนื้อหา
ผลงาน ที่
ต้องการสื่อสาร
ได้
ทักษะกระบวนการ
พูดและ
พูดและแสดงออก พูดและแสดงออก
สร้างเจตคติ
แสดงออกเพื่อ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่น เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่น
อ้างอิง คุณลักษณะอัน โน้มน้าวให้ผู้อื่น แสดงพฤติกรรมตาม แสดงพฤติกรรมตาม
พึงประสงค์การศึกษา แสดงพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึง คุณลักษณะอันพึง
ขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ตามคุณลักษณะ ประสงค์ได้5-6 ข้อ ประสงค์ได้ 3-4 ข้อ
อันพึงประสงค์ได้
7-8 ข้อ
เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ
มีวินัย
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
กฎระเบียบ กติกา กฎระเบียบ กติกา
กติกา ของ
ของโรงเรียน ของ ของโรงเรียน ของ
โรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของกลุ่ม ห้องเรียน ของกลุ่ม
ห้องเรียน ของ ไม่ก่อกวนความ
ได้เป็นส่วนใหญ่
กลุ่ม ด้วยความ ราคาญให้ครูและ
ไม่ก่อกวนความ
เต็มใจ ไม่
เพื่อนในห้องเรียน ราคาญให้ครูและ
ก่อกวนความ
เพื่อนในห้องเรียน
ราคาญให้ครูและ
เพื่อนใน
ห้องเรียน
ใฝ่เรียนรู้
มีความ
มีความกระตือรือร้น มีความกระตือรือร้น
กระตือรือร้น
อดทน รู้จักแสวงหา อดทน ในบางครั้ง
อดทน เพียร
ความรู้จากแหล่ง
รู้จักแสวงหาความรู้
พยายาม
เรียนรู้อื่นๆ
จากแหล่งเรียนรู้
มุ่งมั่น รู้จัก
อยู่เสมอๆ
อื่นๆ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อยู่เสมอๆ

1

พูดและ
แสดงออกเพื่อ
โน้มน้าวให้ผู้อื่น
แสดงพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้
1-2 ข้อ
ไม่ค่อยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
กติกา ของ
โรงเรียน ของ
ห้องเรียน ของ
กลุ่ม ก่อกวน
ความราคาญให้
ครูและเพื่อนใน
ห้องเรียน
เป็นบางครั้ง
ไม่มีความ
กระตือรือร้น
ขาดความอดทน
อดทน ไม่รู้จัก
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ
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4
3
2
มุ่งมั่นในการทางาน
ทางานที่ได้รับ ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จ มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายเสร็จตาม
ตามกาหนดเวลา กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
ระดับคะแนน
ผลงานมีความ
ประเด็นการประเมิน ผลงานมีความ ผลงานมีความ
ถูกต้อง 4ละเอียด ถูกต้อง เรี3ยบร้อย
ถูกต้อง แต่2ยังไม่
มุ่งมั่นในการทางาน
ทางานที
ทางานที
ประณี
ต ่ได้รับ ทางานที่ได้รับ
เรี
ยบร้อย่ได้รับ
มอบหมายเสร็
เรี
ยบร้อย จ มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายเสร็จตาม
ตามกาหนดเวลา
าหนดเวลา
กาหนดเวลา
เกณฑ์กการประเมิ
นด้านสมรรถนะ
วามปราย อภิ
ผลงานมี
วาม
ความสามารถในการ นผลงานมี
าเสนอ ความ นผลงานมี
าเสนอ คอภิ
ปรายคและตอบ
ถูกต้ปอรายและ
ง ละเอียด และตอบค
ถูกต้อง เรียาถามได้
บร้อย
ต้อง แต่เข้ยาังใจง่
ไม่ าย
สื่อสาร
อภิ
คถูกาถามได้
ประณีาถามได้
ต
เรียบร้อย บ
ตอบค
เข้าใจง่าย เหมาะสม เหมาะสมกั
เรียาใจง่
บร้อายย และมี กับลักษณะข้อมูล
เข้
ลักษณะข้อมูล
เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ
วิธีการน่าสนใจ
ความสามารถในการ เหมาะสมกั
นาเสนอ บ
นาเสนอ อภิปราย อภิปราย และตอบ
สื่อสาร
ปรายและ
ลัอภิกษณะข้
อมูล และตอบคาถามได้ คาถามได้เข้าใจง่าย
าถามได้ มีเข้คาวามสามารถใน
ใจง่าย เหมาะสม มีเหมาะสมกั
บ
ความสามารถในการ มีตอบค
ความสามารถ
ความสามารถใน
เข้าใจง่าดย 4และมี การคิ
กับลักดษณะข้
ลักษณะข้
คิด (คิดสร้างสรรค์)
ในการคิ
3 อมูล
การคิ
ด 2 อมูล
วิธีการน่
าสนใจ องค์ประกอบ
1. คิดริเริ่ม
องค์
ประกอบ
องค์ประกอบ
เหมาะสมกับ
2. คิดคล่องแคล่ว
ลักษณะข้อมูล
3. คิดยืดหยุ่น
ความสามารถในการ
มีความสามารถ มีความสามารถใน มีความสามารถใน
4.
คิดละเอียดลออ
สร้างสรรค์
การคิด 3
การคิด 2
อ้คิาดงอิ(คิงดจาก
อารี รั)งสิ ในการคิด 4
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
นั1.นคิท์ด. ริเริ่ม
2. คิดคล่อความคิ
งแคล่วด
(2527).
3. าคิงสรรค์
ดยืดหยุ. ่นกรุงเทพฯ :
สร้
4. คิดจการพิ
ละเอียมดลออ
ธนกิ
พ์.
อ้างอิงจาก อารี รังสิ มีความสามารถ มีความสามารถในใช้ มีความสามารถในใช้
ความสามารถในการ
นันปท์ัญ. ปหาัญหา
การแก้
แก้
ในใช้
กระบวนการ
กระบวนการ
ความคิด
ขั(2527).
้นที่ 1 การทาความ
กระบวนการ
แก้ปัญหา 3 ขั้น
แก้ปัญหา 2 ขั้น
สร้าาใจในปั
งสรรค์ญ. หา
กรุงเทพฯ : แก้ปัญหา 4-5
เข้
ขัธนกิ
้นทีจ่ 2การพิ
การนิมพ์ย.ามและ ขั้น
ความสามารถในการ
มีความสามารถ มีความสามารถในใช้ มีความสามารถในใช้
รวบรวมข้
อมูลที่
แก้ปัญหา
ในใช้
กระบวนการ
กระบวนการ
ขั้นที่ 1 การทาความ กระบวนการ
แก้ปัญหา 3 ขั้น
แก้ปัญหา 2 ขั้น
เข้าใจในปัญหา
แก้ปัญหา 4-5
ขั้นที่ 2 การนิยามและ ขั้น
รวบรวมข้อมูลที่

1
ทางานที่ได้รับ
933
มอบหมายไม่
เสร็จตาม
กาหนดเวลา
ผลงานไม่1มีความ
ทางานที
เรี
ยบร้อย่ได้รับ
มอบหมายไม่
เสร็จตาม
กาหนดเวลา
ตอบค
าถามได้
ผลงานไม่
เข้
าใจง่ายมีความ
เรียบร้อย บ
เหมาะสมกั
ลักษณะข้อมูล
ตอบคาถามได้
เข้าใจง่าย
บ
มีเหมาะสมกั
ความสามารถ
ลักษณะข้ดอ1มูล
ในการคิ
องค์ประกอบ
มีความสามารถ
ในการคิด 1
องค์ประกอบ

มีความสามารถ
ในใช้
กระบวนการ
แก้ปัญหา 1 ขั้น
มีความสามารถ
ในใช้
กระบวนการ
แก้ปัญหา 1 ขั้น
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เกี่ยวข้องกับปัญหา
ขั้นที่ 3 การนาเสนอ
ทางเลือกหรือแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
ขัประเด็
้นที่ 4 นตัดการประเมิ
สินใจเลือกน
แนวทางการแก้ปัญหา
เกี
วข้องกับปัญหา
ที่เ่ยหมาะสม
ขั้นที่ 35 การนาเสนอ
การลงมือ
ทางเลื
ปฏิบัตอิกกหรื
ารแก้อปแนวทาง
ัญหา
ในการแก้
ปัญหาธีการ
และตรวจสอบวิ
ขัแก้้นปทีัญ่ 4หาตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้
อ้างอิง การใช้ ปัญหา
ทีกระบวนการออกแบบ
่เหมาะสม
ขัเชิ้นงทีวิศ่ 5วกรรมเพื
การลงมื่อ
ปฏิ
ปัญหา
เสริบมัตสร้ิกาารแก้
งความคิ
ด
และตรวจสอบวิ
าร
สร้างสรรค์และทัธกีกษะ
การแก้
แก้
ปัญปหา
การแก้
ปัญัญหา
หา สสวท.
อ้ความสามารถในการใช้
างอิง การใช้
กระบวนการออกแบบ
ทักษะชีวิต
เชิ
วิศวกรรมเพืก่อรู้และ
1. งการตระหนั
เสริ
ด
เห็นมคุสร้
ณค่างความคิ
าในตนเอง
สร้
างสรรค์
และผู
้อื่น และทักษะ
การแก้
สสวท.
2. การคิปดัญวิหา
เคราะห์
ความสามารถในการใช้
ตัดสินใจ และ
ทัแก้กปษะชี
วิต าง
ัญหาอย่
1.
สร้าการตระหนั
งสรรค์ กรู้และ
เห็
คุณค่ดาการกั
ในตนเอง
3. นการจั
บ
และผู
อารมณ์้อื่นและ
2.
การคิดยวิดเคราะห์
ความเครี
ตั4.ดการสร้
สินใจ และ
าง
แก้
หาอย่าง่ดีกับ
สัมปพััญนธภาพที
สร้
ผู้อาื่นงสรรค์
3. การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด
4. การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น

4

3

ระดับคะแนน

2
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1
934

4

3

ระดับคะแนน

2

1

มีสมรรถนะ
ทักษะชีวิต 4
ด้าน

มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิต 3 ด้าน

มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิต 2 ด้าน

มีสมรรถนะ
ทักษะชีวิต 1
ด้าน

มีสมรรถนะ
ทักษะชีวิต 4
ด้าน

มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิต 3 ด้าน

มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิต 2 ด้าน

มีสมรรถนะ
ทักษะชีวิต 1
ด้าน

ประเด็นการประเมิน
อ้างอิง คู่มือทักษะชีวิต
สพฐ.
ความสามารถในการใช้
ประเด็นการประเมิน
เทคโนโลยี
อ้1.างอิ
ง คู่มือทักษะชีวิต
กระบวนการ
ประเด็
นการประเมิน
สพฐ.
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ความสามารถในการใช้
อ้างอิ
ง คูด่มเชิือทังระบบ
กษะชีวิต
2.
การคิ
เทคโนโลยี
สพฐ.
3.
ความคิดสร้างสรรค์
1.
กระบวนการ
ความสามารถในการใช้
4.
การคิดอย่างมี
ออกแบบเชิ
วิเทคโนโลยี
จารณญาณงวิศวกรรม
2.
เชิงระบบ
1. การคิ
กระบวนการ
5.
การสื
่อดสาร
3.
ความคิ
ดสร้
ออกแบบเชิ
งวิศาวงสรรค์
วกรรม
6.
การทางานร่
มกับ
4.
งมี
เชิงาระบบ
ผู2.้อการคิ
ื่น ดอย่
วิอ้3.จางอิ
ารณญาณ
ความคิ
างสรรค์
ง คู่มดือสร้
การใช้
5.
4. การสื
การคิ
อย่
หลั
กสูตรวิ่อดสาร
ชาพืางมี
้นฐาน
6.
การท
างานร่สาระ
วมกับ
วิทจารณญาณ
ยาศาสตร์
ผูเทคโนโลยี
ื่น ่อสารสสวท.
5.้อการสื
อ้6.างอิ
ง คูางานร่
่มือการใช้
การท
วมกับ
หลั
ผูซื้อ่ สัื่นกตสูย์ตสรวิุจชริตาพื้นฐาน
วิอ้ทางอิ
ยาศาสตร์
สาระ
ง คู่มือการใช้
เทคโนโลยี
สสวท.
หลักสูตรวิชาพื
้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สาระ
ซืเทคโนโลยี
่อสัตย์สุจริตสสวท.

