
 

โครงการจัดการเรยีนรู้ 
ชื่อวิชา   วิทยาศาสตรเ์พื่อพฒันาทกัษะชีวิต       รหัสวิชา   2000–1301 
ท–ป–น     1–2–2    จ านวนคาบสอน     3    คาบ: สัปดาห ์ระดับชั้น ปวช.       

 
สัปดาหท์ี ่ หน่วยที ่ ทฤษฎี ปฏิบัติ จ านวนคาบ 

1 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ใบกิจกรรมที่ 1.1–1.5 3 
2 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(ต่อ) ใบกิจกรรมที่ 1.6–1.11 3 
3 2 หน่วยและการวดั ใบกิจกรรมที่ 2.1–2.5 3 
4 3 แรงและการเคลื่อนที่ ใบกิจกรรมที่ 3.1–3.3 3 
5 4 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั ใบกิจกรรมที่ 4.1–4.3 3 
6 4 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั (ต่อ) ใบกิจกรรมที่ 4.4–4.7 3 
7 5 โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ใบกิจกรรมที่ 5.1–5.4 3 
8 5 โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ

(ต่อ) 
ใบกิจกรรมที่ 5.5–5.8 3 

9 6 พนัธะเคมี ใบกิจกรรมที่  6.1–6.2 3 
10 6 พนัธะเคมี (ต่อ) ใบกิจกรรมที่  6.3–6.4 3 
11 7 สารและการเปลี่ยนแปลง ใบกิจกรรมที่  7.1–7.3 3 
12 7 สารและการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) ใบกิจกรรมที่  7.4–7.5 3 
13 8 ปฏิกิรยิาในชีวิตประจ าวนั ใบกิจกรรมที่  8.1–8.2 3 
14 8 ปฏิกิรยิาในชีวิตประจ าวนั (ต่อ) ใบกิจกรรมที่  8.3 3 
15 9 ระบบนิเวศและการรกัษาดลุยภาพ

ของสิ่งมีชีวิต 
ใบกิจกรรมที่  9.1–9.2 3 

16 10 นาโนเทคโนโลยี มอบหมายคน้ควา้ท ารายงาน 3 
17  น าเสนอผลงาน 3 
18  วดัผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 3 

รวม 54 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 1 หน่วยท่ี  - 

รหัสวิชา  2000-1301  วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต      สอนคร้ังท่ี  1 
ช่ือหน่วย  ปฐมนิเทศ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 

ในการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต นั้นประกอบดว้ย การศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน นาโนเทคโนโลยี่  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี  สารและการ
เปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนั  การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ  
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ขอบข่ายของเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
2. มาตรฐาน จุดเนน้ และแนวปฏิบติัในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
3. แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. มีความเขา้ใจขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
2. ทราบถึงจุดเนน้และแนวปฏิบติัในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
3.  มีความเขา้ใจวิธีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ
ชีวิต  
4.  มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็น ได ้ในด้านความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าอภิปรายถึงขอบข่ายของสาระการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
2. ครูให้ความรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเนน้ และแนวปฏิบติัในการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  



3. ครูน าอภิปรายถึงวิธีการวดัผลและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  

4. ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนจ านวน 60 ขอ้ 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 

2. แผน่ใสแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
3.   แผน่ใสแสดงวิธีการวดัผลและประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  
4.   แผน่ใสเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน/หลงัเรียน  60 ขอ้ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์ 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน/หลงัเรียน 60 ขอ้ 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนไม่มีเกณฑ์ผ่าน  เก็บคะแนนไวเ้ปรียบเทียบกับ

คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลการเรียนรู้ หลงัจากเรียนจบในปลายภาค 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 



 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลงัเรียน 
ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว 
1. การศึกษาในขอ้ใดท่ีไม่ใช่วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 

ก. การศึกษาสภาพดินฟ้าอากาศของจงัหวดักระบ่ี 
ข. การศึกษาวงจรชีวิตของตัก๊แตนปาทงักา้ 
ค. การศึกษาการใชปู้นขาวในการแกดิ้นเปร้ียว 
ง. การศึกษาพนัธุ์พืชในเขตป่าพรุ 

2. ขอ้ใดไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
ก. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
ข. น ้าเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตวักนั 
ค. แม่เหลก็ขั้วเดียวกนัเกิดแรงผลกักนั 
ง. คนท าดีตายแลว้จะไดข้ึ้นสวรรค ์

3. ขอ้ใดไม่ใช่ผลท่ีไดจ้ากการสังเกต 
ก. สุนขัมีสีขาว ตวัเลก็ 
ข. ใบพืชมีลกัษณะเป็นแฉก ยาวประมาณ 20 cm. กวา้ง 60 cm. 
ค. สารเคมีมีกล่ินฉุนคลา้ยกบักล่ินไข่เน่า 
ง. เป็นวสัดุรูปทรงส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ 

4. หวัใจส าคญัของการสังเกต คือ 
ก. พิจารณารายละเอียดแลว้สรุปผล 
ข. บนัทึกผลการสังเกตลงในตารางแลว้สรุปผล 
ค. วดัปริมาณของส่ิงท่ีสังเกตทุกคร้ัง 
ง. ไม่ใส่ความคิดเห็นลงไปในผลการสังเกต 

5. การท่ีนกัเรียนแยกใบไมจ้ากท่ีกองอยูร่วมกนั ออกเป็น 3 กอง เป็นกองของใบเรียบ ใบเวา้ ใบหยกั 
แสดงวา่นกัเรียนมีความสามารถในการใชท้กัษะดา้นใด 
ก. การสังเกต ข. การวดั 
ค. การจ าแนกประเภท ง. การจดักระท าขอ้มูล 

 
 



6. หน่วยของแรงในระบบ S.I คือขอ้ใด 
ก. กิโลกรัม ข. นิวตนั 
ค. ปอนด์ ง. ก าลงัมา้ 

7.  กระแสไฟฟ้า 0.0006 แอมแปร์  มีจ านวนตวัเลขนยัส าคญัก่ีตวั 
ก.  4   ตวั ข.   3    ตวั 
ค.  2    ตวั ง.    1    ตวั 

8.  หน่วยฐานของ เวลา ในระบบ S I คือขอ้ใด 
ก. วินาที ข. นาที 
ค. ชัว่โมง ง. ถูกทุกขอ้ 

9. ผลลพัธ์ของ ( 5.4  0.3 )  +  (  3.26     0.04 ) มีค่าเท่าไร 
ก.  8.66   0.34 ข.   8.7   0.34 
ค.  8.7   0.34 ง.    8.7   0.3 

10. ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยอนุพทัธ์ ในระบบ S I  
ก. นิวตนั ข. จูล 
ค. แอมแปร์ ง. วตัต ์

11. คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ า  500  จิกะไบทร์ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  5.0  109   ไบทร์ ข.   5.0  1010   ไบทร์ 
ค. 5.0  1011   ไบทร์ ง. 5.0  1012   ไบทร์ 

12. ขอ้ใดเป็นแรงโนม้ถ่วงของโลก 
ก. รถยนตมี์มวล 2,000 กิโลกรัม ข. รถไฟมีก าลงั 5,000 วตัต ์
ค. รถแทรกเตอร์ท างานไดว้นัละ 9,000 จูล ง. รถจกัรยานมีน ้าหนกั 400 นิวตนั 

13. 
                                                     แรงลพัธ์ท่ีเกิดบนวตัถุมีค่าเท่าไร 
 

ก. 10 นิวตนัไปทางซา้ย ข. 10 นิวตนัไปทางขวา 
ค. 90 นิวตนัไปทางซา้ย ง. 90 นิวตนัไปทางขวา 

14. 
 จากกฎขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั F  = am วตัถุจะถูกแรงกระท า

ดงัรูปว่ิงไปดว้ยความเร่งเท่าไร 
ก. 0.8  m/s 2  ข. 1.2   m/s 2  



ค. 2.4  m/s 2  ง. 3.2   m/s 2  
15. ปริมาณใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มและลดของแรงดึงดูดระหวา่งมวล 2 มวล 

ก. m 1  (มวลท่ี 1) ข. m 2  (มวลท่ี 2) 
ค. E (ค่านิจแห่งความโนม้ถ่วงสากล) ง. R (ระยะห่างระหวา่งมวลทั้ง 2) 

16. การเคล่ือนท่ีในขอ้ใดท่ีมีค่าความเร่งเป็นลบ 
ก. รถไฟเร่ิมเคล่ือนท่ีออกจากสถานี ข. วตัถุไถลลงมาตามพื้นเอียง 
ค. โยนวตัถุขึ้นไปในแนวด่ิง ง. วตัถุผกูเชือกแกวง่เป็นวงกลม 

17. วตัถุมวล 20 กิโลกรัมวางบนพื้นราบมีค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน 0.4  จงหาว่าขณะนั้น มี
แรงเสียดทานกระท าต่อวตัถุเท่าไร 

ก.     0   นิวตนั ข.    8  นิวตนั 
ค.     20  นิวตนั ง.    80 นิวตนั 

18. วตัถุมวล 5 กิโลกรัมวางบนพื้นเอียงมีค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน 0.8  จงหาวา่ขณะนั้น มี
แรงเสียดทานกระท าต่อวตัถุก่ีแรงถา้วตัถุไม่เล่ือนลงมา 

ก.     2   แรง ข.    3  แรง 
ค.     4   แรง ง.    5  แรง 

19.  แรงสองแรงมีขนาด 3 นิวตนัและ 4 นิวตนัท ามุมกนั  90 องศา แรงลพัธ์ท่ีเกิดจากสองแรงน้ีลบกนั
มีค่าเท่าไร 

ก.     1   นิวตนั ข.    5  นิวตนั 
ค.     7  นิวตนั ง.    8 นิวตนั 

20. กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในเส้นลวดตวัน าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอนุภาคใด 
ก.     นิวตรอน ข.    โปรตอน 
ค.     อิเลก็ตรอน ง.     ดิวเทอรอน 

21. การไหลของกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดตวัน าขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก.     เกิดจากการเคล่ือนท่ีของประจุลบ ข.    ไหลจากขั้วบวกไปสู่ขั้วลบ 
ค.     ไหลจากศกัยสู์งไปสู่ศกัยต์ ่า ง.    ไหลในเส้นลวดตวัน า 

22.  ในเส้นลวดตวัน ามีประจุเคล่ือนท่ีผา่นไป 30 คูลอมบใ์นเวลา 1 นาทีเกิดกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเท่าไร 
 

ก.     30   แอมแปร์ ข.    3     แอมแปร์ 
ค.     2     แอมแปร์ ง.    0.5  แอมแปร์ 



23. ถ่านไฟฉาย 5 กอ้น แต่ละกอ้นมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 1.5 โวลต ์ น ามาต่อขนานกนั จะมีความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้ารวมเท่าไร 

ก.     7.5   โวลต ์ ข.    4.5     โวลต ์
ค.     3     โวลต ์ ง.    1.5     โวลต ์

24. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งในเร่ืองของการใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า 
ก.     แอมมิเตอร์ต่อขนานกบัวงจรเพื่อวดักระแสไฟฟ้า 
ข.     โวลตมิ์เตอร์ต่อขนานกบัวงจรเพื่อวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
ค.     โอห์มมิเตอร์ต่ออนุกรมกบัวงจรเพื่อวดักระแสไฟฟ้า 
ง.     วตัตมิ์เตอร์ต่ออนุกรมขนานกบัวงจรเพื่อวดักระแสไฟฟ้า 

