แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2
คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทารายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกัน
ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้าน
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นากรอบโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (รหัส ว 30101)

3

รายวิชา ดาราศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ว 30102)

26

รายวิชา กลศาสตร์ (รหัส ว 30201)

35

รายวิชา สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล (รหัส ว 30202)

58

รายวิชา ไฟฟูาและแม่เหล็ก (รหัส ว 30203)

74

รายวิชา แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่ (รหัส ว 30204)

89

รายวิชา เคมีพื้นฐาน (รหัส ว 30131)

111

รายวิชา สมบัติของสาร (รหัส ว 30231)

126

รายวิชา จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี (รหัส ว 30232)

136

รายวิชา อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล (รหัส ว 30233)

150

รายวิชา เคมีเชิงความร้อนและเคมีไฟฟูา (รหัส ว 30234)

162

รายวิชา พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (รหัส ว 30161)

171

รายวิชา พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ(รหัส ว 30263)

179

รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช (รหัส ว 30262)

188

รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ (รหัส ว 30261)

197

รายวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ (รหัส ว 30264)

208

รายวิชา โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1 (รหัส ว 30191)

ไม่มี

รายวิชา โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2 (รหัส ว 30192)

ไม่มี

รายวิชา การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30193)

218

รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 (รหัส ว 30291)

227

รายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30293)

247

รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30294)

259

รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30294)
รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 (รหัส ว 30292)

ไม่มี

ภาคผนวก

279
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30101
ชือ่ วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
จานวน 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของฟิสิกส์ ข้อมูลทางฟิสิกส์ หน่วยและการวิเคราะห์มิติ การระบุเลขนัยสาคัญ
การวัดและการหาค่าความคลาดเคลื่ อนจากการทดลองอย่างละเอียด ความส าคัญของปริมาณ สเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์และการคานวณเชิงเวกเตอร์ เพื่อประโยชน์ต่อการนาไปใช้กับการระบุตาแหน่ง การกระจัด
ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง และอัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีความเร่งคงที่และไม่คงที่โดย
ใช้การวิเคราะห์กราฟ สมการการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม

2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมือ่ เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วัดปริมาณทางฟิสิกส์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองพร้อมระบุค่าความคลาดเคลื่อนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2. จาแนกและคานวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ได้เพื่อประโยชน์ต่อการนาไปใช้
กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน
หนึ่งมิติและสองมิติได้
4. ทาการทดลองเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับแรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่
พร้อมทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้

5
3. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของหน่วยวัด เลขนัยสาคัญและการนาไปใช้ประโยชน์
3. มีความรู้และเข้าใจในการทากิจกรรมการวัดอย่างละเอียดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถ แสดงความไม่แน่นอนและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดได้
4. มีความรู้และเข้าใจความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ สามารถหาองค์ประกอบ
ของเวกเตอร์ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์ตาแหน่ง การกระทาระหว่างเวกเตอร์ และการหาเวกเตอร์ลัพธ์ได้
5. ทาการทดลองและสามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง กับเวลา
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. เปรียบเทียบความแตกต่างของมวล แรง และน้าหนักได้
8. มีความรู้และเข้าใจกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
9. ทาการทดลองหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไปพร้อมทั้งคานวณได้
11. มีความรู้ความเข้าใจและการคานวณในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้
12. อธิบาย นาเสนอ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน นาเสนอ
ข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
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สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

1 1-2 บทที่ 1
ธรรมชาติของ
ฟิสิกส์ การวัด
ความ
คลาดเคลื่อน
-ปฐมนิเทศ
รายวิชาแนะนา
ผู้สอนและผู้เรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับ
เกณฑ์ประเมินผล
-ความสัมพันธ์
ระหว่างฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-หน่วยวัด/
เครื่องมือวัด/
เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
และความคลาด
เคลื่อนที่เกิด
1 3 จากการวัดการ
วัดอย่าง
ละเอียดและ
การวิเคราะห์
ความ
คลาดเคลื่อน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้

1. อธิบาย
ความหมายของ
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ
อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว่างกันได้

อภิปรายร่วมกัน
-สังเกตและตั้งคาถามเกี่ยว
คลิป วิดีโอเขียนสรุป/
นาเสนอ
-ร่วมอภิปรายสรุป