4

มีความสามารถ
ในการใช้4ทักษะ
และ
4
กระบวนการทาง
มีเทคโนโลยี
ความสามารถ
5-6
ในการใช้
ประเด็น ทักษะ
และ
มีความสามารถ
กระบวนการทาง
ในการใช้ทักษะ
เทคโนโลยี
5-6
และ
ประเด็
น
กระบวนการทาง
เทคโนโลยี 5-6
ประเด็น

3

ระดับคะแนน

2

ระดับคะแนน
มีความสามารถใน
มีความสามารถใน
การใช้ทัก3ษะและ
การใช้ทัก2ษะและ
กระบวนการทางระดับคะแนน
กระบวนการทาง
เทคโนโลยี3 3-4
เทคโนโลยี2 2
มีประเด็
ความสามารถใน
มีประเด็
ความสามารถใน
น
น
การใช้ทักษะและ
การใช้ทักษะและ
กระบวนการทาง
มีความสามารถใน กระบวนการทาง
มีความสามารถใน
เทคโนโลยี
3-4
เทคโนโลยี
2
การใช้ทักษะและ
การใช้ทักษะและ
ประเด็
น
ประเด็
น
กระบวนการทาง
กระบวนการทาง
เทคโนโลยี 3-4
เทคโนโลยี 2
ประเด็น
ประเด็น

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ต่อการ ความซื่อสัตย์ต่อการ
ต่อการทางานไม่ ทางานไม่คัดลอก
ทางานไม่คัดลอก
คัดลอกผลงาน ผลงานของผู้อื่น
ผลงานของผู้อื่น
การประเมิและมี
นด้านคุ
ณลักดษณะอันพึงประสงค์
ของผูเกณฑ์
้อื่น และมี
ความคิ
มีความคิ
ความซืด่อสัตย์ ความซื
่อสัตย์ต่อการ ความซื่อสัตย์ต่อการ
สร้างสรรค์
ต่สร้อาการท
เกณฑ์างานไม่
กทารประเมิ
ด้านคุณคัดลัลอก
กษณะอันพึทงางานไม่
ประสงค์คัดลอก
งสรรค์
า ทนางานไม่
คัมีชิ้นดคลอกผลงาน
ซื่อสัตย์สุจริต
วามซื
่อสัตย์ ผลงานของผู
ความซื่อสัตย์้อตื่น่อการ ผลงานของผู
ความซื่อสัตย์้อตื่น่อการ
งานสวยงาม
ของผู
้อื่นางานไม่
และมี และมี
ความคิ
ด
ต่อการท
ทางานไม่
คัดลอก
ทางานไม่คัดลอก
ความคิ
ด
สร้
างสรรค์ ้อื่น
คัดลอกผลงาน
ผลงานของผู
ผลงานของผู้อื่น
เกณฑ์การตัดสิน
างสรรค์
ทบาคุณภาพ
ของผู
้อื่นระดั
และมี
และมีดีมคาก
วามคิด
คะแนน 10-12 หมายถึง สร้
้นงานสวยงาม
ดระดับคุณภาพ
สร้างสรรค์
คะแนน 7-9 หมายถึง ชิความคิ
ดี
คะแนน 4-6 หมายถึง สร้างสรรค์
ระดัทบาคุณภาพ พอใช้
เกณฑ์
คะแนนการตั
0-3ดสิน หมายถึง ชิ้นงานสวยงาม
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
คะแนนเกณฑ์
10-12
บคุณขภาพ
ดีมาก
การผ่หมายถึ
าน งตั้งแต่ระดัระดั
บ........ดี
ึ้นไป................
คะแนน
7-9ดสิน หมายถึง
ระดับคุณภาพ ดี
เกณฑ์การตั
คะแนน 4-6
ระดับคุณภาพ พอใช้
10-12 หมายถึง
ดีมาก
คะแนน 0-3
ระดับคุณภาพ ปรั
7-9 หมายถึง
ดี บปรุง
าน งตั้งแต่ระดัระดั
บ........ดี
ึ้นไป................
คะแนนเกณฑ์
4-6การผ่หมายถึ
บคุณขภาพ
พอใช้
คะแนน 0-3 หมายถึง
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ........ดีขึ้นไป................

1

935

935
มีความสามารถ
ในการใช้1ทักษะ
และกระบวนการ
1
ทางเทคโนโลยี
1
มีประเด็
ความสามารถ
น
ในการใช้ทักษะ
และกระบวนการ
มีความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
ในการใช้ทักษะ1
ประเด็
น
และกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี 1
ประเด็น

ความซื่อสัตย์ต่อ
การทางานดู
ผลงานของผู้อื่น
เป็นตัวอย่าง
ความซื่อสัตย์ต่อ
การทางานดู
ผลงานของผู
ความซื่อสัตย์้อตื่น่อ
เป็
นตัวางานดู
อย่าง
การท
ผลงานของผู้อื่น
เป็นตัวอย่าง
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1. บอกการทางานของฮาร์ดแวร์หรือ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2. สารวจปัญหาหรือความต้องการของ
ตนเอง ชุมชนหรือท้องถิ่น
3. อธิบายปัญหาของสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อสรุปกรอบของปัญหาในการสืบค้น

ขอบเขตเนื้อหา
1. การระบุปัญหาจาเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุป
กรอบของปัญหาแล้วดาเนินการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การออกแบบแนว
ทางการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนดูรูปภาพและสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับแขนกลในรูปแบบต่างๆ
2. นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแขนกล และ
ปัญหาในการเคลื่อนที่ของแขนกล
ขั้นสอน
1. นักเรียนสารวจและค้นหาหัวข้อตามที่กาหนดจากอินเทอร์เน็ต ให้
นักเรียนสังเกต ตัวอย่างแขนกลและชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบแขนกล นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4
คน ระดมความคิด แล้วร่วมกันปฏิบัติในใบงานที่ 16.1 กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมสาหรับแขนกล ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้โดย
นาเสนอหน้าชั้นเรียน กาหนดเวลาในการทากิจกรรมประมาณ 5 - 10
นาที โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นและเสริมแรง
2. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนตามประเด็นต่อไปนี้
- สรุปประเภทและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแขนกลและระบบ
ไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในงานด้านต่างๆ
- แสดงผลการเปรียบเทียบการทางานของเทคโนโลยีแขนกลและ

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เว็บไซต์สาหรับสืบค้น
- คลิปแขนกลในอุตสาหกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=sWgvIA
kfqXQ
- คลิปการทางานของ Hydraulic
https://www.youtube.com/watch?v=Ap_0P
mLMlNA
- คลิปการทางานของแขนกลการเกษตร
https://www.youtube.com/watch?v=mlBJTg
RHPiA
- คลิปการทางานของแขนกลการบริการ
https://av.voanews.com/Videoroot/Pangeavi
deo/2017/04/b/bf/bf47626c-173e-401da16f-02852214a26a.mp4
- คลิปการทางานของแขนกลการทหาร
https://www.youtube.com/watch?v=p3MVcJ
IARrA

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สารสนเทศกับการแก้ปัญหา ด
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี
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รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
1. สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลจากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาและสร้างชิ้นงาน
ด้านคุณลักษณะ (A)
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระบบไฮดรอลิกส์
- แสดงผลการนาเทคโนโลยีแขนกลและระบบ
ไฮดรอลิกส์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม
- สรุปแนวโน้มของเทคโนโลยีแขนกลในอนาคต
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ โดยมีครูเป็น
ผู้อานวยการเรียนรู้ และอาจเขียนบทสรุปลงในกระดาษปรุ
ปรู๊ฟ หรือสมุด
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปผลกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสาหรับแขนกล
2. นักเรียนสรุปและบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่เป็นประเด็น
สาคัญลงในสมุดเรียน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบความรู้ที่ 16.1 ระบบแขนกลเบื้องต้น
ใบงานที่ 16.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
สาหรับแขนกล
สถานที:่ ห้องคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สารสนเทศกับการแก้ปัญหา ด
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1. บอกการทางานของ
ฮาร์ดแวร์
2. อธิบายปัญหาของ
สถานการณ์ต่างๆ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
ด้านคุณลักษณะ (A)

วิธีการ
- ตรวจใบงานที่ 16.1
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมสาหรับแขนกล

- สังเกตพฤติกรรมการ
การเรี
้ของนั
เรียนรูย้ขนรูองนั
กเรีกยเรีนยน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลด้าน
ความรู้
ใบงานที่ 16.1 กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
สาหรับแขนกล
- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์.
- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
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 16 ระบบแขนกลเบื้องต้น
ระบบแขนกล (Robot Arm System) คือระบบการทางานที่มีการใช้เครื่องจักรกลทางานแทน ทรัพยากร
มนุษย์ในกรณีนี้มีลักษณะเป็นเหมือนแขนของคน ใช้สาหรับงานที่มีการหยิบจับ และเคลื่อนย้ายวัตถุ จากตาแหน่ง
หนึ่งไปอีกตาแหน่งหนึ่ง การใช้งานของระบบแขนกลเหมาะสาหรับใช้ในงานที่มีความอันตรายเกินกว่าที่ จะเสี่ยงให้
มนุษย์ทา เช่น งานหยิบจับวัตถุมีอุณหภูมิสูงๆ รวมถึงการนามาใช้งานที่มีรูปแบบเดิมซ้าซากเพราะจะสามารถตั้ง
โปรแกรมการทางานของแขนกลให้ทางานซ้าแบบเดิมได้จึงไม่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์ในการทางาน และ
ทาให้การทางานไวขึ้น เนื่องจากไม่มีความเหนื่อยล้าเหมือนทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะของระบบแขนกล
เนื่องจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้รับการออกแบบสร้างขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่แทนคน ดังนั้น ลักษณะการ
ออกแบบจึงมักจะเป็นส่วนบนของลาตัวมนุษย์ ประกอบด้วยหัวไหล่ แขน และมือ โดยปกติแล้ว มักออกแบบเป็น
แขนเดียว ในบางแบบได้ออกแบบให้แขนเคลื่อนที่อยู่บนทางเลื่อนได้ อาจจาแนกโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ 4 แบบ
ได้แก่
โครงสร้างคาร์ทีเซียน หรือฉาก
โครงสร้างคาร์ทีเซียน หรือฉาก (cartesian or rectangular) เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่
วางไว้ตั้งฉากซึ่งกัน และกั น 3 ส่วน ซึ่งท าให้ สามารถเคลื่อนที่ ไปยั งจุด ที่ ต้องการได้ โครงสร้างคาร์ที เซี ยนหรือ
โครงสร้างฉาก การเคลื่อนที่ของแกนการทางานทั้งสามแกน จะตั้งฉากกัน ให้เห็นถึงหุ่นยนต์ระบบลมในงานเจาะ

โครงสร้างทรงกระบอก (cylindrical)
โครงสร้างทรงกระบอก (cylindrical) มีแขนเกาะกับ
แกนกลาง ซึ่งเป็นหลัก แขนนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลง
หมุนรอบแกน และสามารถบิดและหดได้ แขนสามารถยืด
และหดได้ตามแนวแกนเสาที่รองรับ แขนสามารถขึ้นลงได้
ตามระดับความต้องการ
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โครงสร้างเชิงขั้ว (polar)
โครงสร้างเชิงขั้ว (polar) มีลาตัวที่บิดได้ มีแขนที่หมุนและยืดหดได้

โครงสร้างมนุษย์ (antropomorphic)
โครงสร้างมนุษย์ (antropomorphic) เป็นโครงสร้างที่เลียนแบบโครงสร้างของมนุษย์ ในหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นส่วนบนของลาตัวมนุษย์ ประกอบด้วยหัวไหล่ แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง ข้อมือและ
มือโครงสร้างมนุษย์ และลักษณะการเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮโดรลิกส์ และระบบเซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง

อุปกรณ์ให้กาลังขับเคลื่อนแขนกล
ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ให้กาลังขับเคลื่อนแขนกลอยู่ 3 ชนิด คือ มอเตอร์กระแสไฟตรง นิวแมติกส์ และไฮโดรอลิ
ไฮโดรลิกส์กส์
1. มอเตอร์กระแสไฟตรง คือ อุปกรณ์ขับเคลื่อนหมุนรอบตัวเองได้ ด้วยพลังงานจากระแสไฟตรง เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุม และตาแหน่งแม่นยา ปัญหาสาคัญคือ มีกาลังจากัด และมีปัญหาในการ
การนำ
หุ่นยนต์
ี่ขับ่อเคลื
วยไฟฟ้
ัตถุไเช่
วไฟ
เช่น งานพ่
นาหุ่น�ยนต์
ที่ขับทเคลื
นด้่อวนด้
ยไฟฟ้
าไปใช้าไปใช้
ในบริใเนบริ
วณทีเวณที
่มีวัตถุ่มไีววไฟ
น งานพ่
นสี เป็นนสีต้น
2. นิวแมติกส์ เป็นระบบที่ขับเคลื่อนทางตรง ทางโค้งหรือหมุนได้ ด้วยแรงอัดของลม เป็นอุปกรณ์ที่ราคา
ถูก และยุ่งยากน้อยที่สุด ปัญหาที่สาคัญอยู่ที่การควบคุมความเร็ว และตาแหน่ง
3. ไฮโดรลิกส์เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยแรงอัดของน้ามัน เป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพง ให้กาลังสูง มีอุปกรณ์
อยู่หลายแบบ สามารถเลือกใช้เหมาะสมกับงานได้ เช่น การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หรือแบบหมุน เป็นต้น ระบบการ
ควบคุมมักใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าน้อย และใช้กาลังไฟฟ้าต่ามาก จึงสามารถใช้หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยระบบไฮโดรลิกส์กับบริเวณที่วัตถุไวไฟได้

924

942

มือแขนกล
มือแขนกลจะยึดติดกับส่วนของแขนกลที่เป็นข้อมือ (wrist) ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ 3 แนวแกน คือ
แกนบิดในระนาบที่ตั้งฉากกับปลายแขน แกนเงยขึ้นลงจะหมุนในระนาบที่ตั้งฉากกับพื้น และแกนส่ายจะหมุนใน
ระนาบที่ขนานกับแกน อย่างไรตามลักษณะการใช้งาน ส่วนใหญ่จะทางานเพียง 2 ทิศทางเท่านั้น เช่น แขนกลที่ใช้
ในงานเชื่อม ในลักษณะที่สมมาตร จะให้ความอิสระของข้อมือเพียง 2 แกนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีงานที่
ค่อนข้างยุ่งยาก อาจใช้ถึง 3 แกนข้อสาคัญของข้อมือ โดยจะต้องสร้างให้มีความมั่นคง และมีน้าหนักน้อยที่สุด
ระบบไฮโดรลิกส์
ในยุคปัจจุบันมนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องกลที่สามารถผ่อนแรงในการทางานได้มาก บางครั้งคนทางาน
ออกแรงเพียงเล็กน้อยแต่สามารถทางานเช่นยกของหนักได้มากมหาศาล การใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทที่
เรียกว่า ระบบไฮโดรลิกส์ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังนิยมใช้กันแพร่หลายซึ่งนามาใช้ในการทางานที่หนักๆ เกิน
ความสามารถของแรงคน