25. หลอดไฟฟ้า  40  วตัต ์50  โวลต ์เม่ือน าไปใชง้านจะมีกระแสไหลผา่นหลอดเท่าไร 
ก.     0.80   แอมแปร์ ข.   1.25    แอมแปร์ 
ค.     1.50   แอมแปร์ ง.   2.0      แอมแปร์ 

26.  ขอ้ความใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. อนุภาคนิวตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นศูนย ์
ข. อนุภาคอิเลก็ตรอนมีมวลนอ้ยมากเม่ือเคล่ือนท่ีเป็นวงลอ้มรอบนิวเคลียส 
ค. นิวเคลียส คือ ส่วนกลางของอะตอม มีอนุภาคโปรตอนอยู่ร่วมกบัอนุภาคนิวตรอน 
ง. อนุภาคอิเลก็ตรอนท่ีอยูใ่กลนิ้วเคลียร์จะมีพลงังานมากกว่าอิเลก็ตรอนท่ีอยูห่่างนิวเคลียร์ 

27. สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนอะตอมของธาตุในปัจจุบนัเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด 
ก. นีลส์ โบร์ ข. รัทเทอร์ฟอร์ด 
ค. ดอลตนั ง. เบอร์ซิเลียส 

28. ธาตุใดท่ีใชส้ัญลกัษณ์มาจากช่ือธาตุในภาษาละติน 
ก. เหลก็ ข. สังกะสี 
ค. คลอรีน ง. คาร์บอน 

29. ตวั Pb เป็นสัญลกัษณ์แทนธาตุใด 
ก. ฟอสฟอรัส ข. โพแทสเซียม 
ค. ฟอสฟอเทียม ง. ตะกัว่ 
 

30. โคบอลตมี์เลขอะตอม = 27 และมีเลขมวล = 60 ขอ้ใดอธิบายเก่ียวกบัโคบอลตไ์ดถู้กตอ้ง 
ก. โคบอลตมี์เลขมวลเท่ากบั 27 
ข. โคบอลตมี์เลขอะตอมเท่ากบั 60 



ค. โคบอลตมี์จ านวนนิวตรอนเท่ากบั 33 อนุภาค 
ง. โคบอลตมี์จ านวนอิเลก็ตรอนเท่ากบัจ านวนนิวตรอน 

31. ธาตุในขอ้ใดจดัเป็นโลหะ 
ก. ฟอสฟอรัส ข. กะมะถนั 
ค. พลวง ง. นิเกิล 

32. ธาตุในขอ้ใดจดัเป็นอโลหะ 
ก. ซีนอน ข. โซเดียม 
ค. ซิลิกอน ง. แคลเซียม 

33. การจดัธาตุในตารางธาตุปัจจุบนัใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการจดั 
ก. เลขอะตอม ข. มวลอะตอม 
ค. ขนาดอะตอม ง. เลขมวล 

34. ธาตุหมู่ VIII A เรียกวา่ แก๊สเฉ่ือย (Inert gas) ธาตุในขอ้ใดไม่จดัวา่เป็นแก๊สเฉ่ือย 
ก. อาร์กอน ข. ไนโตรเจน 
ค. นิออน ง. คริปตอน 

35. ขอ้ความใดไม่ถูกต้อง 
ก. ธาตุท่ีอยูใ่นหมู่เดียวกนั จะมีจ านวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากนั 
ข. ธาตุท่ีอยูค่าบเดียวกนั จะมีระดบัพลงังานเท่ากนั 
ค. ธาตุแทรนซิชนัเป็นกลุ่มธาตุท่ีมีทั้งโลหะและอโลหะ 
ง. เส้นซิกแซ็กในตารางธาตุ คือ เส้นแบ่งความเป็นโลหะและอโลหะของธาตุ 

36. อะตอมของธาตุท่ีมีการให้อิเลก็ตรอนแลว้มีจ านวนโปรตอนมากกวา่อิเลก็ตรอนเรียกว่า 
ก. อะตอมโลหะ ข. อะตอมอโลหะ 
ค. ไอออนบวก ง. ไอออนลบ 

37. สารใดท่ีไม่ใช่สารโครงผลึกร่างตาข่าย 
ก. เพชร ข. แกรไฟต ์
ค. ทราย ง. หินปูน 
 

38. ขอ้ความใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. สารประกอบไอออนิกน าไฟฟ้าไดท้ั้งท่ีมีสถานะของแขง็ของเหลวและแก๊ส 
ข. สารประกอบไอออนิกเกิดจากไอออนบวกรวมตวักบัไอออนลบ 
ค. อลัลอยโลหะผสมท่ีสร้างพนัธะโลหะได ้



ง. สารประกอบโควาเลนตมี์จุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่ายกเวน้พวกมีโครงผลึกร่างตาข่าย 
39. ขอ้ใดท่ีไม่ใช่เหตุผลท่ีแสดงว่าแก๊สแอมโมเนีย (NH 3 ) เป็นสารประกอบโควาเลนต์ 

ก. มีสถานะเป็นแก๊ส ข. เกิดจากอะตอมของอโลหะกบัอโลหะ 
ค. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่า ง. ไม่ละลายน ้าและไม่น าไฟฟ้า 

40. สารขอ้ใดไม่จดัเป็นอลัลอย 
ก. นาก ข. ทองเหลือง 
ค. ตะกัว่บดักรี ง. ทงัสเตน 

41. สารชนิดใดท าหนา้ท่ี “ตัวพา” ในกระบวนการล าเลียงสารเขา้สู่เซลล ์
ก. ไขมนั ข. คาร์โบไฮเดรต 
ค. กรดนิวคลีอิก ง. โปรตีน 

42. การคายน ้าของพืชประมาณ 80-90% เกิดขึ้นบริเวณใด 
ก. ปากใบ ข. ผิวใบ 
ค. เลนติเซล ง. ถูกทุกขอ้ 

43. ปัจจยัใดไม่ส่งผลต่อการเปิดกวา้งของปากใบ 
ก. ความเขม้ของแสงมาก ข. อุณหภูมิในบรรยากาศสูง 
ค. ความช้ืนในบรรยากาศนอ้ย ง. ปริมาณน ้าในดินนอ้ย 

44. พารามีเซียมใชอ้อร์แกเนลลใ์ดท าหนา้ท่ีก าจดัน ้าและของเสียออกจากเซลล ์
ก. คอนแทร็กไทลแ์วคิวโอล ข. มาโครนิวเคลียส 
ค. ไมโครนิวเคลียส ง. ซิเลีย 

45. นกทะเลมีต่อมนาซลั (nasal gland) ท าหนา้ท่ีใด 
ก. ก าจดัเกลือออกจากร่างกาย ข. ก าจดักรดยูริกออกจากร่างกาย 
ค. ดูดซบัเกลือเขา้ในร่างกาย ง. ดูดซบักรดยริูกเขา้ในร่างกาย 

46. ส่ิงมีชีวิตใดมีความสัมพนัธ์เช่นเดียวกบัเหาฉลามบนตวัปลาฉลาม 
ก. นกท ารังบนตน้ไม ้ ข. ผีเส้ือกบัดอกไม ้
ค. ไรโซเบียมท่ีปมรากพืชตระกูลถัว่ ง. มดด ากบัเพล้ีย 

47. นกเอ้ียงเกาะบนหลงัควายเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตแบบใด 
ก. ภาวะอิงอาศยั ข. ภาวะไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
ค. ภาวะพึ่งพากนั ง. ภาวะยอ่ยสลาย 

48. ถา้พืชหมดไปจากโลกส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ 



ก. ไอน ้าและออกซิเจนลดลง 
ข. ออกซิเจนลดลง และคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เปลี่ยนแปลง 
ค. คาร์บอนไดออกไซดเ์พิ่มมากขึ้น และออกซิเจนไม่เปล่ียนแปลง 
ง. คาร์บอนไดออกไซดเ์พิ่มมากขึ้น และออกซิเจนลดลง 

49. สารประกอบไนโตรเจนจะกลบัคืนสู่ธรรมชาติในรูปใด 
ก. ยเูรีย ข. กรดยริูก 
ค. แอมโมเนีย ง. ถูกทุกขอ้ 

50. วฏัจกัรของสารใดท่ีไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยากาศ 
ก. คาร์บอน ข. ไนโตรเจน 
ค. ฟอสฟอรัส ง. น ้า 

51. สัตวก์ลุ่มใดด ารงชีวิตอยูใ่นทะเลทั้งหมด 
ก. หอยและหมึก ข. ผิวเป็นหนาม 
ค. ไนดาเรีย ง. ฟองน ้า 

52. ประเภทของส่ิงมีชีวิตชนิดใดท่ีพบจ านวนชนิดอยูใ่นล าดบัสูงเม่ือเทียบกบัจ านวนท่ีพบแลว้ใน
โลก 

ก. ปลา ข. นก 
ค. เต่า ง. สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

53. ปัจจยัใดท่ีมีผลท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพสูญหายไปอยา่งรวดเร็ว 
ก. การพฒันาประเทศ ข. การเพิ่มขึ้นของประชากร 
ค. กิจกรรมของมนุษย ์ ง. ถูกทุกขอ้ 

54. การประชุม Earth Summit เกิดขึ้นเม่ือใด 
ก. 5-14 มิถุนายน 2535 ข. 5-14 มิถุนายน 2545 
ค. 5-14 กรกฎาคม 2535 ง. 5-14 กรกฎาคม 2545 
 

55. วตัถุประสงคใ์นอนุสัญญาจากการประชุม Earth Summit คือ 
ก. เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
ข. เพื่อใชป้ระโยชน์องคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
ค. แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม 
ง. ถูกทุกขอ้ 

56. ทรัพยากรธรรมชาติใดไม่สามารถหาทดแทนได ้
ก. น ้ามนั ข. ป่าไม ้



ค. น ้า ง. สัตวป่์า 
57. ขอ้ใดเป็นการใชท้รัพยากรน ้ าท่ีไม่ถูกต้อง 

ก. การอุปโภคบริโภค ข. การคมนาคม 
ค. การเกษตร ง. แหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

58. กลุ่มพืชน ้าท่ีนิยมใชใ้นการบ าบดัน ้าเสียคือ 
ก. ผกัตบชวา หญา้แฝก ข. ธูปฤๅษี บวั 
ค. กกสามเหล่ียม ผกักระเฉด ง. ถูกทุกขอ้ 

59. ขอ้ใดกล่าวถึงความส าคญัของทรัพยากรดินไดถู้กตอ้ง 
ก. แหล่งก าเนิดของแร่ต่างๆ ข. แหล่งหมุนเวียนวฏัจกัรสารในระบบนิเวศ 
ค. แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตในดิน ง. ถูกทุกขอ้ 

60. ฮิวมสั พบท่ีดินชั้นใด 
ก. ชั้นผิวดิน ข. ดินชั้นบน 
ค. ดินชั้นล่าง ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรูก่้อน/หลงัเรียน 

 

1. ค. 11. ค. 21. ง. 31 ง. 41. ง 51. ก. 
2. ง. 12. ง. 22. ง. 32. ก. 42. ก. 52. ก. 
3. ข. 13. ก. 23. ง. 33. ก. 43. ง. 53. ง. 
4. ง. 14. ก. 24. ข. 34. ข. 44. ก. 54. ก. 
5. ค. 15. ค. 25. ก. 35. ค. 45. ก. 55. ง. 