ใช้ Power Point
และแจกเอกสาร
แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ
วิดีโอการค้นพบ/
ทดลองเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับความสาคัญ
ของหน่วยวัด เลข
นัยสาคัญและการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. มีความรู้และเข้าใจ
ในการทากิจกรรมการ
วัดอย่างละเอียดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้

-สืบค้น/นาเสนอ/ตั้ง
คาถามเพื่อนาอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
คานวณเกี่ยวกับหน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ ความไม่
แน่นอนและความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการวัด
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

อินเตอร์เนท/
หนังสืออ้างอิง
ใบความรู้
ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

2

2

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

-เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
และความคลาด
เคลื่อนที่เกิด
จากการวัดการ
วัดอย่าง
4- ละเอียดและ
5 การวิเคราะห์
ความ
คลาดเคลื่อน

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับความสาคัญ
ของหน่วยวัด เลข
นัยสาคัญและการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. มีความรู้และเข้าใจ
ในการทากิจกรรมการ
วัดอย่างละเอียดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้
-เลขนัยสาคัญ/ 2. มีความรู้และเข้าใจ
ความไม่แน่นอน เกี่ยวกับความสาคัญ
และความคลาด ของหน่วยวัด เลข
เคลื่อนที่เกิด
นัยสาคัญและการ
จากการวัดการ นาไปใช้ประโยชน์
วัดอย่าง
3. มีความรู้และเข้าใจ
ละเอียดและ
ในการทากิจกรรมการ
6 การวิเคราะห์ วัดอย่างละเอียดด้วย
ความ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
คลาดเคลื่อน
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-สืบค้น/นาเสนอ/ตั้ง
คาถามเพื่อนาอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
คานวณเกี่ยวกับหน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ ความไม่
แน่นอนและความ
คลาดเคลื่อน ที่เกิดจาก
การวัด
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

อินเตอร์เนท/
หนังสืออ้างอิง
ใบความรู้
ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

-สืบค้น/นาเสนอ/ตั้ง
คาถามเพื่อนาอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
คานวณเกี่ยวกับหน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ ความไม่
แน่นอนและความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการวัด
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

อินเตอร์เนท/
หนังสืออ้างอิง
ใบความรู้
ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
7และความคลาด
3
8
เคลื่อนที่เกิดจาก
การวัดการวัด
-เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
และความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจาก
3 9 การวัดการวัด
อย่างละเอียด
และการวิเคราะห์
ความ
คลาดเคลื่อน
-ปริมาณ
เวกเตอร์และ
ปริมาณ สเกลาร์
104
11

4

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

3. มีความรู้และ
-การทดลองการวัดและ
เข้าใจในการทา
กิจกรรมการวัดอย่าง การอ่านผลการวัด พร้อม
แสดงความไม่แน่นอน
ละเอียด

3. มีความรู้และเข้าใจ
ในการทากิจกรรมการ
วัดอย่างละเอียดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้
4. มีความรู้และเข้า
ใจความแตกต่างของ
ปริมาณเวกเตอร์และ
ปริมาณสเกลาร์
สามารถหาองค์
ประกอบของเวกเตอร์
เวกเตอร์หนึ่ง
-ปริมาณ
4. มีความรู้และเข้า
เวกเตอร์และ
ใจความแตกต่างของ
ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์และ
ปริมาณสเกลาร์
สามารถหาองค์
12
ประกอบของเวกเตอร์
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
เวกเตอร์ตาแหน่ง การ
กระทาระหว่าง

-การนาเสนอผลงาน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-อินเตอร์เนท/
-สังเกต
หนังสืออ้างอิง/ใบ
พฤติกรรม/ตอบ
ความรู้
คาถาม/อภิปราย
-ชุดการทดลอง
-รายงานการ
ทดลอง

-สังเกตพฤติกรรม/
ตอบคาถาม/
อภิปรายร่วมกัน
ประกอบในการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตและตั้งคาถาม
-คลิปวิดีโอ/
-สังเกตพฤติกรรม/
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animationเกี่ยวกับ ตอบคาถาม/
animation/ร่วมอภิปราย เวกเตอร์
อภิปรายร่วมกัน
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-อินเตอร์เนท
เพื่อประกอบใน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-ใบความรู้
การประเมิน
-ใบงาน/แบบฝึกหัด คุณลักษณะอันพึง
-respondboard
-ตั้งคาถามประกอบการ
คลิปวิดีโอ/
สังเกต
วิเคราะห์ตัวอย่าง
animation
พฤติกรรม/ตอบ
สถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา เกี่ยวกับเวกเตอร์ คาถาม/อภิปราย
เกี่ยวกับการกระทาระหว่าง -อินเตอร์เนท
ร่วมกัน
เวกเตอร์ และการหา
-ใบความรู้
เพื่อประกอบใน
เวกเตอร์ลัพธ์
-ใบงาน/
กาประเมิน
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัด
คุณลักษณะอัน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-respondboard พึงประสงค์
-ใบงาน/