รูประบบไฮดรอลิกส์
การนาระบบไฮโดรลิกส์ไปใช้งาน
ในปัจจุบันได้มีการนาระบบไฮโดรลิกส์ไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย แยกตามประเภทอุตสาหกรรม คือ
– อุตสาหกรรมเหล็ก
– อุตสาหกรรมประเภท เครื่องอัดขึ้นรูป (Press) งานตัด (Cutting) งานดัด ( Bending)
- อุตสาหกรรมอาหาร เช่นเครื่องบด
– อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน
– อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์
– งานด้านวิศวกรรมโยธา
– งานด้านการเดินเรือทะเล และงานสารวจแหล่งแร่ ขุด เจาะต่างๆ
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– อุตสาหกรรมยาง ไม้
– อุตสาหกรรมพลาสติก
งานทั่วๆ ไปที่นาระบบไฮโดรลิกส์ไปใช้ เช่น เครื่องอัดขึ้นรูป (Press) เครื่องปั๊มขึ้นรูป (Plung) เครื่องอัด
(Bending) เครื่ องตัด (Cutting) เครื่อ งมื อล าเลี ยง ขนถ่าย เครื่องบรรจุ เครื่องมื อขุ ดเจาะ อุป กรณ์ ก ารยก
เคลื่อนย้าย เป็นต้น
ข้อดีของระบบไฮโดรลิกส์
– สามารถรับแรง (Load) ได้สูงมาก ทั้งในแนวเส้นตรงและแนวหมุน โดยให้แรงที่คงที่ทุก ความเร็ว
– สามารถส่งถ่ายพลังงานไปได้ไกลๆ โดยผ่านทางท่อไฮโดรลิกส์ไปที่กระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮโดรลิกส์ได้
โดยไม่ต้องใช้โซ่ หรือเพลาส่งกาลังเหมือนระบบทางกล
– สามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าระบบนิวแมติกส์ และระบบไฟฟ้า
– ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการรับภาระโหลดที่เท่ากัน
ข้อด้อยของระบบไฮโดรลิกส์
– อุปกรณ์ทางาน จะเคลื่อนที่ช้ากว่าระบบนิวแมติกส์ และไฟฟ้า
– การออกแบบวงจร และการติดตั้งเดินท่อจะทาได้ยากกว่าระบบนิวแมติกส์
– สามารถเกิดการรั่วซึมของน้ามันได้ตามจุดข้อต่อต่างๆ
– การบารุงรักษายากกว่าระบบนิวแมติกส์ และไฟฟ้า
ระบบแขนกลในด้านอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันแขนกลได้ถูกน าไปใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นและไม่ได้จากัดเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม
เท่านั้น เช่น ทางการแพทย์ งานบริการ เป็นต้น สาหรับแขนกลในงานอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ
Flexible Production System (FPS) ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ทางานอย่างอัตโนมัติ ง่ายในการทาโปรแกรมและ
ปรับแต่งเพื่อให้ใช้ได้กับกระบวนการผลิตที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท แขนกลสามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
เฉพาะอย่างได้ เช่น การพ่นสี การเคลือบผิว การบรรจุ และการประกอบ เป็นต้น
การประยุกต์ใช้งานแขนกล
เนื่องจากแขนกลเพียงอย่างเดียวไม่อาจสามารถใช้งานได้ ดังนั้นการประยุกต์ใช้งานจึงขึ้นอยู่กับผู้จัดซื้อว่า
จะนาแขนกลไปประกอบกันเป็นระบบอย่างไรเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในที่นี้ขอสรุปวัตถุประสงค์ที่
นิยมนาแขนกลไปใช้งานได้ดังนี้ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่อีก
หลายอย่าง
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1. การเคลื่อนย้ายวัตถุหรือชิ้นงาน (Pick & Place)
เป็นการนาแขนกลไปใช้งานเพื่อขนย้ายวัตถุหรือชิ้นงานจากที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่ง ซึ่งการใช้แขนกลนี้จะ
สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามตาแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยาและสามารถทางานความเร็วสูงและคงที่
จากรูปข้างล่างแสดงตัวอย่างในการเคลื่อนย้ายหรือหยิบชิ้นงานจากกระบะคัดแยกเอาไปวางที่สายพาน
ลาเลียง การใช้แขนกลจะทาให้ทางานได้รวดเร็วแม่นยา

รูปแสดงการหยิบหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากกระบะคัดแยกเอาไปวางที่สายพานลาเลียง
2. การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
การประกอบชิ้นงานคือการนาวัตถุหรือชิ้นส่วนไปประกอบกับชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งการประกอบเข้าด้วย
อาจเป็นการวางประกบเข้ากัน หรืออาจขันสกรู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างในรูปที่ 4 แสดง
การประกอบชิ้นส่วนสามเหลี่ยม และวงกลมประกอบลงบนชิ้นงาน(ฐานประกอบ)

รูปแสดงการประกอบชิ้นงานและการหยิบชิ้นส่วนจาก Part feeder มาประกอบกับงานที่ไหลมาตามสายพาน
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3. การคัดแยกหรือจัดเรียงชิ้นงาน (sorting)
ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตอาจไม่มีความเป็นระเบียบตัวควบคุมจะสั่งให้แขนกลหยิบชิ้นงานชิ้นนั้นไปวางใน
ตาแหน่งที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างในรูปที่แสดงการทางานของแขนกลกาลังหยิบลูกกุญแจที่อยู่ในกระบะมาจัดเรียงบน
สายพานให้อยูใ่ นทิศทางเดียวกัน

รูป แสดงการทางานของแขนกลกาลังหยิบลูกกุญแจที่อยู่ในกระบะมาจัดเรียงบนสายพานให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน
อ้างอิง : http://www.stepyourway.com/tag/การประยุกต์ใช้งานแขนกล
ระบบแขนกลในด้านการแพทย์
ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนาเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทาการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจาก
หุ่นยนต์นั้นสามารถทางานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทาได้ เช่น การนาเอาหุ่นยนต์มาใช้งาน
ด้านการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจาเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัด หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์ การทางานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะเป็นลักษณะการทางาน
ของการควบคุมการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ผู้ทาการผ่าตัดอีกที ซึ่งการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วม
นั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ รวมถึงงานเภสัชกรรม
ที่มีบางโรงพยาบาลนาหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยา การใช้ “แขนกลช่วยผ่าตัด ” ถือเป็นวิธีการรักษาที่พัฒนาต่อ
เนื่องมาจาก “การผ่าตัดด้วยกล้อง”ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า การสอดเครื่องมือเข้าไปผ่าตัดในร่างกายของผู้ป่วยโดยไม่
ต้องเปิดปากแผลกว้าง ทาให้ร่างกายผู้ป่วยบอบช้าน้อย มีโอกาสฟื้นตัวเร็วกลับบ้านได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
(Open Surgery) และหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดยังได้รับการพัฒ นาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีระบบภาพ 3 มิติที่มีความ
ละเอียดสูงและมีกาลังขยายภาพอย่างน้อย 5 เท่า (D High Definition : 3D HD) จากเดิมที่การผ่าตัดโดยใช้กล้อง
สามารถให้เพียงภาพ 2 มิติเท่านั้นในขณะที่ “แขนกล” ก็ถูกพัฒนาให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ใกล้เคียงกับ “ข้อมือมนุษย์” ที่สามารถพลิกหรือหักงอได้อย่างอิสระตามการควบคุมของศัลยแพทย์ เปรียบเสมือน
มือของศัลยแพทย์ที่สามารถสอดเข้าไปทาการผ่าตัดรักษาได้ในบริเ วณที่อยู่ลึกหรือที่แคบซึ่งยากต่อการเข้าถึงกว่า
การผ่าตัดแบบปกติ

รูปแสดงระบบแขนกลในด้านการแพทย์
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ระบบแขนกลในด้านการทหาร
สาหรับการที่จะนาหุ่นยนต์มาใช้ในงานการทหาร หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ที่
ถูกสร้างขึ้นมาในงานด้านการทหารนั้นมีมากมายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านการช่วยเหลือ
ด้านการตรวจจับวัตถุระเบิด

รูประบบแขนกลในด้านการตรวจจับวัตถุระเบิด
ระบบแขนกลในด้านการบริการ
ทุกวันนี้แนวโน้มการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคบริการมีโอกาสแซงหน้าหุ่นยนต์ภ าคการผลิต มีองค์กรจาก
หลากหลายธุรกิจนาหุ่นยนต์ไปใช้ในการให้บริการ ซึ่งการนาหุ่นยนต์มาใช้นั้นเป็นการเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์จาก
การทางานที่หนักและน่าเบื่อ เช่น พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่สามารถให้ บริการเช็กอิน เช็กเอาท์ และยก
กระเป๋าลูกค้าไปส่งที่ห้องพัก งานส่วนนี้หุ่นยนต์สามารถทางานแทนพนักงานบริการได้หมด และสามารถทางานได้
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนกะด้วย ซึ่งถือเป็นการทุ่นแรงงานมนุษย์ ทาให้พนักงานมีเวลาทางานที่สร้าง
คุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้หุ่นยนต์จะสามารถเข้ามาช่วยให้การทางานง่ายขึ้นทั้งฝั่งผู้ให้บริการ
และลูกค้าที่มาใช้บริการ แต่หากมีคาถามที่ซับซ้อนและเป็นคาถามที่ไม่ตายตัวนอกเหนือจากที่สั่งการให้หุ่นยนต์
จัดการ

รูประบบแขนกลในด้านการบริการ

929

947

ระบบแขนกลในด้านการเกษตร
การนาระบบแขนกลมาใช้ในการเกษตร มีการพัฒนากันในหลากหลายแขนง ด้วยวัตถุประสงค์ ลด
แรงงานคน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการทางานแทน
ซึ่งมีความแม่นยา และทางานได้ครั้งละมากๆ ไม่มีเวลาหยุดพัก ทาให้ค่าใช้จ่ายในการทาเกษตรลดลง เมื่อเทียบกับ
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่นการเพาะพันธุ์และปลูกพืช

รูประบบแขนกลในด้านการเกษตร
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ใบงานที่ 16.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสาหรับแขนกล
คาชี้แจง นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้น แยกประเภท และวิเคราะห์กระบวนการทางานเกี่ยวกับระบบแขนกลในงาน
ด้านต่างๆ (เลือกทา 1 หัวข้อ)
1. ระบบแขนกลในด้านอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีระบบแขนกลมีผลในด้านอุตสาหกรรมอย่างไร
- รูปภาพหรือวีดีโอเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลมาใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
- ผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านอุตสาหกรรม
- อนาคตของเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านอุตสาหกรรม
2. ระบบแขนกลในด้านการแพทย์
- เทคโนโลยีระบบแขนกลมีผลส่งผลต่อการรักษาทางการแพทย์อย่างไร
- รูปภาพหรือวีดีโอเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลมาใช้ในงานด้านการรักษาทางการแพทย์
- ผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านอุตสาหกรรม
- อนาคตของเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านอุตสาหกรรม
3. ระบบแขนกลในด้านการทหาร
- เทคโนโลยีระบบแขนกลกับการป้องกันประเทศ
- รูปภาพหรือวีดีโอเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลมาใช้ในงานด้านการทหาร
- ผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านการทหาร
- อนาคตของเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านการทหาร
4. ระบบแขนกลในด้านการบริการ
- เทคโนโลยีระบบแขนกลกับการบริการด้านต่างๆ
- รูปภาพหรือวีดีโอเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลมาใช้ในงานด้านการบริการ
- ผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านอุตสาหกรรม
- อนาคตของเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านอุตสาหกรรม
5. ระบบแขนกลในด้านการเกษตร
- เทคโนโลยีระบบแขนกลกับงานด้านการเกษตรกรรม
- รูปภาพหรือวีดีโอเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลมาใช้ในงานด้านเกษตรกรรม
- ผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านเกษตรกรรม
- อนาคตของเทคโนโลยีระบบแขนกลด้านเกษตรกรรม
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สารสนเทศกับการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน

เลขที่

ชื่อ-สกุล

อธิบายปัญหาของ
บอกการทำางานของ
�งานของ
บอกการท
สถานการณ์ต่าง ๆ
ฮาร์ดแวร์หรือ
สารวจปัญหาหรือ เพื่อสรุปกรอบของ
ออกแบบสิ่งของ ความต้องการของ ปัญหาในการสืบค้น
่องใช้
ใน
เครืเครื
่องใช้
ในการ
ตนเอง ชุมชนหรือ รวบรวมข้อมูลจาก
ปัญหาได้
แก้การแก้
ปัญหาได้
อย่าง
ท้องถิ่น
แหล่งข้อมูลที่
อย่เหมาะสม
างเหมาะสม
เชื่อถือได้อย่าง
เหมาะสม

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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เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สารสนเทศกับการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ชื่อ-สกุล
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การออกแบบแนว
ทางการแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงาน

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สารสนเทศกับการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัตย์

่นใน
มุ่งมุมั่ง่นมัในการ
การทำ
�งาน
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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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกประเภทและอธิบายสมบัติ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายการเลือกใช้วัสดุและ
เครื่องมือช่าง ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของงานและความปลอดภัย

ขอบเขตเนื้อหา
1. การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่อง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED
มอเตอร์ บัซเซอร์ ฯลฯ
2. อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้าง
ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลาย
ประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บ
รักษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้ก่อนเรียน โดยร่วมอภิปรายกับนักเรียนในประเด็น
ต่อไปนี้
1.1 หลักการในการต่อวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ควรคานึงถึงสิ่งใด
(แนวคาตอบ)
- เลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
- คานึงถึงความปลอดภัย ในการทางาน
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี
- เตรียมความพร้อม เช่น ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพปกติพร้อมใช้งาน
- เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและแต่งกายให้เหมาะสมกับงาน
ขั้นสอน
1. ให้นักเรียนศึกษาใบที่ความรู้ 17.1 ถึง 17.3 แล้วร่วมกันอภิปรายครู
ใช้คาถามนา เพื่อสารวจความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความหมายของคาว่า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และครูทาการบันทึก
คาตอบของผู้เรียนที่กระดานดา ดังนี้

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. เว็บไซต์สาหรับสืบค้น เช่น
เครื่องมือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2. เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
https://www.youtube.com/watch?reload
=9&v=558L2uatVpI
3. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ใบความรู้ที่ 17.1 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ใบความรู้ที่ 17.2 วัสดุและเครื่องมือช่าง งาน
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ใบความรู้ที่ 17.3 ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ 17.1 ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 17.2 การเลือกใช้เครื่องมือช่างที่
เหมาะสมกับลักษณะของงาน
ใบงานที่ 17.3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ป
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะด้านการวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

1.1 ในแต่ละวันเราได้ใช้สิ่งอานวยความสะดวกอะไรบ้าง
1.2 ใครเคยได้ยินหรือรู้ความหมายของคาว่า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น มาแล้ว หมายถึงอะไร
(แนวคาตอบ ครูชมเชยนักเรียนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าตอบถูก
หรือผิด)
- ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุปความหมายของ “ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น” โดยศึกษาใบความรู้
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการใช้คาถามชวนคิด ว่า
นักเรียนคิดว่า ไฟฟ้ามีความจาเป็นต่อชีวิตประจาวันหรือไม่ อย่างไร
หากไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวันนักเรียนจะ
ดาเนินชีวิตอย่างไร
3. ครูสอนและนักเรียนสนทนา เกีย่ วกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ที่พบเห็น
ได้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ วงจรไฟฟ้าของไฟฉาย ว่า ประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง แหล่งกาเนิดไฟฟ้า คือ 1) ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 2 ก้อน จะ
ให้ไฟฟ้ากระแสตรงในวงจร 2) ตัวนาไฟฟ้า คือ โลหะที่เชื่อมต่อระหว่างขั้ว
ของถ่านไฟฉายกับหลอดไฟ 3) อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ หลอดไฟโดยมีสวิตช์ทา
หน้าที่เปิดปิดกระแสไฟฟ้าในวงจร
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ป
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ดังนี้
ยรถยนต์
- การใช้งานที่ทาให้เกิดแสง เช่น สัญญาณไฟจราจร ไฟท้
สัญาญาณไฟ
- การใช้
งานที่ท�ำ ให้เกิดเสียง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
จราจร ไฟท้
ายรถยนต์
ออดไฟฟ้า-หน้
าบ้านงานที่ทาให้เกิดเสียง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
การใช้
ออดไฟฟ้
บ้ากนษา “ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์” ให้นักเรียนทำ�ใบงานที่ 17.1
5. ครูให้นาักหน้
เรียานศึ
5. ครูอใวงจรไฟฟ้
ห้นักเรียานศึ
กษาเล็ก“ไฟฟ้
ทดลองต่
และอิ
ทรอนิากอิส์เล็กทรอนิกส์” ให้นักเรียนทาใบงานที่
17.1
เล็กทรอนิ
กส์่ยวกับหน้าที่ของไดโอดว่า
6. ครูทดลองต่
สนทนากัอบวงจรไฟฟ้
นักเรียน เพืา่อและอิ
สร้างความเข้
าใจเกี
6. ครูสนทนากั
บนักเรี
ยน เพื
างความเข้
าใจเกี่ยวกัางไร
บหน้ต่าอทีขั่ข้วองANลักษณะการต่
อไดโอดเปล่
งแสงมี
ผลต่่อสร้
อการทำ
�งานของวงจรอย่
ไดโอดว่
า ลักษณะการต่
งแสงมีผลต่อ่จการท
ODE
ของไดโอดเปล่
งแสงเข้อาไดโอดเปล่
กับ ขั้วบวกของแบตเตอรี
ะทำ�ให้างานของวงจร
ไฟฟ้า ไหลครบวงจร
อย่างไรด) ไดโอดเปล่
ต่อขั้ว ANODE
กับ ขั้วบวกของ
(วงจรปิ
งแสงหรือของไดโอดเปล่
ไดโอด มีการทำง�แสงเข้
งานอย่าางไร
แบตเตอรี
่จะท
ไหลครบวงจร
(วงจรปิ
ด) ไดโอดเปล่
งแสงหรือ
7. ครูและนั
กเรีาให้
ยนร่ไฟฟ้
วมกัานสรุ
ปว่า สมบัติของตั
วต้านทาน
คือ ต้านทานการไหล
ไดโอด มีการทาางานอย่
างไร
ของกระแสไฟฟ้
ในวงจร หน้
าที่ของตัวต้านทาน คือ ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
7. ครูและนั่อไม่กเรี
วมกันสรุ
ว่า สมบัติของตั
วต้า�นทาน
คือ อต้ื่นาเสีนทาน
ไหลในวงจรเพื
ให้ยกนร่
ระแสไฟฟ้
าผ่าปนในวงจรมากเกิ
นจนทำ
ให้อุปกรณ์
ยหาย
การไหลของกระแสไฟฟ้
า
ในวงจร
หน้
า
ที
ข
่
องตั
ว
ต้
า
นทาน
คื
อ
ควบคุ
ม
ขั้นสรุป
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านในวงจรมาก
เกินจนทาให้อุปกรณ์อื่นเสียหาย
ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ป
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มวสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ป
แผนการจัดการเรียนรู
เรื่อองย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ป
เรื่อ้ทงี่ 17
วิศวกรน้
เรื่องชาวิศเทคโนโลยี
วกรน้อย
รายวิ
รายวิ
1. ปครูและนักเรียนร่วมกันสรุ
ปเนืช้อาหาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ขั้นสรุ
1. ครูและนักเรียปนร่ไฟฟ้
วมกัานและอิ
สรุปเนืเล็้อกหา
ไฟฟ้กาส์และอิ
กส์ าคั
ดังญนี้ต่อ
(แนวทางการสรุ
ทรอนิ
เป็นสิเล็่งกทีทรอนิ
่มีความส
(แนวทางการสรุ
ป ษไฟฟ้
าและอิวเล็ยอ
กทรอนิ
กส์ เป็นสิ่งที่มีความสและเพิ
าคัญต่่มอ
การด
ารงชีวิตของมนุ
ย์ เพราะช่
านวยความสะดวกสบาย
การด
ิตของมนุางานในการท
ษย์ เพราะช่วางานของมนุ
ยอานวยความสะดวกสบาย
ประสิารงชี
ท ธิภวาพการท
ษย์ ได้ เช่ น ตู้ เย็ นและเพิ
พั ด ลม่ม
ประสิ
าพการท
ษย์ ได้ เเช่
ตู้ เย็ นกพัส์ดจลม
โทรทั ทศ น์ธิภฯลฯ
ดั ง นัางานในการท
้ น การเรี ย นรูางานของมนุ
้ เ รื่ อ งไฟฟ้ า และอิ
ล็ กนทรอนิ
ึ ง มี
โทรทั
น์ ญฯลฯ
ง นั้ นการสร้
การเรีางสิ
ย นรู
้ เ รื่ อ งไฟฟ้
า และอิ
ง มี
ความสศาคั
ที่ ช่ดัว ยให้
่ งของเครื
่องใช้
เหล่านัเล็้ นกมีทรอนิ
ป ระสิทก ธิส์ภจึาพ
ความส
าคัญ ที่ ช่ว ยให้ การสร้
างสิอ่ งงการของมนุ
ของเครื่องใช้ษย์เหล่
และสามารถตอบสนองต่
อความต้
ได้ดาียนัิ่ง้ นขึมี้นป ระสิท ธิ ภ าพ
และสามารถตอบสนองต่
องการของมนุ
ียิ่งขึ้น ดเรียน
2. นักเรียนสรุปและบันอทึความต้
กเนื้อหาการเรี
ยนรู้ทษี่สย์าคัได้ญดลงในสมุ
2. นักเรียนสรุปและบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญลงในสมุดเรียน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก2ษาปี
ี่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
1. บอกประเภทและ
อธิบายสมบัติไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายการเลือกใช้
วัสดุและเครื่องมือช่าง
ที่เหมาะสมกับลักษณะของ
งานและความปลอดภัย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
1. ทักษะด้านการ
วิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ (A)
1. มีความรับผิดชอบ
222. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 17.1 –
17.3

กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลด้านความรู้
- ใบงานที่ 17.1 อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ใบงานที่ 17.2 หน้าที่ของ
ไดโอด
- ใบงานที่ 17.3 ทดลองต่อ
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์.

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่......เดือน...............................พ.ศ.............

940

958

ใบความรู้ที่ 17.1 เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ไฟฟ้า คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ได้ ตัวอย่างการนาไฟฟ้ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เช่น ทาให้เกิดแสงสว่างจากหลอดไฟ ทาให้เกิดความร้อนจากเตารีด หม้อหุงข้าว ทาให้
เกิดเสียงจากโทรทัศน์ วิทยุ ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ เช่น การหมุนของมอเตอร์เครื่องซักผ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คือการควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้ปริมาณ หรือ ทิศทางการเคลื่อนที่
ของกระแสไฟฟ้าตามที่ต้องการ การทางานต่างๆ จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟ้านั่นเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด ที่พบทั่วไป เช่น LED ตัวต้านทาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในการสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กล่าวคือ ภายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะมีอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันอยู่ มีส่วนที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านครบวงจร เรียกว่า วงจรไฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบด้ วย อุป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท าหน้าที่ ค วบคุม การเคลื่อนที่ ข องกระแสไฟฟ้ าซึ่งเชื่อ มต่ อกั น ภายใน
วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ นั้น 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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แบตเตอรี่ใช้สัญลักษณ์ดังภาพ
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ป้ายไฟ
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เครื่องโกน
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วัดผิด ขั้วมีมากกว่า และ อาจจะมีฟังก์ชันการใช้งาน
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สโคปมิเตอร์
เตอร์
1.31.3สโคปมิ
่องมืดวัดดวัชนิ
ดชนิดนีด้นีจะสามารถวั
้จะสามารถวัดค่ดค่าออกมาเป็
าออกมาเป็นนกราฟ
กราฟมองเห็
มองเห็นนได้ได้โดยทั
โดยทั่ วไปสโคปมิ
่ วไปสโคปมิเตอร์
เตอร์จะมี
จะมีราคาแพง
ราคาแพง
เครืเครื่องมื
งานสโคป
และมีทั้ทงแบบที
ั้งแบบที่เป็่เป็นนอนาล็
อนาล็อกอกและแบบที
และแบบที่เป็่เป็นนดิจดิิทจิัทล ัลซึ่งซึสามารถเก็
่งสามารถเก็บบบับันนทึทึกค่กาค่ได้าได้ความจ
ความจาเป็าเป็นนของการใช้
ของการใช้งานสโค
งานสโค
และมี
องานที่ต้อ่ตงการที
้องการที่จะจะเห็
่จะจะเห็นสันญสัญญาณอิ
ญาณอิเล็เกล็ทรอนิ
กทรอนิกส์กตส์่าตงๆ
่างๆเช่เช่นนในงานซ่
ในงานซ่อมที
อมทีวี วซ่ี อซ่มเครื
อมเครื่องเสี
่องเสียงยงหรืหรืองานทางด้
องานทางด้านาน
ปคืปคืองานที
กทรอนิกส์กส์
ดิจดิิทจัลิทอิัลเอิล็เกล็ทรอนิ