6. ข. 16. ค. 26. ง. 36. ง. 46. ง. 56. ง. 
7. ง. 17. ก. 27. ง. 37. ก. 47. ข. 57. ง. 
8. ก. 18. ข. 28. ก. 38. ก. 48. ง. 58. ก. 
9. ง. 19. ข. 29. ง. 39. ง. 49. ค. 59. ง. 
10. ค. 20. ค. 30. ค. 40. ง. 50. ค. 60. ก. 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 2 หน่วยท่ี  1 

รหัสวิชา  2000-1301   วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  2 

ช่ือหน่วย  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 
 

แนวคิด 
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได้ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ใน

การคน้หาความจริงในทางวิทยาศาสตร์จะใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทกัษะต่างๆ เป็นการ  
ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้คน้พบต่างๆ ดงันั้น ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นส่ิงท่ีใชใ้น
การสืบเสาะ คน้ควา้หาความจริง การเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะจะท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไดดี้ยิง่ขึ้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) 
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  Methods) 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายถึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
3. สามารถน าทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปคน้ควา้หาค าตอบของปัญหาได้ 
4. สามารถสรุปขอ้คน้พบจากการทดลองไดถู้กตอ้ง 
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
6. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
7. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ

สังเกตเห็นได ้ ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่
ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
 ครูน าภาพของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลงานต่างๆ เช่น  จอห์น ดาลตนั เซอร์ ไอแซก นิวตนั 

หลุยส์ปาสเตอร์ ฯลฯ ให ้ นกัเรียนทายช่ือของนกัวิทยาศาสตร์เหล่านั้น พร้อมทั้งผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีท่านเหล่านั้นคน้พบ ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงแรงบนัดาลใจ
ท่ีท าใหท้่านเหล่านั้นคน้พบ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
     2.1 ครูน าอภิปรายถึงวิธีการคน้ควา้หาความรู้ของวิทยาศาสตร์ ซ่ึงวิทยาศาสตร์ถูกแบ่ง

ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภทคือ วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์
     2.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแกแ้กปั้ญหา ซ่ึงมีทกัษะ

ดา้นต่างๆ 13 ทกัษะ 
     2.3 ใหน้กัเรียนเลือกบรรยายส่ิงของช้ินใดช้ินหน่ึงในห้องเรียนท่ีไดจ้ากการสังเกตของ

นกัเรียน 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
      3.1 ให้นักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเลือกใช้ค  าอุปสรรคท่ีเหมาะสมน าหน้า

หน่วยมูลฐานของปริมาณตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
     3.2. ครูและนกัเรียนท ากิจกรรมท าดู โดยวาดภาพของวตัถุลงบนกระดาษเม่ือมองจาก

ดา้นหนา้ ดา้นบน ดา้นขวา และดา้นซา้ย และร่วมกนัสรุปผลของกิจกรรม 
      3.3. ใหน้กัเรียนทดลองท าค าถามชวนคิด ถา้จะตอ้งน าเสนอผลของขอ้มูลดงัดา้นล่างจะ

เลือกใชก้ารน าเสนอขอ้มูลแบบใดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นหนงัสือเรียน 
4. ข้ันขยายความรู้ 
     ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนของการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็นขั้นๆ 5 

ขั้น ไดแ้ก่ 
  1 การระบุปัญหา 2 การตั้งสมมติฐาน 
  3 การทดลอง 4 การรวบรวมขอ้มูล 
  5 การสรุปผลการทดลอง 

5.    ขั้นประเมินผล 



                   5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 1.1 ถึง 1.14 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

                     เพื่อพฒันา ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 2 - 21. 

  5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 

2. แผน่ใสวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 
การวัดและการประเมินผล 
 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 



2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 3 หน่วยท่ี  2 
รหัสวิชา  2000-1301   วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  3 
ช่ือหน่วย  หน่วยและการวดั จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเน้ือหาทางดา้นของการคน้พบกฎเกณฑต์่างๆ ซ่ึง
การคน้พบต่างๆ จะมาจากการทดลองคน้ควา้ ผลการทดลองท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งมีการวดัเป็นปริมาณต่างๆ 
ดงันั้น เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบจึงตอ้งมีการก าหนดปริมาณต่างๆ และหน่วยของปริมาณเพื่อจะได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลการ คน้ควา้และทดลองไดช้ดัเจนขึ้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

          1.      หน่วยของการวดั 
          2.      ความไม่แน่นอนในการวดั 
          3.      เลขนยัส าคญั 
          4.      สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายหน่วยของปริมาณต่างๆ ได ้
2. ใชค้  าอุปสรรคน าหนา้หน่วยแทนตวัเลข 10 ยกก าลงัได ้
3. บอกปริมาณเลขนยัส าคญัได ้
4. เขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
6.   เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
7. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมี

ความ รับผิดชอบต่อตนเองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ

สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยัความรับผิดชอบความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

กจิกรรมการเรียนการสอน 



1.   ขั้นสร้างความสนใจ 

1.1 ครูใหน้กัศึกษา ดู เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัต่างๆ   

            นาฬิกาจบัเวลา   กระบอกตวง   ตลบัเมตร  โวลตมิ์เตอร์  แอมมิเตอร์  ฯลฯ 

       1.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนั อภิปราย การใชเ้คร่ืองมือวดั ปริมาณต่าง ๆ      
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ครูใหน้กัศึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัปริมาณต่างๆ ต่อไปน้ี 
    เวลา ความยาวของโต๊ะเรียน 
   มวลของวตัถุ                        ความยาวรอบเอว 
   กระแสไฟฟ้า ปริมาตรของน ้าในแกว้ 

2.2 ครูและนักศึกษาร่วมอภิปรายผลของการใช้เคร่ืองมือวดั  และความคลาดเคล่ือนใน
การวดั 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายลงขอ้สรุปถึงความแตกต่างของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั 
3.2 ครูสรุปวิธีการ  บนัทึกผลการทดลองท่ีมีค่าคลาดเคล่ือน 

4. ข้ันขยายความรู้ 
4.1 ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงหน่วยท่ีใช้กับปริมาณต่างๆ ท่ีมีระบบการวดั

แตกต่างกนั 
 ระบบเมตริก 
 ระบบองักฤษ 
 ระบบ S.I. 

4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบ S.I. ในเร่ืองของ 
 ระบบหน่วย S.I. 
 ค าอุปสรรค 

4.4  ครูให้ความรู้เก่ียวกับการหาผลลพัธ์ของ การบวก ลบ คูณ และหาร ตัวเลขท่ีมีค่า
คลาดเคล่ือน 

4.5 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนสังกรณ์วิทยาศาสตร์และการใชค้  าน าหนา้หน่วย 
5.    ขั้นประเมินผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 2.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันา 



             ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 33. 

5.2 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 2.2ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 36. 
5.3 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 
2. แผน่ใสวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 



5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่
กบัการประเมินตามสภาพจริง 

 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 4 หน่วยที่  3 

รหัสวิชา  2000-1301   วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  4-5 

ช่ือหน่วย  แรงและการเคลื่อนท่ี จ านวนช่ัวโมง 6 ช.ม. 

 
แนวคิด 

แรงเป็นส่ิงท่ีไปกระท าต่อวัตถุต่างๆ ผลจากการกระท าของแรงจะท าให้ว ัตถุเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพ เช่น เคล่ือนท่ีออกไป แรงท่ีเกิดขึ้นจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามผลของการ
กระท าท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเราสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ได ้2 ประเภท คือ แรงในธรรมชาติ และแรงท่ี
เกิดขึ้นจากการกระท า 
สาระการเรียนรู้ 

1. การหาแรงลพัธ์ 
2. กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัสามขอ้ 
3. น ้าหนกัและมวล 
4. กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนั 
5. แรงเสียดทาน 
6. การน ากฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไปใช ้

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ค านวณหาค่าของแรงลพัธ์ได ้
2. อธิบายผลของแรงท่ีไปกระท าต่อวตัถุตามกฎของนิวตนัสามขอ้ได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างมวลกบัน ้าหนกั 
4.  อธิบายแรงโนม้ถ่วงของโลกจากกฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนัได้ 
5.  อธิบายการเกิดแรงเสียดทานและค านวณหาค่าแรงเสียดทานได ้
6.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 



7. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี
อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
1.1  ครูและนกัศึกษา 2 คนใส่รองเทา้สเกต อกมาท าการทดลอง  
          ใหท้ั้ง 2 คน ออกแรงผลกัผนงัหอ้ง 
          ใหท้ั้ง 2 คน หนัหนา้เขา้หากนัออกแรงผลกักนั 
1.2 ครูและนกัศึกษา ร่วมกนัอภิปรายผลการทดลอง  

 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ใหน้กัศึกษาส ารวจแรงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบๆ ตวัเราวา่มีแรงอะไรบา้งท่ีกระท าต่อวตัถุ 
ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลของการส ารวจแรงต่างๆ โดยหวัขอ้อภิปรายคือ 

 แรงนั้นเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 
                                                แรงนั้นเป็นแรงจากอะไร 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงผลของแรงท่ีไปกระท าต่อวตัถุ ท าให้วตัถุเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
3.2 ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปหาผลของแรงท่ีไปกระท าต่อวตัถุ ท าให้วตัถุเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
4.  ข้ันขยายความรู้ 

4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาแรงลพัธ์ 
4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัทั้งสามขอ้ 

5. ขั้นประเมินผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 3.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 49. 
5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 

 



ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 
2. แผน่ใสวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน-รายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 5 หน่วยท่ี  4 

รหัสวิชา  2000-1301   วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  6 
ช่ือหน่วย  ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
              กระแสไฟฟ้า เกิดจากการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าในตวัน าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหว่างปลาย 
ของตวัน าทั้งสองขา้งซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน เรียกวา่ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะมีทิศทาง
เดียวกบัการเคล่ือนท่ีของประจุบวก เคล่ือนท่ีจากศกัยไ์ฟสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าต ่ากวา่ 
 เม่ืออุณหภูมิคงท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า และความต่างศกัยข์องตวัน าเป็นไปตาม
กฏของโอห์มเม่ือประจุไฟฟ้า (Q) เคล่ือนท่ีผา่นช้ินส่วนท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ระหวา่งปลาย (V) 
ประจุจะถ่ายโอนพลงังานไฟฟ้าใหก้บัส่วนต่างๆของวงจร พลงังานไฟฟ้า (W) ท่ีถ่านโอนใหก้บั
ช้ินส่วน W = QV 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงระบุจากความ
ต่างศกัยแ์ละก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัตวัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสามารถน าตวัเลขไปค านวณพลงังานไฟฟ้าและ
ก าลงังานท่ีใช ้
สาระการเรียนรู้ 

1. กระแสไฟฟ้า 
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
3. พลงังานในวงจรไฟฟ้า 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
        1. อธิบายการไหลของกระแสไฟฟ้าได ้
        2.  ค านวณและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได้ 
       3. ค านวณและอธิบายพลงังานในวงจรไฟฟ้าได ้
       4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
       5.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั       
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 



1.1  ครูและนกัศึกษา ร่วมกนัอภิปรายแหล่งพลงังานท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าในปรเทศไทย 
1.2 ครูและนกัศึกษา ร่วมกนัอภิปรายหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า  

