
                                                                                  

 

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระวชิา วทิยาศาสตร์ 
รายวชิา           เทคนิคปฏิบติัการเคมีเบ้ืองตน้ ว20208        
ช้ัน                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2           ภาคเรียนท่ี   1     ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน        นางพรพิมล  เรืองเพง็         

 
1.ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาขอ้ควรปฏิบติัในการท างานในหอ้งปฏิบติัการเคมี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละความปลอดภยัใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี เทคนิคพื้นฐานการวดั กระบวนการวดั ความผดิพลาดของการวดั ความถูกตอ้งความไม่
แน่นอนของการวดั รวมทั้งการอ่านการบนัทึกผลของการวดั เลขนยัส าคญัของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ บวก 
ลบ คูณ หาร การปัดตวัเลขและการเปล่ียนหน่วย เทคนิคการใชอุ้ปกรณ์ และเคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี 
เทคนิควธีิการและปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการถ่ายเทสาร การกรอง การเตรียมสารละลาย การแยกสารโดยสกดั
ตวัท าละลาย และการแยกสารโดยใชเ้ทคนิคโครมาโตกราฟี การกลัน่สาร 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วเิคราะห์และการอภิปราย เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ
วทิยาศาสตร์ รวมทั้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทดลอง ท างานดว้ยความรอบคอบ
และปลอดภยั ทราบวธีิป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุ ภยัอนัตรายท่ีแอบแฝงอยูใ่นสารเคมี ตลอดจนสามารถใช้
อุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการทดลองได ้
 
2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. ระบุขอ้ควรปฏิบติัและปฏิบติัตามขอ้ควรปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการเคมีได้ 
2. ระบุหน่วยพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ การเปล่ียนหน่วยและการค านวณโดยค านึงถึงเลขนยัส าคญัได ้
3. แปลความหมายของตวัอกัษร ตวัเลข ท่ีปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมีได ้
4. เปรียบเทียบความเท่ียงของเคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการเคมีและเลือกใชเ้คร่ืองแกว้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ค านวณและเตรียมสารละลายท่ีมีความเขม้ขนัในหน่วยของร้อยละโดยมวล ร้อยละโดยปริมาตร และส่วนใน
ลา้นส่วน (ppm) 
6. สามารถสกดัสารโดยใชเ้ทคนิคการสกดัดว้ยตวัท าลายและใชอุ้ปกรณ์ในการแยกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7. ระบุหลกัการและสามารถแยกสารโดยใชเ้ทคนิคโครมาโทกราฟีได้ 
8. สามารถวดั ความเป็นกรด-เบสของสารละลายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
9. สามารถอธิบายและเลือกใชว้ธีิการกลัน่ไดเ้หมาะสม 



                                                                                  

3.ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ 

(วนัที่) 
คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 

 

1 ปฐมนิเทศ       

-  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
-  ลกัษณะเน้ือหาวชิา  
-  วธีิการเรียนการสอน 
-  การวดัผลและการประเมินผล 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจใน
ขอบข่ายโดยรวมของเน้ือหาวชิา 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจตรงกนั 
เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑใ์นชั้นเรียน เกณฑ์
การวดัและประเมินผล 

 

1-3 

2-6 1.  ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ

เคมี 

3.  เพื่อใหน้กัเรียนอธิบายการป้องกนัและ
แกปั้ญหาเม่ือเกิดอนัตรายใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี 

4-6 7-12 2.  การวดัและเลขนยัส าคญั 4.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเลือกเคร่ืองมือ
วดัท่ีเหมาะสมได ้
5. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถระบุหน่วย
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ได ้
6.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถค านวณโดย
ค านึงถึงเลขนยัส าคญัได ้

 

7-9 

 

13-18 

 

3. เทคนิคการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ือง
แกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี 

7. เพื่อใหน้กัเรียนเลือกใชเ้คร่ืองแกว้ได้
อยา่งเหมาะสม 
8. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแปลความหมาย
ของตวัอกัษร ตวัเลข ท่ีอยูบ่นอุปกรณ์ใน
หอ้งปฏิบติัการเคมีได ้

10 

 

19-20 สอบกลางภาค  

 

11-12 21-24 

 