ไขควงวัดไฟ
ดไฟ
1.41.4ไขควงวั
กคเเรงดันไฟฟ้
ไขควงวัดไฟ
ดไฟเป็เป็นเครื
นเครื่องตรวจเช็
่องตรวจเช็คเเรงดั
นไฟฟ้าทีา่ทีใช้่ใทช้ั่ทวไป
ั่วไปเเละหลายๆคนมั
เเละหลายๆคนมักจะมี
กจะมีติดตบ้ิดบ้านไว้
านไว้ซึ่งซึไขควงวั
่งไขควงวัดไฟ
ดไฟ
ไขควงวั
การใช้งานที
งานที่ง่า่งยเเละสะดวก
่ายเเละสะดวกเหมาะกั
เหมาะกับบการตรวจเช็
การตรวจเช็คเเรงดั
คเเรงดันนไฟฟ้
ไฟฟ้าเบืาเบื้องต้
้องต้นนว่าว่ปลั
าปลั๊กไฟบล็
๊กไฟบล็อคนั
อคนั้น้นๆ ๆมีเมีเรงดั
เเรงดันนไฟฟ้
ไฟฟ้า า
มีกมีารใช้
อไม่ภายในไขควงเช็
ภายในไขควงเช็คไฟประกอบไปด้
คกไฟประกอบไปด้วยวยปลายไขควง,
ปลายไขควง,ตัวตัต้วาต้นทาน,
านทาน,หลอดนี
หลอดนีออน,สปริ
ออน,สปริง งและจุ
และจุดสัดมสัผัมสผัทสทาจาก
าจาก
หรืหรือไม่
โลหะหลัหลักการของไขควงเช็
กการของไขควงเช็คไฟนั
คกไฟนั้นอาศั
้นอาศัยค่ยาค่ความต่
าความต่างศั
างศักย์กขย์องกระแสไฟฟ้
ของกระแสไฟฟ้า านั่นนัก็่นคก็ือคกระแสไฟฟ้
ือกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุ
าจะไหลจากจุดทีด่ทีมี่มี
โลหะ
มากไปยังทีง่ทีๆ่ๆมีศมีักศย์ักนย์้นอยกว่
้อยกว่านัา่นัน่เอง
นเองโดยเมื
โดยเมื่อปลายไขควงสั
่อปลายไขควงสัมผัมสผักัสบกับตัวตันวาที
นาที่มีก่มระแสไฟฟ้
ีกระแสไฟฟ้า ากระแสไฟฟ้
กระแสไฟฟ้าจะไหล
าจะไหล
ศักศัย์กมย์ากไปยั
านตัวต้วาต้นทานเพื
านทานเพื่อท่อทาการจ
าการจากัากัดกระแสให้
ดกระแสให้ลดลงเหลื
ลดลงเหลือเพี
อเพียงยง0.10.1ถึงถึประมาณ
งประมาณ0.2mA
0.2mAเท่เท่านัา้นนั้ทนทาให้
าให้ไม่ไเม่กิเดกิอัดนอัตราย
นตราย
ผ่าผ่นตั
งไหลผ่านไปยั
านไปยังหลอดนี
งหลอดนีออน
ออน(กระแสไฟฟ้
(กระแสไฟฟ้าเพีาเพียงเล็
ยงเล็กน้กอน้ยก็
อยก็สว่สาว่งแล้
างแล้ว)วต่) อต่ไปยั
อไปยังร่งาร่งกายของผู
างกายของผู้ใช้้ใงช้านแล้
งานแล้ว ว
กับกัผูบ้ใผูช้้ใช้แล้แล้วจึวงจึไหลผ่
ไหลลงพื้นเป็
้นเป็นอันนอัครบวงจร
นครบวงจรทาให้
ทาให้หลอดนี
หลอดนีออนติ
ออนติดสว่
ดสว่างขึ
างขึ้นมานั
้นมานั่นเอง
่นเอง
ไหลลงพื
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2. เครื่องมือช่าง
2.1 หัวแร้ง
หัวแร้งมีไว้สาหรับการบัดกรีอุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ลงบนบอร์ดหรือแผ่นวงจร การบัดกรีสายไฟกับ
คอนเน็กเตอร์ แบบต่างๆ เป็นต้น หัวแรงที่เราเห็นในท้องตลาดจะมีด้วยกันหลายแบบ คือ
2.1.1 หัวแร้งแบบวัตต์คงที่ หัวแรงแบบนี้ค่ากาลังวัตต์จะไม่สามารถปรับค่าความร้อนได้
้ น หัวแร้งแบบนี้สามารถเปลี่ยนกาลังวัตต์ให้สูงขึ้นได้โดยการกดปุ่ม
2.1.2 หัวแรงปื
2.1.3 หัวแร้งที่สามารถเปลี่ยนหัวได้ แบบนี้จะมีราคาสูงและจะสามารถเลือกหัวที่เหมาะสมในการบัดกรี
งานต่างๆ

2.2 มีดคัตเตอร์
ใช้ในการปอกฉนวน ตัด ขูดหรือทาความสะอาดสายไฟ ใช้มากในการเดินสายไฟฟ้า

2.3 สว่าน
ใช้ในการเจาะวัสดุต่าง ๆ งานเดินสายไฟบางครั้งต้องเจาะรูเพื่อยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า สว่านเจาะไม้มีหลายแบบ
หลายขนาด เช่น สว่านข้อเสือ สว่านเฟือง สว่านมือชนิดกระแทก สว่านมือด้ามเหล็กและสว่านไฟฟ้าซึ่งใช้เจาะได้
ทั้งไม้และผนังตึก ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
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2.4 เลื่อย
มีหลายชนิดหลายแบบทั้งขนาดและรูปร่างเลื่อยที่ใช้สาหรับงานช่างไฟฟ้า คือเลื่อยปากไม้หรือเลื่อยรอ
ปากไม้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันด้านบนเป็นเหล็กหนา มีฟันเลื่อยละเอียด ใช้สาหรับตัดปากไม้ในการเข้าไม้ต่างๆ

2.5 ค้อนเดินสายไฟฟ้า
ค้อนเดินสายไฟฟ้า (Electrician Hammer) ค้อนเดินสายไฟฟ้าหรือค้อนช่างไฟฟ้า ใช้สาหรับตอกตะปู
เดินสายไฟฟ้า แบบเข็มขัด รัดสายหรือติดตั้งกล่องต่อสายไฟต่าง ๆ ไม่ใช้ขณะมือเปื้อนน้ามัน ไม่ใช้ด้ามกระแทก
ชิ้นงาน อย่าให้ตกจากโต๊ะปฏิบัติงาน อย่าใช้หัวค้อนแทนทั่ง หลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด

2.6 คีม
คีม (Pliers) ใช้สาหรับการจับชิ้นงานเพื่อทางานใดๆ คือใช้ในงานตัดวัตถุที่ไม่แข็งมากนัก เช่น สายไฟฟ้า
ลวด หรือสลักล้อคขนาดเล็ก คีมมีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน คีมบางตัวออกแบบมาเพื่อใช้
งานหลายหน้าที่ เช่นทั้งในการจับงานและตัดชิ้นงาน คีมบางแบบ มีข้อต่อเลื่อนที่สามารถปรับขนาดความกว้างของ
ปากในการจับชิ้นงานได้การแบ่งประเภทของคีม และเรียกชื่อ จะเป็นไปตามลักษณะ การใช้งาน
ชนิดของคีมมีดังนี้
2.6.1 คีมปากขยาย
- ปากคีมมีลักษณะโค้งมนและสามารถขยายออก ลด ให้แคบลงได้
- เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวกับเครื่องกลและงานเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ
- ปกติคีมจะชุบแข็ง ไม่ควรจับชิ้นงานที่ร้อน นอกจากคีมงานเชื่อม ไม่ควรใช้แทน
ประแจ อย่าใช้คีมตัดลวดเหล็กสปริง ห้ามใช้ขันขั้วไฟแรงสูง ห้ามใช้ค้อนช่วยตีถ้า

950

968

ต้องการตัดลวดหลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด หยอดน้ามันจุดข้อต่อ
2.6.2 คีมตัดข้าง (คีมปากจิ้งจก)
- ปากคีมมีลักษณะโค้งมนและสามารถขยายออก ลด ให้แคบลงได้
- เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวกับเครื่องกลและงานเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ
- ปกติคีมจะชุบแข็ง ไม่ควรจับชิ้นงานที่ร้อน นอกจากคีมงานเชื่อม ไม่ควรใช้แทน
ประแจ อย่าใช้คีมตัดลวดเหล็กสปริง ห้ามใช้ขันขั้วไฟแรงสูง ห้ามใช้ค้อนช่วยตีถ้า
ต้องการตัดลวดหลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด หยอดน้ามันจุดข้อต่อ
2.6.3 คีมปากแหลม
- ปากคีมมีลักษณะเรียวแหลม และ มีขนาดเล็ก
- เหมาะกับการใช้งานในที่แคบ และ งานไฟฟ้า
- ปกติคีมจะชุบแข็ง ไม่ควรจับชิ้นงานที่ร้อน นอกจากคีมงานเชื่อม ไม่ควรใช้แทน
ประแจ อย่าใช้คีมตัดลวดเหล็กสปริง ห้ามใช้ขันขั้วไฟแรงสูง ห้ามใช้ค้อนช่วยตีถ้า
ต้องการตัดลวดหลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด หยอดน้ามันจุดข้อต่อ
2.6.4 คีมตัด
- ปากด้านข้างมีลักษณะเป็นคมตัดและชุบแข็ง
- ใช้สาหรับตัดปิ๊นล็อค ลวดสายไฟ และ ใช้ปอกสายไฟแบบบาง
- ปกติคีมจะชุบแข็ง ไม่ควรจับชิ้นงานที่ร้อน นอกจากคีมงานเชื่อม ไม่ควรใช้แทน
ประแจ อย่าใช้คีมตัดลวดเหล็กสปริง ห้ามใช้ขันขั้วไฟแรงสูง ห้ามใช้ค้อนช่วยตีถ้า
ต้องการตัดลวดหลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด หยอดน้ามันจุดข้อต่อ
2.6.5 คีมล็อค
- ออกแบบเป็นพิเศษ ใช้งานเฉพาะ ปลายด้ามมีสกรูปรับ มีแบบธรรมดา แบบปาก
แหลม แบบใช้งานเชื่อม แบบชนิดแคลมป์
- ใช้สาหรับจับหรือบีบชิ้นงานที่แน่นมาก,บีบท่อน้ายาแอร์
- ปกติคีมจะชุบแข็ง ไม่ควรจับชิ้นงานที่ร้อน นอกจากคีมงานเชื่อม ไม่ควรใช้แทน
ประแจ อย่าใช้คีมตัดลวดเหล็กสปริง ห้ามใช้ขันขั้วไฟแรงสูง ห้ามใช้ค้อนช่วยตีถ้า
ต้องการตัดลวดหลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด หยอดน้ามันจุดข้อต่อ
2.6.6 คีมปอกสายไฟ
- ปากคีมมีลักษณะโค้งมนและสามารถขยายออก ลด ให้แคบลงได้
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- เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ปอกสายไฟขนาดต่าง ๆ ได้
- ปกติคีมจะชุบแข็ง ไม่ควรจับชิ้นงานที่ร้อน นอกจากคีมงานเชื่อม ไม่ควรใช้แทนประแจ อย่าใช้คีมตัดลวดเหล็ก
สปริง ห้ามใช้ขันขั้วไฟแรงสูง ห้ามใช้ค้อนช่วยตีถ้าต้องการตัดลวดหลังใช้งานเช็ดทาความสะอาด หยอดน้ามัน
จุดข้อต่อ
การใช้คีมด้วยความปลอดภัย
1. เลือกใช้คีมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคีมชนิดนั้นๆ เช่น คีมตัดไม่เหมาะกับการใช้จับ คีมตัดสายไฟฟ้า
ไม่เหมาะที่จะใช้ตัดแผ่นโลหะ เป็นต้น
2. ฟันที่ปากของคีมจับต้องไม่สึกหรอ ส่วนปากของคีมตัดต้องไม่ทื่อ
3. การจับคีม ควรให้ด้ามคีมอยู่ที่ปลายนิ้วทั้ง 4 แล้วใช้อุ้งมือและนิ้วหัวแม่มือกดด้ามคีมอีกด้าน จะทาให้มี
กาลังในการจับหรือตัด
4. การปอกสายไฟฟ้ าควรใช้ คีม ปอกสายไฟฟ้ าโดยเฉพาะ เพราะจะมีข นาดของรูป เท่ ากับ ขนาดของ
สายไฟฟ้าพอดีส่วนการตัดสายไฟฟ้าหรือเส้นลวดที่ไม่ต้องการให้โผล่จากชิ้นงานควรใช้คีมตัดปากทแยง
5. ไม่ควรใช้คีมตัดโลหะที่มีขนาดใหญ่หรือแข็งเกินไป แต่ให้ใช้กรรไกรแทน
6. ไม่ควรใช้คีมขันหรือคลายหัวนอต เพราะจะทาให้หัวนอตชารุด
7. ถ้าต้องจับชิ้นงานให้แน่นควรใช้คีมล็อก
8. ถ้าชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ควรใช้คีมปากขยาย การใช้คีมที่ปากเล็กจะไม่มีกาลังที่จะจับชิ้นงานให้แน่น
เพราะ ด้ามของคีมจะถ่างมากไป
9. ถ้าต้องการเก็บคีมไว้นาน ควรหยอดน้ามันที่จุดหมุนของคีม และควรมีการหยอดน้ามันเป็นระยะ
10.หลังจากเลิกใช้งานประจาวัน ควรเช็ดทาความสะอาด แล้วเก็บไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้หรือที่ปลอดภัย
การบารุงรักษา
1. ใช้คีมให้ถูกประเภทกับงาน
2. ไม่ควรบีบคีมแรงเกินไปเพราะจะทาให้คีมหัก
3. ไม่ควรใช้ค้อนทุบคีมแทนการตัด
4. ไม่ใช้คีมแทนค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ
5. เช็ดทาความสะอาด หยดน้ามันที่จุดหมุน แล้วชโลมน้ามันหลังการใช้งาน
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ใบความรู้ที่ 17.3 เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการทางาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือ
ทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทางานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทางานนั่นเอง
อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ การ
ยหายหรื
คคลได้
ับบาดเจ็บบการเกิ
การเกิดดอุอุบบัตัติเหตุ
ิเหตุนนั้นั้นมัมักกจะมีตัวการที่ส�ำ าคัคัญญอยู
ทการทำ
างาน�งาน
ทาให้ทำ�ทให้รัพทย์รัสพินย์สเสีินยเสีหายหรื
อ บุอ คบุคลได้
รับรบาดเจ็
อยู่ ่ 33ประการ
ประการ
คือ
1. ตัวบุคคล คือ ผู้ประกอบการงานในหน้าที่ต่างๆ และเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
2. สิ่งแวดล้อมคือ ตัวองค์กรที่บุคคลนั้นทางานอยู่
3. เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
1. สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยในการทางาน อันได้แก่
1.1 เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในการทางานที่ชารุดหรือเสื่อมคุณภาพ
1.2 พื้นที่ทางานสกปรกหรือเต็มไปด้วยเศษวัสดุ น้าหรือน้ามัน
1.3 ส่วนที่เป็นอันตรายหรือส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักรไม่มีที่กาบังหรือป้องกันอันตราย
1.4 การวางผังไม่ถูกต้อง การจัดเก็บสิ่งของไม่เป็นระเบียบ
1.5 สภาพการทางานไม่ปลอดภัย เช่น เสียงดัง อากาศร้อน มีฝุ่นละออง
2. การกระทาที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด การกระทาที่ไม่
ปลอดภัย ได้แก่
2.1 ส่วนที่เป็นอันตรายหรือส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักรไม่มีที่กาบังหรือป้องกันอันตราย
2.2 การกระทาที่ขาดความรู้ ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
2.3 ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
2.4 การมีนิสัยชอบเสี่ยง หรือเจตนาหลีกเลี่ยงเพื่อความสะดวกสบาย
2.5 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทางาน
2.6 การทางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2.7 ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท
2.8 การทางานโดยสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่ปกติ
2.9 ความรีบร้อนเพราะงานต้องการความรวดเร็ว
การป้องกันอุบัติเหตุ มีหลักการหรือวิธีโดยแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์คือ
1. การป้องกันก่อนการเกิดอุบัติเหตุ คือการป้องกันหรือมีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยมี
หลักการต่างๆ เช่น
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1.1 หลักการ 5 ส. สู่การป้องกันอุบัติเหตุ เช่น
1.1.1 สะสาง หมายถึงการแยกแยะงานดี-งานเสีย ใช้-ไม่ใช้
1.1.2 สะดวก หมายถึงการจัดการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
1.1.3 สะอาด หมายถึงการทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ สถานที่ก่อนและหลังการใช้งาน
1.1.4 สุขลักษณะ หมายถึงผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเอง เครื่องมือ และสถานที่
1.1.5 สร้างนิสัย หมายถึงการสร้างนิสัยที่ดี
1.2 กฎ 5 รู้
1.2.1 รู้ งานที่ปฏิบัติว่ามีอันตรายอย่างไร มีขั้นตอนการทางานอย่างไร
1.2.2 รู้ การเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
1.2.3 รู้ วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
1.2.4 รู้ ข้อจากัดการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
1.2.5 รู้ วิธีการบารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
1.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
2. การป้องกันขณะเกิดอุบัติเหตุ หมายถึงการเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นการลดอันตรายให้น้อยลงหรือไม่เกิดอันตราย
เลย มีหลักการดังนี้คือ
2.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอวัยวะของร่างกาย ดังนี้
2.1.1 หมวกนิรภัย
2.1.2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ดวงตา
2.1.3 อุปกรณ์ลดเสียง ป้องกันหู
2.1.4 อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
2.1.5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย แขนขา
2.1.6 อุปกรณ์ป้องกันมือ
2.1.7 อุปกรณ์ป้องกันเท้า
3. การป้องกันหลังการเกิดอุบัติเหตุ คือการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนขึ้น หรือมีการลดอันตรายที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
3.1 การอพยพ การขนย้าย หลังการเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีการตกใจ ตื่นกลัว ดังนั้นควรมีการวางแผนการอพยพ
หรือการขนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
3.2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดอันตรายให้น้อยลง เช่น การห้ามเลือด การผายปอด
3.3 การสารวจความเสียหายหลังการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้บาดเจ็บ สถานที่
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย

954

972

1. เครื่องแต่งกาย และแบบฟอร์มที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ชนิดและแบบของเสื้อผ้า ทรงผม ถุงมือ
รองเท้า แว่นตานิรภัย การสวมเครื่องประดับและอื่นๆมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
2. ทาความสะอาดเรียบร้อย ตรวจสอบสภาพความพร้อม และวินัยทาความสะอาด
3. แสงสว่างพิจารณาในด้านตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมของระบบโครมไฟฟ้า เพื่อให้ความเข้มส่องสว่างบนโต๊ะ
ทางานที่เพียงพอและไม่เกิดเงาหรือแสงสะท้อน รวมทั้งการเลือกชนิดของหลอดไฟที่เหมาะสมกับสภาพการทางาน
4. การระบายอากาศ พิจารณาของการไหลเวียนอากาศเข้าออกจากบริเวณทางาน รวมทั้งคุณภาพของอากาศ
ด้วย อาทิ ความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่นควันพิษที่มีอยู่ในอากาศนั้น
5. ระบบการจัดเก็บและการดูแลควบคุมวัสดุ มีการแยกประเภทของวัสดุออกตามประเภทหรือไม่ อาทิ เป็น
ประเภทโลหะ สารไวไฟ สารพิษ สารเคมีพิเศษต่างๆ รวมทั้งการกาจัดเศษวัสดุที่เลิกใช้แล้วอย่างใดบ้าง
6. ระบบฉุกเฉิน อาทิ การปฐมพยาบาล การดับเพลิง ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน เครื่องช่วยชีวิต เครื่องขยาย
เสียง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบสื่อสารภายในและภายนอก การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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ใบงานที่ 17.1 เรื่องทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จาลองการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สื่อจาก https://www.tinkercad.com
ใบงานที่ 17.3 นี้เป็นการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่าย โดยใช้วงจรจาลองซึ่งนักเรียนต้องสร้าง
จาก โปรแกรมจาลองซึ่งสามารถทาได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ หรือถ้าโรงเรียนมีอุปกรณ์ครบให้ทาการ
การทดลองโดยใช้
อุปกรณ์
ง ซึ่งการทดลองโดยใช้
โปรแกรมจำ
ขั้นตอนดั
ทดลองโดยใช้
อุปกรณ์
จริง จซึริ่งการทดลองโดยใช้
โปรแกรมจ
าลองมี�ลองมี
ขั้นตอนดั
งนี้ งนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ https://www.tinkercad.com และเข้าโหมดสร้าง Circuits
ขั้นตอนที่ 2 จาลองการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการไหลของอิเล็กตรอนและความส่องสว่างของหลอดไฟ ให้ต่อ
วงจร ดังรูป

ขั้นตอนที่ 3 ทาการทดลองเปลี่ยนค่าความต้านทาน เป็น 0 โอห์ม 220 โอห์ม 450 โอห์ม 800 โอห์ม และ
1,000 โอห์ม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง แรงดันไฟฟ้า ความส่องสว่างของหลอดไฟและการไหลของอิเล็กตรอน
และบันทึกผลจากการทดลองในตารางการทดลอง
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ตารางที่ 1 บันทึกผลจากการทดลอง
ความ
แรงดันไฟฟ้า
ต้านทาน
ลักษณะการส่องสว่างของหลอดไฟ
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
(โวลล์)
(โอห์ม)
0
9
220
450
800
1000
อภิปรายผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะการส่องสว่างของหลอดไฟ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 17.2 เรื่อง การเลือกใช้เครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
คาชี้แจง จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ จงเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน เหตุผลที่เลือกใช้ ลักษณะการ
ใช้งานงและข้
อควรระวั
ง ง
การใช้
าน และข้
อควรระวั
สถานการณ์ที่กาหนดให้ :
1.) หลอดไฟในบ้านดับ
4.) เดินสายไฟฟ้าที่ผนังไปยังหลอดไฟ
2.) ตัดสายไฟฟ้าปั๊้มน้าเนื่องจากไม่ใช้งาน 5.) วัดค่าความต้านทานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.) เชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรพัดลม
สถานการณ์

เครื่องมือ

เหตุผลที่เลือกใช้

ลักษณะการใช้งาน

ข้อควรระวัง
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ใบงานที่ 17.3 เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. ความปลอดภัยในการทางาน หมายถึง อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
2. อุบัติเหตุ คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
3. การเกิดอุบัติเหตุนั้นมักจะมี สาเหตุที่สาคัญอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การป้องกันอุบัติเหตุ มีหลักการหรือวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
5. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยในการทางานมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน

เลขที่

ชื่อ-สกุล

บอกการ
บอกการ
ทางานของ
ทำ�งานของ
ดแวร์
ฮาร์ฮาร์
ดแวร์
หรืหอ รือ
ออกแบบสิ่งของ
่งของ
ออกแบบสิ
ใน
เครื่อเครื
งใช้่อใงใช้
นการ
ปัญอหาได้
แก้การแก้
ปัญหาได้
ย่าง
อย่างเหมาะสม
เหมาะสม

อธิอธิ
บายบาย
ปัญหาของ
ปัญหาของ
สถานการณ์
สถานการณ์ตต่า่างง ๆๆ
ารวจ
สำ�สรวจ
กรอบของ
เพืเพื่อ่อสรุสรุปปกรอบของ
หาหรืออความ
ความ
ปัญปัญหาหรื
หาในการสืบค้น
ปัปัญญหาในการสื
งการของตนเอง
ต้ต้อองการของตนเอง
รวบรวมข้ออมูมูลลจาก
จาก
รวบรวมข้
ชนหรืออท้ท้อองถิ
งถิ่น่น
ชุชุมมชนหรื
แหล่แหล่
งข้องมูข้ลอทีมูล่ ที่
เชื่อเชืถื่อถืได้ออได้ย่อาย่งาง
เหมาะสม
เหมาะสม

1
2
3
4
5

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
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ปกรอบของปั
หา รวบรวม
สรุปสรุ
กรอบของปั
ญหาญรวบรวม
วิวิเเคราะห์
วข้อองง
คราะห์ข้อมูลจากศาสตร์ต่าง ๆๆ ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
นำ�ไปสู
่การออกแบบแนวทาง
เพืเพื
่อน่อาไปสู
่การออกแบบแนวทางการ
การแก้
ัญหาและสร้างชิ
างชิ้น้นงาน
งาน
แก้ปัญปหาและสร้

1
2
3
4
5
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
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เ
ลขที่

รายการประเมิน
ชื่อ-สกุล

มีความ
มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัซืต่อย์สัตย์

มุ่งมั่นมุใน
่งมั่นใน
การทำ�างาน
งาน
การท

1
2
3
4
5

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
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ป

ขอบเขตเนื้อหา
1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จาเป็นในการแก้ปัญหาโดยคานึงถึงเงื่อนไข
และทรัพยากรอย่างเหมาะสม
2. ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน
3. การกาหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทางาน
ก่อนดาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทางาน
สาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการ
ทางานที่อาจเกิดขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนกับครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่แล้ว (แขนกล) แล้วนา
ข้อสรุปจากการทากิจกรรม (แขนกล) มาอภิปรายผลร่วมกัน
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่ 18.1 เรื่อง
ออกแบบแขนกลด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มาอ่าน
สถานการณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมายในใบงานที่ 18.2 เรื่อง
ออกแบบแขนกลด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยการ
วางแผนและออกแบบแขนกลที
่เคลื่อนที
คอยกระตุ
้น ้น
โดยการวางแผนและออกแบบแขนกลที
่เคลื่ไ่อด้นทีโดยครู
่ได้ โดยครู
คอยกระตุ
ทบทวนความรู้เดิมเรื่องการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเชิงวิศวกรรม
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
- ระบุปัญหา
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ด้านความรู้
- วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
1. อธิบายการเลือกใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้
- ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม
- นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
2. อธิบายการออกแบบและขั้นตอนการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ที่ 18.1 เรื่อง ออกแบบแขนกลด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- ใบความรู้ที่ 18.2 เรื่อง การจาลองการสร้าง
แขนกลด้วย tinkercad หรือ micro:bit
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 18.1 เรื่อง ออกแบบแขนกลด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- ใบงานที่ 18.2 เรื่อง จาลองระบบแขนกลด้วย
tinkercad หรือ micro:bit

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สร้าง ทดสอบ ประเมินและปรับปรุงแก้
ชิ้นงาน
2. นาเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย
ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นใน
การทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ป

3. ครูใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง “แขนกลที่สามารถ
นามาแก้ไขโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมควรมีลักษณะ
อย่างไร”
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 18.2 เรื่อง การจาลองการสร้างแขนกล
ด้วย tinkercad หรือ micro:bit เพื่อจาลองการออกแบบการสร้างแขน
กลด้วยโปรแกรม tinkercad หรือ micro:bit ประมาณ 15-20 นาที
2. นักเรียนร่วมอภิปรายเนื้อหาจากใบความรู้ที่ศึกษา โดยมีครูเป็น
ผู้อานวยการเรียนรู้
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ระดมความคิด แล้วร่วมกันปฏิบัติ
ใบงานที่ 18.2 เรื่อง การจาลองการสร้างแขนกลด้วย tinkercad หรือ
micro:bit โดยนาเสนอหน้าชั้นเรียน กาหนดเวลาในการทากิจกรรม
ประมาณ 5 -10 นาที โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นและเสริมแรง
กิจกรรม ตั้งคาถามนาไปสู่การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบแขนกล
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นแขนกลในการ
การประยุ
ช้ในงานด้
านต่างๆ
างๆเช่เช่นนด้ด้าานพลั
นพลังงงาน
งาน สิ่งแวดล้
แวดล้ออมการเกษตร
ประยุกต์กใช้ต์ใในงานด้
านต่
มการเกษตร
ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การทหาร ฯลฯ ทั้งนี้นักเรียนอาจจะใช้
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เทคนิคในการระบุปัญหาด้วย 5W1H และวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย
ของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา
กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2. หลังจากนักเรียนได้กาหนดปัญหาและขอบเขตที่ต้องการแก้ไข
แล้ว ครูควรแนะนาให้นักเรียนทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้
ออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา โดยในการรวบรวมข้อมูลนั้นควรมี
การกาหนดประเด็นในการรวบรวมให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการ จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเพื่อกาหนด
ประเด็นในการรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กับปัญหา
3. ครูให้คาแนะนาถึงแนวทางในการรวบรวมข้อมูลแก่นักเรียน เช่น
การสอบถามหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ การสืบค้นจากเอกสาร
บทความ งานวิจัย การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ หรือสถาน
ประกอบการ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมหรือชิ้นงาน เช่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
4. ครูให้คาแนะนาในการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของชิ้นงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่
5. นักเรียนรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้ของกลุ่ม แล้ว
สรุปข้อมูลที่ได้
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เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