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
2.1 ใหน้กัศึกษาส ารวจกระแสไฟฟ้าท่ีเราน ามาใช ้วา่มาจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอะไรบา้ง 
       ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลของการส ารวจแรงต่างๆ โดยหวัขอ้อภิปรายคือ 

• แหล่งก าเนิดไฟฟ้าเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 
• เราจะแบ่งแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอกเป็นประเภทใดบา้ง 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงการไหลของกระแสไฟฟ้า 
3.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปหาผลของการไหลของกระแสไฟฟ้า 

4.  ข้ันขยายความรู้ 
4.1 ครูให้ความ รู้เก่ี ยวกับการเค ล่ือน ท่ีของประจุไฟฟ้ าท าให้ เกิดการไหลของ

กระแสไฟฟ้า 
4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั ความตา้นทานไฟฟ้า 
4.3 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั กฎของโอห์ม 
4.4 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั พลงังานไฟฟ้า 

5. ขั้นประเมินผล 
5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 69. 
5.2  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 76. 
5.3 ใหน้กัศึกษาตอบค าถามชวนคิดหนา้ 78 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 
2. แผน่ใสวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวัดและการประเมินผล 



วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 6 หน่วยท่ี  4 

รหัสวิชา  2000-1301   วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  7 
ช่ือหน่วย  ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
              กระแสไฟฟ้า เกิดจากการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าในตวัน าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหว่างปลาย 
ของตวัน าทั้งสองขา้งซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน เรียกวา่ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะมีทิศทาง
เดียวกบัการเคล่ือนท่ีของประจุบวก เคล่ือนท่ีจากศกัยไ์ฟสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าต ่ากวา่ 
 เม่ืออุณหภูมิคงท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า และความต่างศกัยข์องตวัน าเป็นไปตาม
กฏของโอห์มเม่ือประจุไฟฟ้า (Q) เคล่ือนท่ีผา่นช้ินส่วนท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ระหวา่งปลาย (V) 
ประจุจะถ่ายโอนพลงังานไฟฟ้าใหก้บัส่วนต่างๆของวงจร พลงังานไฟฟ้า (W) ท่ีถ่านโอนใหก้บั
ช้ินส่วน W = QV 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงระบุจากความ
ต่างศกัยแ์ละก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัตวัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสามารถน าตวัเลขไปค านวณพลงังานไฟฟ้าและ
ก าลงังานท่ีใช ้
สาระการเรียนรู้ 

1  การต่อตวัตา้นทานและแบตเตอร่ี 
2  เคร่ืองวดัไฟฟ้า 
3   การค านวณหาพลงังานไฟฟ้า 
4       วงจรไฟฟ้า 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  ค  านวณและอธิบายการต่อตวัตา้นทานและแบตเตอร่ีได้ 
2.  ค านวณและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า 
3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
4 .เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั       
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 
1.1  ครูใหน้กัศึกษาศึกษารายละเอียดของเซลไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  
1.2  ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายการใช้งานของเซลไฟฟ้าร่วมกับความต้านทาน

ไฟฟ้า  
 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 79. 

      2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผลการทดลอง 
3.ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงผลสรุปของการทดลอง 
3.2 ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปหาผลของการทดลองเพื่อลงข้อสรุป การหาความ

ตา้นทานรวมของการต่อความตา้นทานแบบ อนุกรมและแบบขนาน 
4.  ขั้นขยายความรู้ 

4.1 ครูให้ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการค านวณหาค่า ความตา้นทานรวม ของการต่อความ
ตา้นทานรูปแบบต่าง ๆ 

4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
4.3  ครูให้ความรู้เก่ียวกับ การใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้า  แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และ โอห์ม

มิเตอร์ 
4.4  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การค านวณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4.5  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

              5.  ขั้นประเมินผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 79. 
5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 

 



ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 
2. แผน่ใสวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 7 หน่วยท่ี  5 

รหัสวิชา  2000-1301         วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  8 

ช่ือหน่วย  สมบติัของสารและตารางธาตุ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 
 

แนวคิด 
สสาร คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีมีมวลและน ้าหนกั ตอ้งการท่ีอยู ่สามารถสัมผสัได ้สาร คือ เน้ือของสสารท่ีช้ี

เฉพาะเจาะจง ชนิดใดชนิดหน่ึง มีสมบติัเฉพาะแต่ละชนิด สมบติัของสารมี 2 แบบ คือ สมบติัทาง
กายภาพและสมบติัทางเคมี การจ าแนกประเภทของสารเป็นเกณฑก์ารแบ่ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นสารเน้ือเดียว 
สารเน้ือผสม สารเน้ือเดียวแบ่งยอ่ยเป็นธาตุ สารประกอบและสารละลาย ส่วนสารเน้ือผสมแบ่งยอ่ยได้
เป็น สารแขวนลอยและคอลลอยด ์ 

ตารางธาตุ คือ การน าธาตุมาจดัหมวดหมู่ โดยใชเ้ลขอะตอมและสมบติัของธาตุเป็นเกณฑ์
การจดั ธาตุในตารางธาตุถูกจดัไว ้ 2 แบบ คือ จดัตามแนวนอนเรียกวา่คาบ และตามแนวตั้งเรียกวา่หมู่ 
ธาตุท่ีอยูใ่นคาบเดียวกนัจะมีจ านวนระดบัพลงังานเท่ากนั ส่วนธาตุ ท่ีอยูใ่นหมู่เดียวกนัมีจ านวนเวเลนซ์
อิเลก็ตรอนเท่ากนั  และมีสมบติัเหมือนๆ กนั 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. สสารและสมบติัของสาร 
2. การจ าแนกประเภทสาร 
3. สารเน้ือเดียวประเภทธาตุ สารประกอบและสารละลาย 
4. สารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอย และคอลลอยด์ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ศึกษา/วิเคราะห์ และอธิบายสมบติัของสารและการเปล่ียนแปลงได ้
2. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทของสารได ้
3. ศึกษา/วิเคราะห์ และอธิบายสมบติัของสารเน้ือเดียวประเภทต่างๆ สารประกอบและ

สารละลายได ้
4. ศึกษา/วิเคราะห์ และอธิบายสมบติัของสารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอยและสาร

คอลลอยดไ์ด ้
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 



6. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี
อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

7. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งมีคุณธรรมและมี
ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นได ้ ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่
ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
   1.1 ครูใหน้กัศึกษาทดลองหยดหมึกลงในน ้าแลว้สังเกตผลการทดลอง 
   1.2 ครูใหน้กัศึกษาทดลองผสมแอมโมเนีย (NH3) กบักรดเกลือ (HCl) สังเกตผลการ

ทดลองและ 
            ร่วมอภิปรายผลการทดลอง 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
   2.1  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นการเปล่ียนแปลง

ทางเคมีหรือทางกายภาพ 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
   3.1   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัลงขอ้สรุป สมบติัของสารและการเปลี่ยนแปลง  
   3.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์อธิบายการเปล่ียนแปลงสมบติัของสารทางกายภาพ 
       และทางเคมี 
4.  ข้ันขยายความรู้ 
   4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทสาร สารเน้ือเดียวประเภทธาตุ สารประกอบ

และสารละลาย  
  4.2   ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัสมบติัของสารเน้ือเดียวประเภทธาตุสารประกอบและสารละลาย  
  4.3 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัสารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอยและคอลลอยด ์ 

              5.  ขั้นประเมินผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 106 



ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 
2. แผน่ใสวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 8 หน่วยท่ี  5 

รหัสวิชา  2000-1401   วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  9 
ช่ือหน่วย  อะตอมและตารางธาตุ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
อะตอม คือ อนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดของสาร มีโครงสร้างเป็นรูปทรงกลม ประกอบดว้ยอนุภาค มูล

ฐาน 3 ชนิด คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเลก็ตรอน โดยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนจะรวมกนัอยูต่รง
กลาง เรียกวา่ นิวเคลียส ส่วนอนุภาคอิเลก็ตรอนจะเคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียสเป็นวง หรือเป็นชั้น แต่ละวง
เรียกระดบัพลงังาน จ านวนอิเลก็ตรอนในแต่ละระดบัพลงังานเป็นไปตามสูตร 2n2 สัญลกัษณ์คือ ส่ิงท่ี
ใชเ้ขียนแทนอะตอม มาจากอกัษรตวัแรกของช่ือธาตุในภาษาองักฤษหรือภาษาละติน สัญลกัษณ์
นิวเคลียสเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนบอกจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม ซ่ึงประกอบดว้ยเลขอะตอม 
คือ จ านวนโปรตอน และเลขมวล คือ จ านวนโปรตอนรวมกบัจ านวนนิวตรอน อะตอมชนิดเดียวกนั
จะมีเลขอะตอมเท่ากนั แต่อาจมีจ านวนเลขมวลต่างกนั อะตอมประเภทน้ีเรียกวา่ไอโซโทปกนั การ
จดัเรียงอิเลก็ตรอนของอะตอมต่างๆ จ าเป็นตอ้งทราบเลขอะตอมหรือสัญลกัษณ์นิวเคลียส 

 
 สาระการเรียนรู้ 
1. อะตอมและแบบโครงสร้างอะตอม 
2. อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
3. ธาตุและสัญลกัษณ์ของธาตุ 
4. การจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม 
5. ตารางธาตุ 
6. นาโนเทคโนโลยี 
 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายความหมายของอะตอมได ้
2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายแบบจ าลองอะตอมได ้
3. อธิบายอนุภาคมูลฐาน   แต่ละชนิดของอะตอมได ้
4. อธิบายและเขียนโครงสร้างของอะตอมได ้
5. อธิบายความหมาย และวิเคราะห์สัญลกัษณ์นิวเคลียสและไอโซโทปได้ 
6. อธิบายนาโนเทคโนโลยีไ่ด ้
7. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการเรียน   

วิทยาศาสตร์ 



8. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ วิชาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

9. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสังเกตเห็น
ได ้ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความ
สนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

   1.1. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายวา่ สรรพส่ิงทั้งหลายลว้นประกอบดว้ยอนุภาคท่ีมีขนาด 

เลก็และในสารต่างๆ ก็ประกอบดว้ยอนุภาคเลก็ๆ ท่ีเรียกวา่ อะตอมหรือโมเลกุล 
   1.2. ครูและนกัศึกษาอภิปรายถึงความหมายของอะตอม โมเลกุล ธาตุ และสารประกอบ 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
   2.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาผลไมท่ี้ครูน ามา คือ เงาะ นอ้ยหน่า แตงโม ให้แต่ละกลุ่มศึกษา

ถึงรายละเอียดโดยแกะผลไมอ้อกมาทุกส่วนท่ีสามารถจะแกะไดร่้วมกนัอภิปรายผลจาก
การศึกษา  

  2.2  ครูและนกัศึกษาอภิปรายพิจารณาความแตกต่างภายในของ ผลไม ้ โดยเปรียบเทียบกบั
ความแตกต่างของสารต่างๆ  

            3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1 ครูและนกัศึกษาอภิปรายความ แตกต่างของสารต่างๆซ่ึงมีส่วนหน่ึงเหมือนกบัอะตอม

คลา้ยๆ กบัเมลด็ของผลไม ้
  3.2 ครูและนกัศึกษาอภิปรายร่วมกนัสรุปวา่อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลม ภายในจะมีอนุภาค

เลก็ ๆ อยู่ 
4.  ข้ันขยายความรู้ 
   4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัอนุภาคท่ีอยูภ่ายในอะตอม ประกอบดว้ย โปรตอน อิเลก็ตรอน 

และนิวตรอน 
   4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัเรียงตวัของอนุภาคท่ีอยู่ภายในอะตอม โดยเขียนเป็น

สัญลกัษณ์ของธาตุ  

              4.3  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 113. 