4. การเตรียมสารละลาย 9. เพื่อใหน้กัเรียนค านวณค่าความเขม้ขน้
ของสารละลายได ้
10. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเตรียม
สารละลายท่ีความเขม้ขน้ต่างๆได ้



                                                                                  

สัปดาห์ที่ 

(วนัที่) 
คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

13-14 

 

25-28 5. การกรอง 11. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบาย
หลกัการกรองสารชนิดต่างๆได ้
12. เพื่อใหน้กัเรียนเลือกรูปแบบการกรอง
ไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

15 29-30 6. การสกดั 13. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบาย
หลกัการสกดัสารได ้
14. เพื่อใหน้กัเรียนเลือกตวัท าละลายท่ี
เหมาะสมไปใชส้กดัสารได ้

16 31-32 7. โครมาโทกราฟฟี 15. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถระบุหลกัการ
และแยกสารโครมาโทกราฟฟีได ้

17 33-34 8. กรด-เบส 16. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถวดัค่าความ
เป็นกรด-เบสได ้

18-19 35-38 9. การกลัน่ 17.นกัเรียนสามารถอธิบายและและ
เลือกใชว้ธีิการกลัน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

20 

 

40 สอบปลายภาค  

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวชิาเทคนิคปฏิบติัการเคมีเบ้ืองตน้ ว20208     ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา   2558                            

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้             ดงัน้ี 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบา้นท่ีมอบหมาย                     60    คะแนน 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน            10      คะแนน 

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค              30    คะแนน 

 

 

 

 



                                                                                  

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหวัขอ้ เป็นดงัน้ี       

4.1 การประเมินผลจากงานหรือการบ้านทีไ่ด้รับมอบหมาย (60 คะแนน)   

 

รายการ 
รูปแบบ

ของงาน 

วนัทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาทีนั่กเรียน

ควรใช้  
คะแนน 

1. เลขนยัส าคญัและการวดั งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 6 2 คาบ 10 

2. การเตรียมสารละลาย งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 11 สัปดาห์ท่ี 13 3 คาบ 10 

3 การกรอง งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 13 สัปดาห์ท่ี 15 3 คาบ 10 

4. การสกดั งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 15 สัปดาห์ท่ี 17  3 คาบ 10 

5. โครมาโทกราฟี งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 17 สัปดาห์ท่ี 19 3 คาบ 10 

6. การกลัน่ งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 18 สัปดาห์ท่ี 20 3 คาบ 10 

 

หมายเหตุ    เวลาท่ีนกัเรียนควรใช ้หมายถึง เวลาท่ีครูไดพ้ิจารณาวา่ ในการท างานหรือการบา้นช้ินนั้น ๆ นกัเรียน

ควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณดงักล่าวครูไดพ้ิจารณาจากความยาก ความซบัซ้อน และปริมาณงาน

หรือการบา้นช้ินนั้นๆ 

4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพสัิย (10 คะแนน) 

     การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนรายวิชาการสอนรายวิชาเทคนิคปฏิบติัการเคมีเบ้ืองตน้ ว20208

ประจ าภาคเรียนท่ี 1    ปีการศึกษา 2558 ไดก้ าหนดหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม  

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี  

(3) 

ปากลาง 

(2) 

ตอ้ง

ปรับปรุง

(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น                   

2. ความใจกวา้ง      

3. ความรับผดิชอบและเพียรพยายาม        

4. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์      

5. ความมีเหตุผล                                 



                                                                                  

 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม  

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี  

(3) 

ปากลาง 

(2) 

ตอ้ง

ปรับปรุง

(1) 

6. ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นๆ      

7. ความมีระเบียบและรอบคอบ                

8. ความประหยดั                       

9. ความซ่ือสัตย ์                   

10. ความตรงต่อเวลา      

หมายเหตุ  ขอ้ละ 1 คะแนน  

4.3  การประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)  

      4.3.1. การสอบปลายภาค ภาคทฤษฏี เวลาท่ีใชใ้นการสอบ 1.30 ชัว่โมง 30 คะแนน   

  

หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาค ลกัษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. เทคนิคปฏิบติัการเคมีเบ้ืองตน้  ทฤษฎี 15 

2. เทคนิคการทดลอง ปฏิบติั 15 

 