5

1314

5 15

6 1617

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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เวกเตอร์ และการหา
เวกเตอร์ลัพธ์ได้
บทที่ 2 การ
5. ทาการทดลองและ
เคลื่อนที่ใน 1 อธิบายความสัมพันธ์
มิติ
ระหว่างการกระจัด
-ปริมาณต่างๆ ความเร็ว ความเร่ง
ของการ
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
-ปริมาณต่างๆ 5. ทาการทดลองและ
ของการ
อธิบายความสัมพันธ์
เคลื่อนที่
ระหว่างการกระจัด
ความเร็ว ความเร่ง
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
-การเคลื่อนที่ใน 5. ทาการทดลองและ
แนวตรงที่มี
อธิบายความสัมพันธ์
ความเร่งคงที่ ระหว่างการกระจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation/ร่วมอภิปราย/
นาเสนอ
-การทดลองวัดอัตราเร็ว
โดยใช้เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา/รางลม
-การทดลองเรื่องการตก
แบบเสรี
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

-อุปกรณ์การ
ทดลองเรื่อง
เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา
-ชุดทดลองราง
ลม
-อุปกรณ์การ
ทดลองเรื่องการ
ตกแบบเสรี

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-จากรายงานการ
ทดลอง

-การนาเสนอผลงาน

-รายงานการ
ทดลอง

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน

-สังเกต ตั้งคาถามประกอบ -คลิปวิดีโอหรือ
การวิเคราะห์สถานการณ์ animation
เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ

สังเกตพฤติกรรม/
ตอบคาถาม/
อภิปรายร่วมกัน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เคลื่อนที่แนวตรง
ด้วยความเร่งคงที่
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
18 -การเคลื่อนที่ใน 5. ทาการทดลองและ -สังเกต ตั้งคาถามประกอบ -คลิปวิดีโอหรือ
แนวตรงที่มี
อธิบายความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ animation
ความเร่งคงที่ ระหว่างการกระจัด เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แนวตรง
-การเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง สมการการคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ของการ
ด้วยความเร่งคงที่
ของวัตถุภายใต้ กับเวลาของการ
-ตัวอย่างโจทย์
สนามโน้มถ่วง เคลื่อนที่ในแนวตรง เคลื่อนที่แนวตรงด้วย
สถานการณ์ที่
และการนา
6. ทาการทดลองและ ความเร่งคงที่
เกี่ยวข้อง
ความรู้ไปใช้
อธิบายความสัมพันธ์ -การฝึกวิเคราะห์
ประโยชน์
ระหว่างแรงกับการ สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน -ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
เคลื่อนที่ของวัตถุใน เป็นกลุ่ม
-ใบงาน/
สนามโน้มถ่วงและนา -ฝึกทาโจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัด
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ -เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-อินเตอร์เนต

-การเคลื่อนที่
ของวัตถุภายใต้
สนามโน้มถ่วง
และการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

6

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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7 19- -การเคลื่อนที่ใน
20 แนวตรงทีม่ ี
ความเร่งคงที่
-การเคลื่อนที่
ของวัตถุภายใต้
สนามโน้มถ่วง

ความเร็ว ความเร่ง
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

5. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัด
ความเร็ว ความเร่ง
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง

สมการการคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ของการ
เคลื่อนที่แนวตรงด้วย
ความเร่งคงที่
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

-สังเกต ตั้งคาถามประกอบ
การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ
สมการการคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ของการ
เคลื่อนที่แนวตรงด้วย

การวัดผล/
ประเมินผล
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animationเกี่ยวกับ พฤติกรรม/ตอบ
การเคลื่อนที่แนว คาถาม/อภิปราย
ตรงด้วยความเร่ง ร่วมกัน
คงที่
เพื่อประกอบใน
-ตัวอย่างโจทย์
การประเมิน
สถานการณ์ที่