  4.4  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัเรียงตารางธาตุ แบ่งธาตุออกเป็น หมู่ และ คาบ  

              4.5 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.4 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 116. 
              4.6   ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบันาโนเทคโนโลยี่ 
           5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 113. 

              5.2 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.4 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันา ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 116. 

            5.3     ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 5 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 



2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 9 หน่วยท่ี  6 

รหัสวิชา  2000-1301      วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  10 
ช่ือหน่วย  พนัธะเคมี จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
พนัธะเคมี คือ แรงยึดเหน่ียวระหวา่งอะตอมกบัอะตอมเพื่อใหเ้กิดเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่

ขึ้นเรียกวา่ โมเลกุล แรงยดึเหน่ียวชนิดน้ีเป็นแรงยดึเหน่ียวภายในโมเลกุลเรียกวา่ พนัธะเคมี แบ่งตาม
ลกัษณะการเกิดพนัธะเคมีได ้3 ชนิด คือ พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต ์และพนัธะโลหะ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและการเกิดพนัธะเคมี 
2. พนัธะไอออนิกและสารไอออนิก 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและการเกิดพนัธะเคมีได ้
2. อธิบายการเกิดพนัธะไอออนิกและสมบติัของสารไอออนิกส์ได ้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5. เพือ่สร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมี

ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ

สังเกตเห็นได ้ ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่
ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูน าลูกปิงปองมา 24 ลูก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ลูก ใหแ้ต่ละกลุ่มน าลูกปิงปองมา

ติดกนัโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยดงัน้ี 



กลุ่มท่ี 1 ใชไ้มเ้สียบลูกช้ิน 
กลุ่มท่ี 2 ใชดิ้นน ้ามนั 
กลุ่มท่ี 3 ใชก้าวลาเทก็ซ์ 
กลุ่มท่ี 4 ใชก้าวตราชา้ง 
 

  1.2 ใหน้ าลูกปิงปองทั้ง 6 ลูกท่ีติดกนัลองโยนขึ้นไปในอากาศแลว้รับ สังเกตผลการ
ทดลอง 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  2.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงความแขง็แรงของการติดกนัของลูกปิงปอง 
  2.2ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายโดยเปรียบเทียบลูกปิงปองเป็นอะตอมของธาตุต่างๆ

ท่ีมารวมกนั  
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
 3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย การอยู่รวมกนัของอะตอมของธาตุ 
 3.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายและการเกิดพนัธะเคมี ความหมายและการเกิดพนัธะเคมี  
4.  ข้ันขยายความรู้ 
4.1 ครูอธิบายถึงความเสถียรของธาตุอนัเน่ืองมาจากมีอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดทา้ย (เท่ากบั 8) 

และการท่ีอะตอมของธาตุพยายามท่ีจะรวมตวักนัใหมี้อิเลก็ตรอนในชั้นนอกสุดเตม็เพื่อให้
เสถียรโดยใชว้ิธีการใหแ้ละรับอิเลก็ตรอนท่ีระดบัพลงังานชั้นนอกสุดและการใช้
อิเลก็ตรอนชั้นนอกสุดร่วม ซ่ึงท าใหเ้กิดพนัธะเคมีขึ้นมา 

4.2. ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัพนัธะไอออนิกและสารไอออนิก 

            4.3  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 127. 

4.4 ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการละลายดูดความร้อนและคายความร้อน 
           5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 127. 

ส่ือการเรียนการสอน 



             1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อม
พนัธ์ 
            2. แผน่ใสแสดงโครงสร้างของอะตอม และการจดัตวัของอะตอมในโมเลกุล 

 3. อุปกรณ์ 
1. ถว้ยกระดาษ 3 ใบ 2. ชอลก์สี 3 สี 
3. กอ้นหิน  (ใชบ้ดชอลก์) 4. กระดาษสีขาว 1 แผน่ 
5. น ้าส้มสายชู 2 ชอ้นโต๊ะ 6. กระดาษเช็ดหนา้ 
7. กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 8. ถาดส่ีเหล่ียม 
9. น ้ามนัพืช 10. ลูกปิงปอง 24 ลูก 
11. ไมเ้สียบลูกช้ิน 12. ดินน ้ามนั 
13. กาวลาเทก็ซ์ 14. กาวตราชา้ง 

การวัดและการประเมินผล 
วธิีวัดผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและ

นกัเรียนร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 



2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยู่

กบัการประเมินตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลงัการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 10 หน่วยท่ี  6 
รหัสวิชา  2000-1301       วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  11 
ช่ือหน่วย  พนัธะเคมี จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
พนัธะเคมี คือ แรงยึดเหน่ียวระหวา่งอะตอมกบัอะตอมเพื่อใหเ้กิดเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่

ขึ้นเรียกวา่ โมเลกุล แรงยดึเหน่ียวชนิดน้ีเป็นแรงยดึเหน่ียวภายในโมเลกุลเรียกวา่ พนัธะเคมี แบ่งตาม
ลกัษณะการเกิดพนัธะเคมีได ้3 ชนิด คือ พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต ์และพนัธะโลหะ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. พนัธะโควาเลนตแ์ละสารโควาเลนต์ 
2. พนัธะโลหะ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายการเกิดพนัธะโควาเลนตแ์ละสมบติัของสารโควาเลนตไ์ด้ 
2.    อธิบายการเกิดพนัธะโลหะได ้
3.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ
การเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.    เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี
อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5.     เพือ่สร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมี
ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

          6.    มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นได ้ ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    
ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวน การเกิดพนัธะเคมี 
  1.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวน การเกิดพนัธะไอออนิก และสารประกอบไออนิก 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 



  2.1 ครูน าอภิปรายถึงกระบวนการเกิดพนัธะโคเวเลนต์ ทั้งพนัธะโคเวเลนตใ์นโมเลกุลของ
ธาต ุ

  2.2ครูน าอภิปรายถึงกระบวนการเกิดพนัธะโคเวเลนต์ ทั้งพนัธะโคเวเลนตใ์นใน
สารประกอบ 

 2.3  ครูสรุป การเรียกช่ือพนัธะเคมีแบบพนัธะเด่ียว พนัธะคู่ และพนัธะสาม  
 
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1ครูน าอภิปรายถึงวิธีการเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนตแ์ละการพิจารณารูปร่างโมเลกุล

ของสารประกอบโคเวเลนต ์
  3.2 ครูน าอภิปรายถึงสมบติัของสารประกอบโคเวเลนตแ์ละพนัธะโคเวเลนตแ์บบโครงผลึก 

ร่างตาข่ายโดยใช ้
  3.3 ครูน าอภิปรายถึงพนัธะโลหะ  
4.  ข้ันขยายความรู้ 

              4.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 136. 

  4.2  ครูใหค้วามรู้ สรุป ลกัษณะสารประกอบโคเวเลนตแ์ละพนัธะโคเวเลนต์ 
  4.3  ครูใหค้วามรู้ สรุป ลกัษณะพนัธะโลหะ 
  4.4  ครูใหค้วามรู้ สรุป ความแตกต่างของพนัธะโคเวเลนต์ และพนัธะโลหะ 

           5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 136. 

              5.2  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
          2.     แผน่ใสแสดงโครงสร้างของอะตอม และการจดัตวัของอะตอมในโมเลกุล 
      การวัดและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
            2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
       เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนน
ขึ้นอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 11 หน่วยท่ี 7 

รหัสวิชา  2000-1301       วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  12 
ช่ือหน่วย  การเปล่ียนแปลงของสารและปฏิกิริยาเคมี จ านวนช่ัวโมง  3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
 การเปล่ียนแปลงของสาร มี 2  แบบ คือ การเปล่ียนแปลงทางทางกายภาพและการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี ส่วนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพไม่มีสารเคมีจะมีสารชนิดใหม่เกิดขึ้น การ
เปล่ียนแปลงทางเคมีจะมีสารชนิดใหม่เกิดขึ้น การเปล่ียนแปลงทางเคมี เรียกวา่ การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยั 2กระบวนการ คือกระบวนการสลายพนัธะเคมีในสารตั้งตน้ 
และกระบวนการสร้างพนัธะเคมีเพื่อให้เกิดสารผลิตภณัฑ ์ทั้งสองกระบวนการน้ีตอ้งอาศยัพลงังาน
ความร้อนเขา้ไปช่วยสลายและสร้างพนัธะเคมี จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้ถา้ใชพ้ลงังานในการแบ่ง
ประเภทของปฏิกิริยา จะแบ่งได ้2 ประเภทคือ ปฏิกิริยาคายความร้อน และปฏิกิริยาดูดความร้อน 
 สมการเคมี คือ ส่ิงท่ีใชเ้ขียนปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงจะบอกใหรู้้ว่ามีสารอะไรเป็นสารตั้งตน้และได้
สารผลิตภณัฑอ์ะไรเกิดขึ้น สารต่างๆ ในสมการจะเขียนแทนดว้ยสูตรทางเคมี และแสดงสถานะภาพ
ของสารไวใ้นสมการดว้ยในการเขียนสมการเคมีตอ้งมีการดุลสมการเพื่อใหรู้้จ านวนของสารท่ีใชแ้ละ
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้น 
 ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์เจริญมาก สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งมาก ปฏิกิริยาเคมีบางอยา่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่บางปฏิกิริยามนุษยท์ าให้
เกิดขึ้น ทั้งสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีต่างๆในกิจกรรมต่างๆจึงตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดโทษต่อผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
สาระการเรียนรู้ 
       1.     การเปล่ียนแปลงของสาร 
       2.     การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
      3.     สมการเคมี 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
    1.อธิบายความหมายของ  การเปล่ียนแปลงของสาร 
    2 อธิบายความหมายของ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    3 อธิบายของดุลสมการของ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการเรียน     
     วิทยาศาสตร์ 



    5.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ วิชาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
    6.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูใหน้กัศึกษาทดลองหยดหมึกลงในน ้าแลว้สังเกตผลการทดลอง 
  1.2 ครูใหน้กัศึกษาทดลองผสมแอมโมเนีย (NH3) กบักรดเกลือ (HCl) สังเกตผลการทดลอง 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  2.1 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลการทดลองท่ีเกิดขึ้น  
  2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดลอง  
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
   3.1 ครูน าอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และสรุปลกัษณะของการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
3.2 ครูน าอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีและสรุปลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมีวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
4.  ข้ันขยายความรู้ 

               4.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 143. 

 4.2  ครูใหค้วามรู้ สรุป ผลการทดลอง 

               4.3   ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 145. 

 4.4  ครูใหค้วามรู้ สรุป ผลการทดลอง 
 4.5 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนสมการเคมี และการเขียนสมดุลของสมการเคมี 

   5.  ขั้นประเมินผล              
    5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ

พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 143. 