982

965

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ป

กิจกรรม การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
1. ครูแนะนาให้นักเรียนหลังจากรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหามาประยุกต์เพื่อออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา แนว
หนึ่งที่ช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน คือ การใช้เทคนิค
จาแนก หน้าที่ และ คุณสมบัติ ที่จาเป็นและควรมีต่อการออกแบบการ
แก้ปัญหานั้น
2. นักเรียนจาแนก หน้าที่ และ คุณสมบัติ ที่จาเป็นและควรมีต่อการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนสนใจ
3. ครูให้นักเรียนออกแบบแนวทางในแก้
ปัญหาที
่กลุ่ม่กสนใจ
โดยใช้
การแก้
ปัญหาที
ลุ่มสนใจ
โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมไว้โดยออกแบบ 2-3 แนวทางในแก้
ปัญปหาัญหา
แล้วแล้ให้วให้
การแก้
ตัดสินเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ตารางการตัดสิน โดย
เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อด้อย รวมทั้งทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อ
การนามาใช้ในการแก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
กิจกรรม การวางแผน สร้างชิ้นงานและดาเนินการแก้ปญ
ั หา
ถึงการสร้
้นงานหรื
ฒนาวิ
ีการตามที
1. ครูแนะนานักเรียนการสร้
างชิา้นงชิงานหรื
อพัอฒพันาวิ
ธีกธารตามที
่ได้ ่ได้
ออกแบบไว้ ควรมีการวางแผนอย่างเป็นลาดับขั้นตอน และมีการ
กาหนดเป้าหมายและเวลาในการดาเนินงานหรือผู้รับผิดชอบงานในแต่
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน จากนั้นจึงลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ
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ตามที่ได้ออกแบบไว้
2. นักเรียนปฏิบัติวางแผนการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน ตามที่ได้ออกแบบแนวทางไว้ ในกรณี
ที่ชิ้นงานต้องใช้เวลาในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน ครูอาจให้นักเรียน
สร้างหรือพัฒนาชิ้นงานในลักษณะแบบจาลองจากชิ้นงานจริงได้
1.1 กิจกรรม การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงงาน
1. กรณีที่นักเรียนได้สร้างชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเสร็จ ครูให้
นักเรียนทดสอบและประเมินผลการทางานของชิ้นงานหรือวิธีการว่า
สามารถแก้ปัญหาตามที่ได้ระบุไว้หรือไม่ โดยให้นักเรียนฝึกตั้งประเด็น
ในการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของชิ้นงานที่สร้างขึ้น โดย
อาจกาหนดในรูปแบบของแบบประเมินรายการรวมทั้งนาข้อมูลการ
เปรียบเทียบเที
ยบข้ยอบข้
ดี อข้ดีอเสีข้อยของผลิ
ตภัณตภัฑ์ณที่ผฑ์ลิทตี่ผเพืลิต่อเพื
จาหน่
ยเพืายเพื
่อแก้่อไแก้
ข ไข
การเปรี
เสียของผลิ
่อจำ�าหน่
ปัญหานั้นที่ได้รวบรวมไว้มาร่วมประเมินด้วย
2. นักเรียนกาหนดประเด็นการประเมินทดสอบและปรับปรุงงาน
3. ครูแนะนาถึงแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงาน
4. ครูเสนอแนะให้นักเรียนเตรียมการนาเสนอ เช่น การทาแผ่นพับ
จัดทา PowerPoint การทาโปสเตอร์
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1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปผลกิจกรรมการเรียนรู้การ
แก้ปัญปหาด้
วยกระบวนการเชิ
การแก้
ัญหาด้
วยกระบวนการเชิงวิงศวิศวกรรม
วกรรม
2. นักเรียนสรุปและบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่เป็น
ประเด็นสาคัญลงในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน
เรื่อง วิศวกรน้อย
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงานที่
18.1 – 18.2

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลด้านความรู้
- ใบงานที่ 18.1 เรื่อง ออกแบบ
แขนกลด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมแขนกล
ด้วย tinkercad หรือ micro:bit
- ใบงานที่ 18.2 เรื่อง จาลอง
ระบบกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) - สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินผลด้าน
การเรียนรู้ของ
กระบวนการคิดวิเคราะห์.
นักเรียน
ด้านคุณลักษณะ (A)
- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
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 18.1 ออกแบบแขนกลด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล (Robotics or Robot arm System) คือหุ่นจาลองร่างกายมนุษย์ที่ควบคุม
การทางานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทางานแทนมนุษย์ในงานที่ต้องการความเร็ว หรือเสี่ยง
อันตราย เช่น แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหุ่นยนต์กู้ระเบิด เป็นต้น
การควบคุมหุ่นยนต์ มีองค์ประกอบ 3 อย่างที่จะต้องทางานประสานกัน คือ
1. ตัวป้อน (input) เป็นข้อมูลที่รับเข้าโดยผ่าน sensors ของหุ่นยนต์
2. โปรแกรม (program) เป็นคาสั่งหรือกฎต่างๆ ที่กาหนดให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงาน
3. ผลลัพธ์ (output) เป็นการทางานของหุ่นยนต์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว (ด้วยมอเตอร์)
มีแสงหรือเสียงออกมา
ลักษณะโครงสร้างของหุ่นยนต์
เนื่ อ งจากหุ่ น ยนต์อุ ต สาหกรรมได้ รับ การออกแบบสร้างขึ้ น มาเพื่ อ ท าหน้ าที่ แทนคน ดั งนั้ น ลัก ษณะการ
ออกแบบจึงมักจะเป็นส่วนบนของลาตัวมนุษย์ ประกอบด้วยหัวไหล่ แขน และมือ โดยปกติแล้วมักออกแบบเป็น
แขนเดียว ในบางแบบได้ออกแบบให้แขนเคลื่อนที่อยู่บนทางเลื่อนได้ อาจจาแนกโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ 4 แบบ
คือ
1. โครงสร้างคาร์ทีเซียน หรือฉาก (cartesian or rectangular) เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ที่วางไว้ตั้งฉาก ซึ่งกันและกัน 3 ส่วน ซึ่งทาให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการได้
2. โครงสร้างทรงกระบอก (cylindrical) มีแขนเกาะกับแกนกลางซึ่งเป็นหลัก แขนนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้น
ลงหมุน รอบแกน และสามารถบิดและหดได้
3. โครงสร้างเชิงขั้ว (polar) มีลาตัวที่บิดได้ มีแขนที่หมุนและยืดหด ได้
4. โครงสร้าง Revolute ทุกแกนการเคลื่อนที่จะเป็นแบบหมุน (Revolute) รูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้าย
กับแขนคน ซึ่งจะประกอบด้วย ช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือ การเคลื่อนที่ทาให้ได้พื้นที่ การทางาน
อ้างอิง : https://cst.tsu.ac.th/courseonline/course/computer_it/AI/robot.html
ประโยชน์ที่ได้รับจากแขนกลหุ่นยนต์
1.สามารถทางานต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง ที่เป็นงานซ้า
2.มีความแน่นอน แม่นยา
3.จานวนชิ้นงานมากขึ้น
4.จานวนการผลิตเพิ่มขึ้น
5.ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้น
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ตัวอย่างการออกแบบระบบแขนกล

อ้างอิง: http://www.stepyourway.com/2018/07/10การควบคุมแขนกลเบื้องต้น

อ้างอิง: http://www.stepyourway.com/2018/07/10การควบคุมแขนกลเบื้องต้น
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ใบงานที่ 18.1 ออกแบบแขนกลด้วยกระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรม
1. การออกแบบระบบแขนกลเพื่อสนองในกิจกรรมด้าน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………
2. ภารกิจของแขนกลเพื่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
จากการสืบค้นข้อมูลหรือศึกษาเอกสาร
ข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์

รายละเอียด
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4. ภาพร่างแบบระบบแขนกล พร้อมระบุองค์ประกอบต่างๆ ในภาพร่าง
ชื่อระบบแขนกล...................................................................................................................
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิบบายการออกแบบ
ายการออกแบบ
อธิบาย
อธิ
และขั
้นตอน
การเลือกใช้ข้อมูลใน
และขั
้นตอนการ
การแก้
การแก้ปัญหาได้
แก้ปัญปัญหาหา

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
สร้าง ทดสอบ
นาเสนอผลงานใน
ประเมินและปรับปรุง
รูปแบบที่หลากหลาย
แก้ชิ้นงาน

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัตย์

มุ่งมั่นใน
การทางาน

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

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง แขนกลจับสิ่งของ
2. นักเรียนวิพากษ์จากการดูวีดิทัศน์เรื่อง แขนกลจับสิ่งของ
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้าง
ด้านความรู้
แขนกลอย่างง่าย และทาใบงานที่ 19 การสร้างแขนกลอย่างง่าย ตามที่
1. บอกชนิดของอุปกรณ์และเครื่องมือใน นักเรียนออกแบบไว้ รวมทั้งบันทึกการทากิจกรรมของกลุ่มนักเรียนด้วย
การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการที่หลากหลาย
ภาพถ่ายวีดิทัศน์ หรือภาพนิ่ง เพื่อนามาใช้ในการนาเสนอผลงาน โดยมีครู
อย่างเหมาะสม
เป็นผู้กระตุ้นและเสริมแรง
2. อธิบายการทดสอบและประเมินผล
2. นักเรียนนาแขนกลที่สร้างขึ้นมาทดสอบประสิทธิภาพในยกสิ
่งของ่งของ
และ
การยกสิ
และสั
งเกตผลที
้น หากแขนกลที
างขึ้น้นไม่ไม่สสามารถเคลื
ามารถเคลื่อ่อนที
นที่และยกสิ่งงของ
ชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหาได้ตาม
สังเกตผลที
่เกิด่เขึกิ้นดขึหากแขนกลที
่สร้่สาร้งขึ
ของ
ได้ นันักกเรีเรียยนสามารถนำ
บมาแก้
ไขได้ไขได้
วัตถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่องในการ
นสามารถน�แขนกลกลั
าแขนกลกลั
บมาแก้
ปรับปรุงแก้ไข
3. นักเรียนปรับปรุงแขนกลตามความเหมาะสม นักเรียนอาจเลือกใช้วัสดุ
ด้านทักษะและกระบวนการ
อื่นเพิ่มเติมได้
1. สร้าง ทดสอบ ประเมินและปรับปรุงแก้ ขั้นสรุป
ชิ้นงาน
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปผลกิจกรรมการเรียนรู้การสร้าง
แขนกลด้วยกระบวนการเชิงวิศวกรรม

ขอบเขตเนื้อหา
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้าง
ชิ้นงานหรือวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้างทดสอบและประเมินชิ้นงาน
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- คลิปวีดีโอ เรื่อง แขนกลจับสิ่งของ จากลิ้งค์
https://www.youtube.com/watch?v=1d_si
ravX_4
- ใบความรู้ที่ 19.1 การสร้างแขนกลอย่างง่าย
- ใบความรู้ที่ 19.2 แขนกล กึ่งอัตโนมัติ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 19 เรื่อง การสร้างแขนกลอย่างง่าย

ป

997

980

ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนสรุปและบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่เป็นประเด็น
สาคัญลงในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้างทดสอบและประเมินชิ้นงาน
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี

ป
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้ (K)
ชนิดของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการสร้าง
ชิ้นงานหรือวิธีการที่
หลากหลายอย่าง
เหมาะสม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
1. ทักษะการใช้
เครื่องมือ
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
3. ทักษะการแก้ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ (A)

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจใบงานที่ 19 เรื่อง - แบบประเมินผลด้าน
การสร้างแขนกลอย่าง
ความรู้
ง่าย
- ใบงานที่ 19 เรื่อง การ
การสร้
างแขนกลอย่
สร้
างแขนกลอย่
างง่าายงง่าย

เกณฑ์
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรี
ยนรูย้ขนรู
องนั้ของนั
กเรียกนเรียน
การเรี

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์.