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา
และการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

7

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
21 -การเคลื่อนที่ใน 5. ทาการทดลองและ
แนวตรงที่มี
อธิบายความสัมพันธ์
ความเร่งคงที่ ระหว่างการกระจัด
-การเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง
ของวัตถุภายใต้ กับเวลาของการ
สนามโน้มถ่วง เคลื่อนที่ในแนวตรง
และการนา
6. ทาการทดลองและ
ความรู้ไปใช้
อธิบายความสัมพันธ์
ประโยชน์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

8 22- บทที่ 3 มวล
23 แรง กฎการ
เคลื่อนที่
แรง มวล และ
น้าหนัก

กิจกรรมการเรียนรู้
ความเร่งคงที่
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
--ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

7. เปรียบเทียบความ - สังเกต ทานาย อธิบาย
เกีย่ วกับการสาธิตเกี่ยวกับ
แตกต่างของมวล
แรง และน้าหนักได้ ความเฉื่อยหรือใช้คลิปวิดีโอ
หรือanimationและ
อภิปรายโดยใช้การตั้งคาถาม
เพื่เปรียบเทียบ เกี่ยวกับมวล
กับน้าหนัก และแรง
-ทาการทดลอง เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ความเร่ง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animationเกี่ยวกับ พฤติกรรม/ตอบ
การเคลื่อนที่แนว คาถาม/อภิปราย
ตรงด้วยความเร่ง ร่วมกัน
คงที่
เพื่อประกอบใน
-ตัวอย่างโจทย์
การประเมิน
สถานการณ์ที่
คุณลักษณะอัน
เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
-ใบความรู้
-ใบงาน
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard
-ชุดทดลองความ สังเกตพฤติกรรม/
ตอบคาถาม/
เฉื่อย
-คลิปวิดีโอหรือ อภิปรายร่วมกัน
animationกฏ เพื่อประกอบ การ
การเคลื่อนที่ของ ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
นิวตัน
-หนังสืออ้างอิง ประสงค์
-รายงานการ
-อินเตอร์เนท
-respondboard ทดลองสังเกต
พฤติกรรม/

8

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

24 แรง มวล และ
น้าหนัก

9 25- แรง มวล และ
26 น้าหนัก

9

27 แรง มวล และ
น้าหนัก

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

12

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ตอบคาถาม/
อภิปรายร่วมกัน
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน
7. เปรียบเทียบความ - สังเกต ทานาย อธิบาย
-คลิปวิดีโอหรือ -สังเกต
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ animationกฏ พฤติกรรม/
แตกต่างของมวล
แรง และน้าหนักได้ ความเฉื่อยหรือใช้คลิปวิดีโอ การเคลื่อนที่ของ คาถาม/อภิปราย
หรือanimationและ
นิวตัน
ร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้การตั้งคาถาม -ชุดสาธิตการรวม -ใบงาน/
เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับ แรง 3 แรง
แบบฝึกหัด
มวลกับน้าหนักและแรง
-หนังสืออ้างอิง
- ตั้งคาถามประกอบการ
-ใบงาน/
สาธิตการรวมแรง 3 แรงและ แบบฝึกหัด
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับแรง -อินเตอร์เนท
และแรงลัพธ์
-respondboard
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
ความเฉื่อยหรือใช้คลิป
7. เปรียบเทียบความ วิดีโอหรือanimationและ -คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
แตกต่างของมวล
อภิปรายโดยใช้การตั้ง
animationกฏการ พฤติกรรม/ตอบ
แรง และน้าหนักได้ คาถามเพื่อเปรียบเทียบ
เคลื่อนที่ของนิวตัน คาถาม/อภิปราย
เกี่ยวกับมวลกับน้าหนัก
-ชุดสาธิตการรวม ร่วมกัน
และแรง
แรง 3 แรง
เพื่อประกอบใน
- ตั้งคาถามประกอบการ -หนังสืออ้างอิง การประเมิน
สาธิตการรวมแรง 3 แรง -ใบงาน/
คุณลักษณะอัน

7. เปรียบเทียบความ -การนาเสนอผลงาน
แตกต่างของมวล
แรง และน้าหนักได้

-รายงานการ
ทดลอง

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

13

10
11 31- กฎการเคลื่อนที่ 8. มีความรู้และ
31 ของนิวตัน
เข้าใจกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน
และประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้