              5.2  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 145  



ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2.    แผน่ใสแสดงสมการของการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การวัดและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
       เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนน
ขึ้นอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 12 หน่วยท่ี  7 

รหัสวิชา  2000-1301       วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  13 
ช่ือหน่วย  การเปล่ียนแปลงของสารและปฏิกิริยาเคมี จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
 การเปล่ียนแปลงของสาร มี 2  แบบ คือ การเปล่ียนแปลงทางทางกายภาพและการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี ส่วนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพไม่มีสารเคมีจะมีสารชนิดใหม่เกิดขึ้น การ
เปล่ียนแปลงทางเคมีจะมีสารชนิดใหม่เกิดขึ้น การเปล่ียนแปลงทางเคมี เรียกวา่ การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยั 2กระบวนการ คือกระบวนการสลายพนัธะเคมีในสารตั้งตน้ 
และกระบวนการสร้างพนัธะเคมีเพื่อให้เกิดสารผลิตภณัฑ ์ทั้งสองกระบวนการน้ีตอ้งอาศยัพลงังาน
ความร้อนเขา้ไปช่วยสลายและสร้างพนัธะเคมี จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้ถา้ใชพ้ลงังานในการแบ่ง
ประเภทของปฏิกิริยา จะแบ่งได ้2 ประเภทคือ ปฏิกิริยาคายความร้อน และปฏิกิริยาดูดความร้อน 
 สมการเคมี คือ ส่ิงท่ีใชเ้ขียนปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงจะบอกใหรู้้ว่ามีสารอะไรเป็นสารตั้งตน้และได้
สารผลิตภณัฑอ์ะไรเกิดขึ้น สารต่างๆ ในสมการจะเขียนแทนดว้ยสูตรทางเคมี และแสดงสถานะภาพ
ของสารไวใ้นสมการดว้ยในการเขียนสมการเคมีตอ้งมีการดุลสมการเพื่อใหรู้้จ านวนของสารท่ีใชแ้ละ
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้น 
 ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์เจริญมาก สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งมาก ปฏิกิริยาเคมีบางอยา่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่บางปฏิกิริยามนุษยท์ าให้
เกิดขึ้น ทั้งสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีต่างๆในกิจกรรมต่างๆจึงตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดโทษต่อผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
สาระการเรียนรู้ 
         1.  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนั 
         2.  ผลกระทบของสารเคมีและปฏิกริิยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
       1 อธิบาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนัได ้
        2 อธิบายผลกระทบของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
       3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
      4.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ วิชาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 



      5.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายทบทวน ปฏิกิริยาเคมี 

            2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  2.1 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวนั  
  2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกบัรวบรวม ปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวนั  
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1  ครูน าปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั ท่ีรวบรวมไดส้รุปเป็นสมการเคมี    

3.2 ครูน าอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีมีผลตอ่ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
           4.  ข้ันขยายความรู้ 

              4.1  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

              4.2  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใชส้ารเคมีจะท าใหเ้กิดเปล่ียนแปลงทาง
เคมีวา่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

4.3  ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทางเคมี 

4.4 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนสมการเคมี และการเขียนสมดุลของสมการเคมี 
   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 7 

              5.2  ใหน้กัศึกษาท ารายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากโรงงานอตสากรรมทางดา้น
เคมี 

ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
          2.     วีดีทศัน์แสดงสมการของการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การวัดและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 



            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
       เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนน
ขึ้นอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี13 หน่วยท่ี  8 

รหัสวิชา  2000-1301      วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  14 
ช่ือหน่วย  การรักษาสมดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 

 

แนวคิด 
ส่ิงมีชีวิตมีเซลลเ์ป็นหน่วยย่อยพื้นฐาน ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต เซลล์จะตอ้งไดรั้บสาร

และก าจดัสารท่ีเซลลไ์ม่ตอ้งการออก เพื่อให้เซลลท์ างานไดป้กติ วิธีการท่ีสารล าเลียงผ่านเซลล์ ได้แก่ 
การแพร่ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และการล าเลียงแบบใชพ้ลงังาน ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด     มี
โครงสร้างและอวยัวะในการรักษาดุลยภาพของร่างกายท่ีแตกต่างกนั ส าหรับคนและสัตว์เล้ียงลูกดว้ย
นมมีไตเป็นอวยัวะท าหน้าท่ีรักษาดุลยภาพของน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ มี
ศูนยค์วบคุมอยู่ท่ีสมองส่วนไฮโพทาลามสั และการรักษาดุลยภาพของกรด-เบส โดยกระบวนการ
หายใจ ในพืชมีปากใบเพื่อควบคุมดุลยภาพของน ้ าภายในล าตน้ ส่ิงมีชีวิตบางชนิด เช่น พวกโพรทิสตมี์
คอนแทร็กไทลแ์วคิวโอล ท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพของน ้าและแร่ธาตุ 
สาระการเรียนรู้ 

1. โครงสร้างของเซลล ์
2. การล าเลียงสารผา่นเซลล ์

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายโครงสร้างของเซลลไ์ด ้
2. สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายกระบวนการล าเลียงสารผา่นเซลลไ์ด้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ

สังเกตเห็นได ้ ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่
ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 
 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 



1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูแนะใหน้กัเรียนสังเกตสาหร่ายหางกระรอกท่ีน ามาวา่ถา้เราจะศึกษาถึงโครงสร้าง

รายละเอียดภายในของสาหร่ายหางกระรอก เราจะมีวิธีการท าอยา่งไร โดยใหน้กัเรียน
ร่วมกนัคิดวางแผนในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
❖ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
❖ วิธีท าการทดลอง 
❖ วิธีการบนัทึกผลการทดลอง 

1.2. ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามท่ีก าหนดไว ้
1.3. ครูน าอภิปรายลกัษณะของส่ิงท่ีเห็น  เราเรียกวา่ เซลลข์องพืช ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นรูปร่าง

อยา่งไร แต่ละส่วนท่ีมองเห็น เรียกวา่ อะไรบา้ง 
            2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

   2.1.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัการศึกษาเซลลข์องสัตว ์ โดยใหน้กัเรียนทดลองศึกษาเซลลข์อง
เยือ่บุแกม้ 

   2.2.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัลกัษณะของเซลลเ์ยือ่บุขา้งแกม้กบัเซลลส์าหร่ายหางกระรอก 
เปรียบเทียบลกัษณะของเซลลท์ั้ง 2 ชนิด 

3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1ครูใชแ้ผน่ภาพโปร่งใสแสดงร่างกายของคนและพืช ซ่ึงประกอบดว้ยอวยัวะ เน้ือเยื่อ และ

เซลลต์่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุป “เซลลเ์ป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต” 
  3.2แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมท่ี 2.1 โครงสร้างของเซลล ์ โดยด าเนิน

กิจกรรมตามขั้นตอน และร่วมกนัสรุปผลการศึกษา (ในการศึกษากิจกรรม ควรให้
นกัเรียนดูส่วนประกอบของเซลล ์โดยเทียบกบัแผนภาพในหนงัสือเรียนควบคู่กนั) 

  3.3ครูใชแ้ผน่โปร่งใสแสดงโครงสร้างของเซลลพ์ืช และโครงสร้างของเซลลส์ัตว ์ หรือให้
นกัเรียนศึกษาจากหนงัสือเรียน เพื่อให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นดงัน้ี 

 - โครงสร้างพื้นฐานของเซลลมี์ส่วนประกอบใดบา้ง 
 - ส่วนท่ีห่อหุม้เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวต์่างกนัอยา่งไร 
 - ออร์แกเพลสในเซลลพ์ืชต่างจากในเซลลส์ัตวอ์ยา่งไร 

           
 4.  ข้ันขยายความรู้ 

  4.1. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของออร์แกเพลสต่างๆ ภายในไซโทพลาซึม  



   4.2. ครูยกสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั และตั้งประเด็นค าถาม “แม่คา้ใชน้ ้าพรมผกัและ
คลุมดว้ยผา้ขาวบางหรือการแช่ดอกไมส้ดในแจกนัท่ีมีน ้า การกระท าดงักล่าวเพื่อเหตุผล
ใด” 

  4.3 ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบั การล าเลียงสารผา่นเซลล ์ “น ้าล าเลียงเขา้ไปในผกัและ
ดอกไมไ้ดอ้ยา่งไร” 

  4.4.ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ วิธีการแพร่น้ีถา้เป็นการแพร่ของตวัท าละลาย จะเรียกวา่ 
ออสโมซิส  

 4.4 ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบ วิธีการแพร่แบบฟาซิลิเทต  การแพร่แบบฟาซิลิเทตตอ้งอาศยั
โปรตีนตวัพาบนเยื่อหุม้เซลล ์และมีทิศทางล าเลียงสารเช่นเดียวกบัการแพร่ 

 4.5 ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบ วิธีการล าเลียงแบบใช ้
 4.6 ครูทบทวน สรุปความเหมือนและความแตกต่างของการล าเลียงสารแบบต่างๆ เช่น 
 - การแพร่แบบฟาซิลิเทต ต่างจากการแพร่อยา่งไร 
 - การแพร่แบบฟาซิลิเทต เหมือนการล าเลียงแบบใชพ้ลงังานอยา่งไร 
 - การแพร่แบบฟาซิลิเทต ต่างจากการล าเลียงแบบใชพ้ลงังานอยา่งไร 
 - ยกตวัอยา่งการล าเลียงสารแบบต่างๆ 

   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 8.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 166. 

               5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2. แผน่โปร่งใสแสดงโครงสร้างของเซลลพ์ืช และโครงสร้างของเซลลส์ัตว ์

3. วสัดุอุปกรณ์ 
  - กลอ้งจุลทรรศน์ 

- สไลดถ์าวรเซลลเ์ยือ่หอม เซลลส์าหร่ายหางกระรอก เซลลเ์ยือ่บุขา้งแกม้ 
  - บิกเกอร์ 
  - ไข่เป็ด 
  - เทียนไข 



  - เกลด็ด่างทบัทิม 
- หลอดกาแฟ 

การวัดและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
       เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนน
ขึ้นอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี14 หน่วยท่ี  8 

รหัสวิชา  2000-1301      วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  15 
ช่ือหน่วย  การรักษาสมดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคิด 
ส่ิงมีชีวิตมีเซลลเ์ป็นหน่วยย่อยพื้นฐาน ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต เซลล์จะตอ้งไดรั้บสาร

และก าจดัสารท่ีเซลลไ์ม่ตอ้งการออก เพื่อให้เซลลท์ างานไดป้กติ วิธีการท่ีสารล าเลียงผ่านเซลล์ ได้แก่ 
การแพร่ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และการล าเลียงแบบใชพ้ลงังาน ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด     มี
โครงสร้างและอวยัวะในการรักษาดุลยภาพของร่างกายท่ีแตกต่างกนั ส าหรับคนและสัตว์เล้ียงลูกดว้ย
นมมีไตเป็นอวยัวะท าหน้าท่ีรักษาดุลยภาพของน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ มี
ศูนยค์วบคุมอยู่ท่ีสมองส่วนไฮโพทาลามสั และการรักษาดุลยภาพของกรด -เบส โดยกระบวนการ
หายใจ ในพืชมีปากใบเพื่อควบคุมดุลยภาพของน ้ าภายในล าตน้ ส่ิงมีชีวิตบางชนิด เช่น พวกโพรทิสตมี์
คอนแทร็กไทลแ์วคิวโอล ท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพของน ้าและแร่ธาตุ 
สาระการเรียนรู้ 