- แบบประเมินผลด้าน
- นักเรียนทุกคนผ่าน
คุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์ เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
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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ใบความรู้ 19.1 เรื่อง การสร้างแขนกลอย่างง่าย
ตัวอย่างการสร้างแขนกลอย่างง่าย
อุปกรณ์
1. กระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร 6 กระบอก
2. กระบอกฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตร 2 กระบอก
3. ไม้อัดหรือกล่องกระดาษแข็ง
4. สายยางขนาดเล็ก
5. กาวร้อน (การใช้กาวร้อนควรระมัดระวัง ไม่ให้กระเด็นเข้าตา หรือติดผิวหนัง)
6. cable ties ยาว 6 นิ้ว
7. ตะเกียบ
8. ลวด
9. คลิปหนีบกระดาษ
เครื่องมือ
1. สว่าน
2. เลื่อย
3. คัดเตอร์
4. ปืนกาว
วิธีทา
1. ตัดไม้ตามขนาด A B C อย่างละ 4 ชิ้น และเจาะรูเท่ากับไม้ตะเกียบตามรูป
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991

ปืนกาวยืด

992
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เซอร์โวมอเตอร์
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เซอร์โว
เซอร์โว
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///Code

ตัวอย่างการใช้งาน แขนกล ควบคุมด้วย joy stick PS2 (ต่อ)
void setup()
{
pinMode(PS2_DAT, INPUT);
pinMode(PS2_CMD , INPUT);
pinMode(PS2_SEL, INPUT);
pinMode(PS2_CLK, INPUT);
sv1.attach(servo1); sv2.attach(servo2); // เรียกใช้งานเตรียมตอบสนองเซอร์โว sv1-2
sv3.attach(servo3); sv4.attach(servo4); // เรียกใช้งานเตรียมตอบสนองเซอร์โว sv3-4
sv1.write(PosSv1); // ตาแหน่งเริ่มต้น sv1
sv2.write(PosSv2); // ตาแหน่งเริ่มต้น sv2
sv3.write(PosSv3); // ตาแหน่งเริ่มต้น sv3
sv4.write(PosSv4); // ตาแหน่งเริ่มต้น sv4
delay(500);
while(true) // วนการทางานเพื่อรอการเชื่อมต่อกับจอยสติ๊ก
{
// กาหนดขาเชื่อมต่อกับจอยสติ๊ก โดยมีการเก็บค่าที่ส่งกลับมาเป็น Integer เพื่อรู้ได้ว่า เชื่อมต่อได้หรือไม่
int error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, false, false);
if(error == 0) // กรณีที่เชื่อมต่อได้ Error = 0
{ break;
// ออกจาก while(true)
}
delay(500); //หน่วงเวลา 500 มิลลิวินาที
}
}
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///Code

ตัวอย่างการใช้งาน แขนกล ควบคุมด้วย joy stick PS2 (ต่อ)
void loop()
{
ps2x.read_gamepad(false, false);
joycontrol(); //เรียกใช้งานฟังก์ชั่น joycontrol
delay(20);
}
void joycontrol(){ //ประกาศฟังก์ชั่น joycontrol
if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) //ถ้าปุ่มอัพปถูกกด
{
if(PosSv2>=115){ PosSv2 = 115;} //เช็คกตาแหน่งสุงสุดที่จะให้ Sv2 ยกได้
else {PosSv2=PosSv2+3;
//เพิ่มตาแหน่งขึ้นคราวละ 3 องศา
โวเคลื่อ่อนที
นที่
sv2.write(PosSv2); }}
//สั่งให้เเซอร์
ซอโวเคลื
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) //ถ้าปุ่มดาวถูกกด
{
if(PosSv2<=10){ PosSv2 = 10;} //เช็กคตาแหน่งสุงสุดที่จะให้ Sv2 ลงได้
else {PosSv2=PosSv2-3;
//ลดตาแหน่งขึ้นคราวละ 3 องศา
sv2.write(PosSv2); }}
//สั่งให้เเซอร์
ซอโวเคลื
โวเคลื่อ่อนที
นที่
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)) //ถ้าปุ่มขวาถูกกด
{
if(PosSv1<=10){ PosSv1 = 10;} //เช็กคตาแหน่งสุงสุดที่จะให้ Sv1 เลี่อนไปทางขวาได้
else {PosSv1=PosSv1-3;
//เพิ่มตาแหน่งขึ้นคราวละ 3 องศา
โวเคลื่อ่อนที
นที่
sv1.write(PosSv1); }}
//สั่งให้เเซอร์
ซอโวเคลื
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else if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)) //ถ้าปุ่มซ้ายถูกกด
{
if(PosSv1>=170){ PosSv1 = 170;} //เช็คกตาแหน่งสุงสุดที่จะให้ Sv1 เลี่อนไปทางขวาได้
else {PosSv1=PosSv1+3;
//ลดตาแหน่งขึ้นคราวละ 3 องศา
โวเคลื่อ่อนที
นที่
sv1.write(PosSv1); }}
//สั่งให้เเซอร์
ซอโวเคลื
else if(ps2x.Button(PSB_L1)){
// ถ้าปุ่ม L1 ถูกกด
if(PosSv3>=115){ PosSv3 = 115;}
else {PosSv3=PosSv3+3;
sv3.write(PosSv3); }}
else if(ps2x.Button(PSB_L2)){
// ถ้าปุ่ม L2 ถูกกด
if(PosSv3<=50){ PosSv3 = 50;}
else {PosSv3=PosSv3-3;
sv3.write(PosSv3); }}
else if(ps2x.Button(PSB_R1)) {
// ถ้าปุ่ม R1 ถูกกด
Serial.println("R1");
// แสดงข้อความว่า R1
if(PosSv4<=20){ PosSv4 = 20; }
else{ PosSv4=PosSv4-3;
sv4.write(PosSv4); }}
else if(ps2x.Button(PSB_R2)) {
// ถ้าปุ่ม R2 ถูกกด
Serial.println("R2");
// แสดงข้อความว่า R2
if(PosSv4>=100){ PosSv4 = 100;}
else {PosSv4=PosSv4+3;
sv4.write(PosSv4); }}
else{ }
}
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///////การใช้งาน

แขนกล ควบคุมด้วย VR
#include <Servo.h> //เรียกใช้งาน ไลบรารี่ servo.h
เซอร์โวชื่อ่อ myservo
myservo
Servo myservo; //ประกาศเซอโวชื
เซอร์โวชื่อ่อ myservo1
myservo1
Servo myservo1; //ประกาศเซอโวชื
เซอร์โวชื่อ่อ myservo2
myservo2
Servo myservo2; //ประกาศเซอโวชื
เซอร์โวชื่อ่อ myservo3
myservo3
Servo myservo3; //ประกาศเซอโวชื
int potpin = 0; //ประกาศตัวแปร potpin มีค่าเท่ากับ 0
int potpin1 = 1; //ประกาศตัวแปร potpin1 มีค่าเท่ากับ 1
int potpin2 = 2; //ประกาศตัวแปร potpin 2มีค่าเท่ากับ 2
int potpin3 = 3; //ประกาศตัวแปร potpin 3มีค่าเท่ากับ 3
int val; //ประกาศตัวแปรชื่อ val
int val1; //ประกาศตัวแปรชื่อ val1
int val2; //ประกาศตัวแปรชื่อ val2
int val3; //ประกาศตัวแปรชื่อ val3
void setup() {
myservo.attach(9); //กาหนด myservo เชื่อมต่อที่ port 9
myservo1.attach(10); //กาหนด myservo เชื่อมต่อ port 10
myservo2.attach(11); //กาหนด myservo เชื่อมต่อ port 11
myservo3.attach(12); //กาหนด myservo เชื่อมต่อ port 12
}

999
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///////การใช้งาน

แขนกล ควบคุมด้วย VR ( ต่อ)

void loop() {
val = analogRead(potpin);
val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
myservo.write(val);
delay(15);
val1 = analogRead(potpin1);
val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180);
myservo1.write(val1);
delay(15);
val2 = analogRead(potpin2);
val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 180);
myservo2.write(val2);
delay(15);
val3 = analogRead(potpin3);
val3 = map(val3, 0, 1023, 0, 180);
myservo3.write(val3);
delay(15);
}

//อ่านค่าอนาล๊อก
คจาก

พอร์ท (potpin)เก็บไว้ในตัวแปร val
// แปลงสเกลค่า val จาก 0-1023 เป็น 0 - 180
// สั่ง myservo เคลื่อนที่ไปที่ตาแหน่ง val
// หน่วงเวลาเป็นเวลา 15 มิลลิวินาที
ก พอร์ท (potpin1)เก็บไว้ในตัวแปร val1
//อ่านค่าอนาล๊อคจาก
// แปลงสเกลค่า val 1 จาก 0-1023 เป็น 0 - 180
// สั่ง myservo1 เคลื่อนที่ไปที่ตาแหน่ง val1
// หน่วงเวลาเป็นเวลา 15 มิลลิวินาที
ก พอร์ท (potpin2) เก็บไว้ในตัวแปร val2
//อ่านค่าอนาล๊อคจาก
// แปลงสเกลค่า val 2 จาก 0-1023 เป็น 0 - 180
// สั่ง myservo2เคลื่อนที่ไปที่ตาแหน่ง val2
// หน่วงเวลาเป็นเวลา 15 มิลลิวินาที
//อ่านค่าอนาล๊อกคจาก พอร์ท (potpin2) เก็บไว้ในตัวแปร val2
// แปลงสเกลค่า val 2 จาก 0-1023 เป็น 0 - 180
// สั่ง myservo2เคลื่อนที่ไปที่ตาแหน่ง val2
// หน่วงเวลาเป็นเวลา 15 มิลลิวินาที
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การเชื่อมต่อสาย

ตัวอย่างแขนกลอัตโนมัติ

แกนเคลื่อนที่ ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
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ต (แขนกลอุตสาหกรรม)
ตัวอย่าง การจาลองทางานโรบอทอาม

ต โดยใช้ ตัวต้านทานปรับค่าได้
ตัวอย่างการประยุกต์สร้างจาลองโรบอทอาม

1020 1003

ต โดยใช้ ตัวต้านทานปรับค่าได้
ตัวอย่างการประยุกต์สร้างจาลองโรบอทอาม

1021 1004

ใบงานที่ 19 การสร้างแขนกลอย่างง่าย
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาแขนกลอย่างง่ายตามใบความรู้ที่ 19
เครื่องมือ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
วัสดุ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ....
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้าง ทดสอบ และประเมินชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
อธิอธิบบายการทดสอบ
ายการทดสอบ
บอกชนิดของอุปกรณ์
บอกชนิ
กรณ์
และประเมิ
และประเมินผล
และเครื
่องมือในการ
อใน
และเครื
่องมื
ชิ้นชิงานหรื
อวิอธวิีกธาร
้นงานหรื
ี
การสร้
้นงานหรืออ
สร้างชิางชิ
้นงานหรื
แก้ปัญปหาได้
ตาม
การแก้
ัญหาได้
ตาม
ลากหลาย
วิวิธธีกีการที่หลากหลาย
วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์เพื่อหา
อย่างเหมาะสม
งเหมาะสม
อย่
ข้อข้บกพร่
องในการ
อบกพร่
องใน
ปรับปรุ
งแก้งแก้
ไขไข
การปรั
บปรุ

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้าง ทดสอบ และประเมินชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
สร้าง ทดสอบ ประเมินและ
ปรับปรุงแก้ชิ้นงาน

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

1024 1007

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้าง ทดสอบ และประเมินชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัตย์

มุ่งมั่นใน
การทางาน

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

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานและชิ้นงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นาเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย

ขอบเขตเนื้อหา
1.การทดสอบและประเมินผลชิ้นงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อหา
ข้อบกพร่องและดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาได้
2. การนาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด
แนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่
ได้ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงาน ทาแผ่นนาเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ป

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอชิ้นงานของตนเองตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที
2. นักเรียนวิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของชิ้นงาน
ของของกลุ่ม
ตนเองและของกลุ่มอื่นๆ
ขั้นสอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอนอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าขั้นตอนการสร้างระบบแขนกล ขั้นตอนใดสาคัญที่สุด
เพราะเหตุใด
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องการสร้างระบบแขนกลด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยสรุปเป็นแผนผังความคิด รูปแบบการ
เขี
ยนตามความคิ
ดสร้ดางสรรค์
ของนัของนั
กเรียกนเรียและจั
ดทาเป็
รูปนเล่รูปมรายงาน
การเขี
ยนตามความคิ
สร้างสรรค์
น และจั
ดทำน�เป็
เล่มรายงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การนาเสนอชิ้นงาน
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้/สือ่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ผลงานแขนกล

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1025

1008

ด้านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงานการสร้างแขนกลอย่างง่าย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การนาเสนอชิ้นงาน
เรื่อง วิศวกรน้อย
รายวิชา เทคโนโลยี

ป
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1026

1009
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน
ด้านความรู้ (K)

ด้านทักษะ/
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ (A)

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ตรวจใบงานที่ 20.1 เรื่อง ผัง
ความคิดการออกแบบระบบ
แขนกลด้วยกระบวนการ
การออกแบบทางวิ
ศวกรรม
ออกแบบทางวิศวกรรรม

- แบบประเมินผลด้าน
ความรู้
- ใบงานที่ 20.1 เรื่อง ผัง
ความคิดการออกแบบระบบ
แขนกลด้วยกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรรม
- แบบประเมินผลด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์.

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน

- แบบประเมินผลด้าน
คุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์

- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า
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.............

1029 1012

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การนาเสนอชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

อธิบายการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการทางานและชิ้นงาน

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

1030 1013

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านทักษะและกระบวนการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การนาเสนอชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
นาเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย

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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แบบบันทึกการประเมินผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การนาเสนอชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิศวกรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีความ
รับผิดชอบ

ซื่อสัตย์

มุ่งมั่นใน
การทางาน

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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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
โรงเรี
งไกลกัยนวั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
โรงเรียยนวั
นโรงเรี
งวล
โรงเรี
งไกลกัยนวั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
โรงเรียยนวั
นโรงเรี
งวล
โรงเรี
งไกลกัยนวั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
โรงเรียยนวั
นโรงเรี
งวล
โรงเรียยนวั
นโรงเรี
งวล
โรงเรี
งไกลกัยนวั
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
2ในพระบรมราชู
เขต
สำนัก2วิชาการและมาตรฐานการศึ
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
9. นายถิ
นางสาวณั
การกการาร
8.
รเดชฐพร
สร้อเผืษยสัาองดจั
ข์ นทึก นักวิชาการศึ
าการคอมพิ
ผูผู้ช้ชเลขานุ
่ว่วยเลขานุ
ภูพานทอง
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชูปปถัถัมมภ์ภ์
ยเลขานุ
10. นางสาววรรณวิ
นางสาววรรณวิ
9.
นางสาวณั
ฐพรษาเผืษภูาอพดจั
นทึก นักวิชาการศึกษา
การกการาร
านทอง
ผูผู้ช้ชเลขานุ
่ว่วยเลขานุ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ภูพานทอง
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชูปปถัถัมมภ์ภ์
10.
นางสาววรรณวิษา ดวงคำ� นันักกวิวิชชาการศึ
าการศึกกษา
ษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ยเลขานุกการาร
11. นางสาวกมลชกนก
ผูผู้ช้ช่ว่วยเลขานุ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่
านดาวเทียม
		ภูพานทอง
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ 		
ในพระบรมราชูปถัมภ์