กฎการเคลื่อนที่ 8. มีความรู้และ
ของนิวตัน
เข้าใจกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน
11
33
และประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้

กิจกรรมการเรียนรู้
และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
แรงและแรงลัพธ์
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
28-30 สอบกลางภาค
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
หรือใช้คลิปวิดีโอหรือ
animationและอภิปรายโดย
ใช้การตั้งคาถามเพื่อลง
ข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใช้
กระดาน respondboard
-ตั้งโจทย์เกี่ยวกับกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบาย
วิธีการหาคาตอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
หรือใช้คลิปวิดีโอหรือ
animationและอภิปราย
โดยใช้การตั้งคาถามเพื่อลง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

แบบฝึกหัด
พึงประสงค์
-อินเตอร์เนท
-ใบงาน/
-respondboard แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ
animation/ชุด
สาธิตเกี่ยวกับกฏ
การเคลื่อนที่ของนิว
ตัน
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกฏการ
เคลื่อนที่ของ นิวตัน
-ใบความรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-respondboard

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ
animation/ชุด
สาธิตเกี่ยวกับกฏ
การเคลื่อนที่ของ
นิวตัน
-ตัวอย่างโจทย์

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

แรงเสียดทาน

12

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

14

10. มีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวข้องกับ
แรงเสียดทาน

3435

แรงดึงดูด
12
36 ระหว่างมวล

11. มีความรู้และ
เข้าใจกฎแรงดึงดูด

กิจกรรมการเรียนรู้
ข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน-การ
ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใช้
กระดาน respondboard
-ตั้งโจทย์เกี่ยวกับกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบาย
วิธีการหาคาตอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
แรงเสียดทานหรือใช้คลิป
วิดีโอหรือanimationและ
อภิปรายโดยใช้การตั้งคาถาม
เพื่อลงข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับแรง
เสียดทาน
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ แรง
เสียดทานร่วมกันเป็นกลุ่ม
โดยใช้กระดาน
respondboard
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่าง
มวลโดยใช้คลิปวิดีโอหรือ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกฏการ
เคลื่อนที่ของ นิว
ตัน
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
animation/ชุด
สาธิตเกี่ยวกับแรง
เสียดทาน
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องแรง
เสียดทาน
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animation
พฤติกรรม/ตอบ
เกี่ยวกับแรงดึงดูด

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ระหว่างมวลและ
ประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ทั่วไป
พร้อมทั้งคานวณได้

animationและอภิปรายโดย
ใช้การตั้งคาถามเพื่อลง
ข้อสรุป
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับร่วมกัน
เป็นกลุ่มโดยใช้กระดาน
respondboard
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ระหว่างมวล
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-respondboard

คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และสืบค้นข้อมูล
-การทดลองการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์(Guided
Inquiry)
-การนาเสนอผลงาน

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animationเกี่ยวกับ พฤติกรรม/ตอบ
การเคลื่อนที่แบบ คาถาม/อภิปราย
โพรเจกไทล์
ร่วมกัน
-ตัวอย่างโจทย์
เพื่อประกอบใน
สถานการณ์ที่
การประเมิน
เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะอัน
-ใบสถานการณ์ พึงประสงค์
-ใบความรู้
-จากรายงานการ
-ชุดการทดลองการ ทดลอง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์
-อินเตอร์เนต
-รายงานการ
-สังเกต
ทดลอง
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน

บทที่ 4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
13 37- การเคลื่อนที่
38 แบบโพรเจก
ไทล์

13 39

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์

12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการคานวณ
ในเรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์และ
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

16

สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการคานวณ
ในเรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์และ
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และสืบค้นข้อมูล
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
12. มีความรู้ความ
-สังเกต/ตั้งคาถาม
การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ เข้าใจและการคานวณ ประกอบการวิเคราะห์
ในเรื่องการเคลื่อนที่ สถานการณ์เพื่อสร้าง
แบบโพรเจกไทล์และ คาอธิบายเกี่ยวกับการ
14 42
การเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วงกลม พร้อมทั้ง
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ โจทย์

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
40- ไทล์
14 41

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนทีแ่ บบ
โพรเจกไทล์
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท

การวัดผล/
ประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
ประกอบในการ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์

15
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การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์
15 45