 1. กลไกการรักษาดุลยภาพ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายเก่ียวกบักลไกการรักษาดุลยภาพของน ้า 
อุณหภูมิ กรด-เบส และแร่ธาตุต่างๆ ในส่ิงมีชีวิตได ้

2. น าความรู้การรักษาดุลยภาพไปใชใ้นการดูแลสุขภาพของตนเอง และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ได ้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมี     
      ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6.มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ 
    สังเกตเห็นได ้ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ใน 
    ตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 



1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1   ครูแนะใหน้กัศึกษาสังเกตพฤติกรรมของสัตวต์่าง ๆ เม่ืออากาศร้อน 
  1.2  ครูน าอภิปรายลกัษณะพฤติกรรมของสัตวส่ิ์งท่ีเห็น   

            2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
   2.1.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต  พืช  สัตว ์และคน 
   2.2.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตในการรักษาดุลยภาพ 
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

            3.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 8.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 170. 
            3.2 ครูใหค้วามรู้ในเร่ือง ส่ิงมีชีวิตมีวิธีการรักษาดุลยภาพต่างกนั พืชมีฟากใบเพื่อแลกเปล่ียน
แก๊สและรักษาดุลยภาพของน ้าในล าตน้ ปากใบของพืชพบท่ีดา้นทอ้งของใบมากกวา่ดา้นบนของใบ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคายน ้า 

 4.  ข้ันขยายความรู้ 
4.1. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัวิธีการรักษาดุลยภาพของ คนและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม มี

ไตเป็นอวยัวะท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพของน ้าและสารต่างๆ ในร่างกาย โดยก าจดัของเสีย
ท่ีเกิดจากกระบวนการเมแทพอลิซึม   

4.2. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัการท างานของไต 
4.3  ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบั การรักษาดุลยภาพของน ้าและแร่ธาตุของปลาน ้าจืดและ

ปลาทะเล 
4.4 ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบั วิธีการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ปลา เช่น โพรทิสต ์นกทะเล ตามรายละเอียดในหนงัสือเรียน 
   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 8.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 170. 

               5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 



           2.    แผน่ภาพ แสดงโครงสร้างไต ส่วนประกอบของไต หน่วยไต 
การวัดและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
    เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนน
ขึ้นอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 
 

 

    

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 15 หน่วยท่ี  9 

รหัสวิชา  2000-1301     วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี  16 
ช่ือหน่วย  ระบบนิเวศ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 



แนวคิด 
 โลกของส่ิงมีชีวิตมีความหลากหลายของระบบนิเวศท่ีกระจายอยูใ่นเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ 
ระบบนิเวศท่ีมีองคป์ระกอบปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางชีวภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั กจ็ะกระจายอยูใ่น
เขตภูมิศาสตร์เดียวกนั เรียกวา่ ไบโอมหรือชีวนิเวศ โดยแบ่งออกเป็นไบโอมบนบกและไบโอมในน ้า 
ไบโอมบนบกใชเ้กณฑป์ริมาณน ้าฝนอุณหภูมิเป็นตวัก าหนด ส่วนไบโอมในน ้าใชค้่าความเคม็เป็น
ตวัก าหนด  
 ระบบนิเวศป่าไมเ้ป็นระบบนิเวศบนบกท่ีเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพบน
พื้นดินท่ีใหญ่ท่ีสุดป่าไมใ้นประเทศไทยแบ่งเป็นป่าผลดัใบ และป่าไม่ผลดัใบ ป่าผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าพรุ
และป่าเบญจพรรณ ป่าไมผ้ลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าชายเลน และป่าพรุ 
 ระบบนิเวศในน ้า แบ่งเป็นระบบนิเวศแหล่งน ้าจืด ระบบนิเวศแหล่งน ้ากร่อย ระบบนิเวศ
แหล่งน ้าเคม็และแนวปะการัง ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ตอ้งปรับตวัเพื่อการอยูร่อดใน
สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีอยู ่เช่น ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นแหล่งน ้าไหล  จะมีรูปร่างเพรียวเพื่อลดความตา้นทานของกระแสน ้า 
ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูบ่ริเวณหาดทรายมีล าตวัแบนมีผิวเรียบ เพื่อสะดวกการแทรกตวัลงในทรายหรือส่ิงมีชีวิต
ท่ีอยูบ่ริเวณหาดหินจะมีสารคิวทินเคลือบช่วยรักษาความช่ืนและป้องกนัการระเหยของน ้า 
สาระการเรียนรู้  

1. ไบโอม 
2. ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
3. ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายชนิดไบโอมสภาพทางกายภาพและชนิดส่ิงมีชีวิตของไบโอมชนิดต่างๆ 
2. อธิบายความหมายและประเภทของระบบนิเวศแบบต่างๆ 
3. อธิบายปัจจยัทางกายภาพต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อส่ิงมีชีวิต 
4. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ   ส่ิงแวดลอ้ม 
5.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและ
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
6.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ    ส่ิงแวดลอ้ม 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูน าอภิปรายถึงสภาพบา้นเรือน ความเป็นอยูใ่นสมยัท่ีครูยงัเป็นเด็ก โดยมีภาพของครู

ในสมยัก่อน กบัสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัโดยเนน้ท่ี 
❖ สภาพแวดลอ้ม 
❖ ส่ิงมีชีวิต 
❖ วิถีชีวิต 

  2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
   2.1.ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มไปส ารวจชนิดของแมลงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
   2.2.น าชนิดของแมลงท่ีศึกษามาร่วมอภิปรายถึง 

❖ ลกัษณะของความเป็นอยูข่องแมลงเป็นอยา่งไร 
❖ ประโยชน์และโทษของแมลงมีอะไรบา้ง 
❖ วิธีการก าจดัแมลงจะท าอยา่งไร 

   2.3 ครูน าผลการศึกษามาอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของแมลงกบัระบบนิเวศ โดยเนน้ในเร่ือง
ของ 
❖ จ านวนของแมลงแต่ละชนิด 
❖ ชนิดของแมลงท่ีมีอยู่ 

    3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
            3.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 195. 
          3.2   ครูใหค้วามรู้ในเร่ืองการอยู่ร่วมกนัของส่ิงท่ีนกัเรียนคน้พบ 
  4.  ข้ันขยายความรู้ 

     4.1. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัไบโอม ไบโอมบนบก ไบโอมในน ้า   
      4.2. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัระบบนืเวศ 

• ระบบนิเวศป่าไม ้
• ระบบนิเวศแหล่งน ้าจืด 
• ระบบนิเวศแหล่งน ้ากร่อย 
• ระบบนิเวศแหล่งน ้าเคม็ 



       5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 195. 

               5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2.    แผน่ภาพโปร่งใส แสดงสภาพแวดลอ้มในอดีต 
การวัดและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ 
 
       เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนน
ขึ้นอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 



    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที1่6 หน่วยท่ี  9 

รหัสวิชา  2000-1301     วิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต สอนคร้ังท่ี 17-18 
ช่ือหน่วย  ระบบนิเวศ จ านวนช่ัวโมง 6 ช.ม. 

 

แนวคิด 
ส่ิงมีชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางกายภาพได้แก่ อุณหภูมิและความช่ืน แก๊ส ดิน ความ

เป็นกรดเบสของดินและน ้ า ส่ิงมีชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางชีวภาพไดแ้ก่ รูปแบบความสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่รวมกนั ไดแ้ก่ ภาวะอิงอาศยั ภาวะปรสิต ภาวการณ์ไดป้ระโยคร่วมกนั ภาวะ
พึ่งพา ภาวะมีการแข่งขนัและการล่าเหยือ่ 

ส่ิงท่ีมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลงังานในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ในระบบนิเวศ
ประกอบดว้ยผูผ้ลิตผูบ้ริโภคและผูย้่อยสลายอินทรียส์ารการกินอาหารท าให้เกิดการถ่ายทอดสารและ
พลังงานในระบบนิเวศพลังงานท่ีส่ิงมีชีวิตแต่ละล าดับขั้นในระบบนิเวศได้รับจะไม่เท่ากันโดย
พลงังานในผูบ้ริโภคแต่ละล าดบัทุกๆส่วนจะถูกน าไปใชไ้ด ้10 ส่วน 

การเปล่ียนแปลงและแทนท่ีในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมี 2 แบบคือ การเปล่ียนแปลง
และแทนท่ีรูปแบบปฐมภูมิ และการเปล่ียนแปลงแทนท่ีรูปแบบทุติยภูมิ การเปล่ียนแปลงแบบแทนท่ี
รูปแบบทุติยภูมิ จะใช้เวลานอ้ยกว่าปฐมภูมิ เน่ืองจากดินและสารอินทรียท่ี์พืชตอ้งการมีพร้อมอยูแ่ล้ว
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไดท้นัที 
สาระการเรียนรู้ 

1. การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 
2. วฏัจกัรในระบบนิเวศ 
3. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
             1.   อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแง่ของการถ่ายทอดพลงังานในรูปแบบของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร 
             2.   อธิบายการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศไดแ้ก่ น ้า คาร์บอน ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และ
ก ามะถนั 
             3.   อธิบายความหมายและประเภทของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ 
             4.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของ
การเรียนวิทยาศาสตร์ 



       5.  เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิชาชีพในเชิงท่ีมี
อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
      6. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ    ส่ิงแวดลอ้ม 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
    1.1  ครูและนกัศึกษา ซกัถามพูดคุยและเปล่ียนลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นของนกัเรียน 
    1.2 ครูและนกัศึกษา ช่วยกบัเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของส่ิงแวดลอ้มท่ี

บา้นของนกัเรียน 
 2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
     2.1 ครูน านกัศึกษาไปส ารวจแหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้มรอบๆวิทยาลยั โดยสนทนา

เก่ียวกบัลกัษณะของน ้า พืชต่างๆ ท่ีขึ้นอยูใ่นบริเวณของวิทยาลยั และวิธีการท่ีเราจะศึกษา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบวิทยาลยั 
❖ ตวัอยา่งของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะน าไปศึกษา 
❖ วิธีการศึกษา 
❖ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองและตรวจสอบ 
❖ การสรุปผลการศึกษา 

     2.2. ใหน้กัศึกษาท าการทดลอง 
     2.3 ครูน าอภิปรายโดยใชแ้นวค าถามดงัน้ี องคป์ระกอบของน ้ ามีลกัษณะอยา่งไร สี กล่ิน 

ส่ิงปนเป้ือน ความเป็นกรด-เบส อุณหภูมิ  ส่ิงมีชีวิตท่ีพบในระบบนิเวศ  บริเวณ  จ านวน  
ความสัมพนัธ์ 

      3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
   3.1. ครูน าอภิปรายถึงระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

         3.2   ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 214. 
        3.3   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผลการทดลอง 
   4.  ข้ันขยายความรู้ 

   4.1 ครูใหค้วามรู้กบันกัศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 
• ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัปัจจยัทางกายภาพ 



• ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัปัจจยัทางชีวภาพ 
4.2 ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนในการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

• โซ่อาหาร 
• สายใยอาหาร  

   4.3. ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเร่ืองวฏัจกัรในระบบนิเววศ 
• วฏัจกัรน ้า 
• วฏัจกัรคาร์บอน 
• วฏัจกัรไนโตรเจน 
• วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
• วฏัจกัรก ามะถนั 

    4.4. ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบักระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ 
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

              5.  ขั้นประเมินผล 
                 5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันา 

                    ทกัษะชีวิต ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 214. 

5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
    ส่ือการเรียนการสอน 

            1.   หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
            2.   แผน่ภาพโปร่งใส แสดงภาพสายใยอาหาร 
            3.   แผน่ภาพโปร่งใส แสดงภาพโซ่อาหาร 
การวัดและการประเมินผล 
            1.  ตรวจใบทา้ยหน่วย 
           2.   สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
           3.   สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
          4.   ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 



          5.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
      1. ใบงานทา้ยหน่วย 
      2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
     3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
     4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
     5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
       เกณฑ์การประเมินผล 
     1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช้ 
    2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
    3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ขึ้นไป 
    4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
    5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึ้นอยูก่บั
การประเมินตามสภาพจริง 
    บันทึกหลงัการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

ตวัอยา่ง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
กลุ่มท่ี…..……..ชัน้/แผนก………………. 

 

ค ำสัง่ ใหป้ระธานกลุ่มสงัเกตพฤตกิรรมสมาชกิในกลุ่มตามพฤตกิรรมทีก่ าหนด 
ค ำช้ีแจง ใหป้ระธานกลุ่มประเมนิและ (✓) ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมของสมาชกิในกลุ่ม 
 

ล ำดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

ควำม 
ร่วมมือกนั 

กำรแสดง
ควำม
คิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำม
คิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน-
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

รวม 

 
 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดมีาก = 4 (ปฏบิตับิ่อยครัง้) 
ด ี = 3 (ปฏบิตับิางครัง้) 
ปานกลาง = 2 (ปฏบิตัคิรัง้เดยีว) 
ควรปรบัปรุง = 1 (ไม่ปฏบิตัเิลย) 
 

ลงชื่อ…………………………….ผูส้งัเกต 
(……..………………….…..) 
…….…./………../.………. 



ภาคผนวก ข (1) 

ตวัอยา่ง 

แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน 

 

ชัน้/แผนก………………. 
 

ค ำสัง่ ใหผู้ส้อนสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาตามพฤตกิรรมทีก่ าหนด 
ค ำช้ีแจง ใหผู้ส้อนประเมนิและ () ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมของสมาชกิในกลุ่ม 
 

กลุ่ม
ท่ี 

หวัข้อเรื่อง 
ควำม 

ร่วมมือกนั 

กำรแสดง
ควำม
คิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำม
คิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรน ำเสนอ
ผลงำน 

รวม 

 
 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดมีาก = 4 (ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์90% ขึน้ไป) 
ด ี = 3 (ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์70% ขึน้ไป) 
ปานกลาง = 2 (ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์50% ขึน้ไป) 
ควรปรบัปรุง = 1 (ประสทิธภิาพต ่ากว่า 50%) 
 
 

ลงชื่อ…………………………….ผูป้ระเมนิ 
(……..……………………..) 
………./………../.………. 



ภาคผนวก ข (2) 

ตวัอยา่ง 

แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน 

 
ชัน้/แผนก………………. 

 

ค ำสัง่ ใหน้ักศกึษากลุ่มอื่นชว่ยกนัประเมนิโดย () ลงในช่องทีต่รงตามระดบัคุณภาพทีเ่หน็ 
 

กลุ่มท่ี ตรงตำมเน้ือหำ 
ล ำดบั 

ขัน้ตอนถกูต้อง 
รปูแบบ 

กำรน ำเสนอ 
กำรตอบค ำถำม อภิปรำยสรุป รวม 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดมีาก = 4 (ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์90 % ขึน้ไป) 
ด ี = 3 (ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์70 % ขึน้ไป) 
ปานกลาง = 2 (ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์50 % ขึน้ไป) 
ควรปรบัปรุง = 1 (ประสทิธภิาพต ่ากว่า 50 %) 
 
 

ลงชื่อ…………………………….ผูป้ระเมนิ 
(……..……………………..) 
………./………../.………. 



ภาคผนวก ค (1) 

ตวัอยา่ง 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี…..……..ชัน้/แผนก………………. 
 

ค ำสัง่ ใหป้ระธานกลุ่มสงัเกตพฤตกิรรมสมาชกิภายในกลุ่ม 
ค ำช้ีแจง ใหป้ระธานกลุ่มประเมนิการท างานของกลุ่มและ () ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมของกลุ่ม 
 

ข้อท่ี ข้อคิดเหน็ บ่อยครัง้ บำงครัง้ ไม่เคยท ำ 

1 เราจดักลุ่มอย่างรวดเรว็และไม่ส่งเสยีงดงั    
2 เราท างานอย่างมสีมาธไิม่เดนิไปมา    
3 เราพดูคุยกนัเสยีงดงัเฉพาะในกลุ่ม    
4 เราตรวจสอบซกัถามจนเพื่อนๆ เขา้ใจตรงกนั    
5 สมาชกิชว่ยกนัตอบค าถามทุกคน    
6 มกีารอธบิายใหส้มาชกิทุกคนเขา้ใจ    
7 มกีารชว่ยเหลอืกนัภายในกลุ่ม    
8 ถามผูส้อนเมื่อเกดิความไม่เขา้ใจ    
9 ท างานเสรจ็ภายในเวลาก าหนด    
10 สมาชกิภายในกลุ่มใหค้วามรว่มมอืกนัทุกคน    

 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดมีาก = 18-20  
ด ี = 15-17  
พอใช ้ = 10-14  
ควรปรบัปรุง       9 
 

หมำยเหตุ เกณฑก์ารประเมนิ 
บ่อยครัง้ = 2  คะแนน 
บางครัง้ = 1  คะแนน 
ไม่เคยท า = 0  คะแนน 
 

ลงชื่อ…………………………….ผูป้ระเมนิ 
(……..……………………..) 
………./………../.………. 



ภาคผนวก ค (2) 

ตวัอยา่ง 

แบบประเมินตนเองของนักศึกษาดา้นพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

ช่ือ………………………………..สกลุ…………………………..ชัน้/แผนก………………………. 

ค ำสัง่ ใหน้ักศกึษาประเมนิตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของตนเอง 
 ร่วมกบักลุ่ม 
ค ำช้ีแจง ใหส้มาชกิทุกคนประเมนิตนเองแลว้ () ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมของตนเอง 
 

ข้อท่ี ข้อคิดเหน็ บ่อยครัง้ บำงครัง้ ไม่เคยท ำ 

1 ฉนัแสดงความคดิเหน็และอธบิายใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มฟัง    
2 ฉนัซกัถามเพื่อนๆ เมื่อฉนัไม่เขา้ใจ    
3 ฉนัช่วยเหลอืเพื่อนๆ เมื่อเหน็ว่าเพื่อนไม่เขา้ใจ    
4 ฉนัซกัถามเพื่อนทุกคนจนแน่ใจว่าทุกคนเขา้ใจตรงกนั    
5 ฉนัฟังเพื่อนๆ ในกลุ่มพดู    
6 ฉนัเปลีย่นใหผู้อ้ื่นพดู    
7 ฉนัเรยีกชื่อเพื่อนของฉนั    
8 ฉนัตัง้ใจฟังและดหูน้าเวลาเพื่อนในกลุ่มอธบิาย    
9 ฉนัพดูใหข้วญัและก าลงัใจเพื่อน    
10 ฉนัสนับสนุนเพื่อนเวลาเพื่อนอธบิายใหฟั้ง    

 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดมีาก = 18-20  
ด ี = 15-17  
ดพีอใช ้ = 10-14  
ควรปรบัปรุง       9  
 

หมำยเหตุ เกณฑก์ารประเมนิ 
บ่อยครัง้ = 2  คะแนน 
บางครัง้ = 1  คะแนน 
ไม่เคยท า = 0  คะแนน 
 

ลงชื่อ…………………………….ผูป้ระเมนิ 
(……..……………………..) 
………./………../.………. 



ภาคผนวก ง 

ตวัอยา่ง 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบักำรประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนั ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…….. 
เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ท่ี 
คุ

ณลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได ้
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0 

1. มมีนุษยสมัพนัธ ์
1.1 แสดงกริยิาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ื่น 
1.2 ใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 

   

2. ความมวีนิัย 
2.1 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง

ต่างๆ ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แตง่กายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ตรงต่อเวลา  

   

3. ความรบัผดิชอบ 
3.1 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีน 
3.2 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและ 

การปฏบิตังิาน 

   

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
4.1 แสดงความคดิอย่างมเีหตผุล 

   

5. ความสนใจใฝ่รู ้
5.1 ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   

6. ความรกัสามคัค ี
6.1 ร่วมมอืในการท างาน 

   

7. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
7.1 คดิสิง่ใหม่ๆ ทีเ่กดิประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม 

   

8. การพึง่ตนเอง 
8.1 แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดด้ว้ยตนเอง 

   

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 



ภาคผนวก จ (1) 

ตวัอยา่ง บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลกำรใช้แผนกำรสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลกำรเรียนของนักศึกษำ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลกำรสอนของคร ู
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ……………………………….ผูบ้นัทกึ 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมำยเหตุ  : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการสอน 



ภาคผนวก จ (2) 

ตวัอยา่ง บนัทึกหลงัการสอน 

ชื่อผูส้อน………………………………………...………รหสั  2000-1401  วชิา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 
ภาคเรยีนที…่………………..ปีการศกึษา………………………. 
 

ห้องเรียน วนั เดือน ปี เวลำ บนัทึกควำมคิดเหน็ หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมำยเหตุ  :  บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสุดของทุกแผนการสอน 
 

ภาคผนวก ฉ 



ตวัอยา่ง 

แบบรวมคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ ำตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชำ…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 
คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ์                       
2. ความมวีนิัย                       
3. ความรบัผดิชอบ                       
4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                       
5. ความสนใจใฝ่รู ้                       
6. ความรกัสามคัค ี                       
7. ความคดิรเิริม่ 

สรา้งสรรค์ 
                      

8. การพึง่ตนเอง                       
 
 

ลงช่ือ…………………………….ผู้ประเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมำยเหตุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ผูส้อนและประธานกลุ่ม 



ภาคผนวก ช 

ตวัอยำ่ง 
แบบสรปุผลกำรประเมิน 

คณุธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ภาคเรียนที…่……………ปีการศึกษา…………………… 

 

รหสัวิชำ………………………………………… 

ช่ือวิชำ…………………………………………... 

ระดบัชัน้………………………………………… 

แผนก / กลุ่ม……………………………….…… 

คว
าม

มมี
นุษ

ยส
มัพ

นัธ
์ 

คว
าม

มวี
นิัย

 

คว
าม

รบั
ผดิ

ชอ
บ 

คว
าม

เช
ื่อม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม

สน
ใจ
ใฝ่
รู ้

คว
าม

รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม

คดิ
รเิร

ิม่ส
รา้
งส
รร
ค์ 

กา
รพ

ึง่ต
นเ
อง

 

รว
ม 

 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
กล

ุ่มป
ระ
เม
นิ 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 ๒
 ส
่วน

 

ล ำดบั
ท่ี 

รหสั
ประจ ำตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 2 1 1 1 1 1 10 10 20 

              
              
              
              
              
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 