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

17

ประโยชน์ต่อการ
อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสืออ้างอิง
พึงประสงค์
-respondboard -ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-สังเกตและตั้งคาถาม
-คลิปวิดีโอหรือ -สังเกต
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation
พฤติกรรม/ตอบ
animation กระตุ้นเพื่อให้ เกี่ยวกับการ
คาถาม/อภิปราย
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง เคลื่อนที่แบบ
ร่วมกัน
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์
เพื่อประกอบใน
โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่
-ตัวอย่างโจทย์ การประเมิน
การจัดการเรียนรู้ และ
สถานการณ์ที่
คุณลักษณะอัน
กระตุ้นให้นักเรียนตั้ง
เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
คาถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับ -ใบสถานการณ์
-ใบงาน/
การเคลื่อนที่แบบโพรเจก -ใบความรู้
แบบฝึกหัด
ไทล์และสืบค้นข้อมูล
-ใบงาน/
-สังเกต/ตั้งคาถาม
แบบฝึกหัด
ประกอบการวิเคราะห์
-อินเตอร์เนท
สถานการณ์เพื่อสร้าง
-หนังสืออ้างอิง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
-respondboard
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
-คลิปวิดีโอหรือ -สังเกต
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
เข้าใจและการ
animation
พฤติกรรม/ตอบ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพื่อให้ เกี่ยวกับการ
คาถาม/อภิปราย
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง เคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบ
ร่วมกัน
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์
เพื่อประกอบใน
เคลื่อนที่แบบวงกลม โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่การ -ตัวอย่างโจทย์ การประเมิน
พร้อมทั้งสังเคราะห์ จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ สถานการณ์ที่
คุณลักษณะอัน
ความรู้เพื่อประโยชน์ นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
รู
เ
้
กี
ย
่
วกั
บ
การเคลื
อ
่
นที
แ
่
บบ
ต่อการอธิบาย
-ใบสถานการณ์ -ใบงาน/

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

18

กิจกรรมการเรียนรู้

16

4647

-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ
16 48

การวัดผล/
ประเมินผล

โพรเจกไทล์และสืบค้นข้อมูล
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม(ทั้งแนวราบและ
พร้อมทั้งสังเคราะห์ แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
ความรู้เพื่อประโยชน์ จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
ต่อการอธิบาย
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
ปรากฎการณ์ที่
วงกลม
เกิดขึ้นได้
-การทดลองเรื่อง คาบของ
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
(Guided Inquiry)

-ใบความรู้
แบบฝึกหัด
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ชุดการทดลอง
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-อินเตอร์เนต
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-จากรายงานการ
ทดลอง

12. มีความรู้ความ
-การนาเสนอผลงาน
เข้าใจและการคานวณ
ในเรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์และ
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ

-รายงานการ
ทดลอง

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่
แบบวงกลม
-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ
-การเคลื่อนที่
บนทางโค้ง

17

4647

-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ
17 48 -การเคลื่อนที่
บนทางโค้ง

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

19

อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ วงกลม
วงกลม(ทั้งแนวราบและ
-ตัวอย่างโจทย์
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
สถานการณ์ที่
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ เกี่ยวข้อง
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก -ใบสถานการณ์
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
-ใบความรู้
วงกลม
-ใบงาน/
-สังเกต/ตั้งคาถาม
แบบฝึกหัด
ประกอบการวิเคราะห์
-อินเตอร์เนท
สถานการณ์เพื่อสร้าง
-หนังสืออ้างอิง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
-respondboard
เคลื่อนที่แบบวงกลม

-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดโี อหรือ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม(ทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
พร้อมทั้งสังเคราะห์
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่

การวัดผล/
ประเมินผล
-การนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดโี อหรือ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพือ่ ให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม(ทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
พร้อมทั้งสังเคราะห์
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
ความรู้เพื่อประโยชน์
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
ต่อการอธิบาย
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
ปรากฎการณ์ที่
วงกลม
เกิดขึ้นได้
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม

ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวดิ่ง
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
-ใบสถานการณ์ -ใบงาน/
-ใบความรู้
แบบฝึกหัด
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
หนังสืออ้างอิง
-respondboard

--สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

21

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-ใบงาน/

--ฝึกทาโจทย์ปัญหา

การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวดิ่ง
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การเคลื่อนที่
ของดาวเทียม
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12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม(ทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่
อยากรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบวงกลม
-สังเกต/ตั้งคาถามประกอบ
การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์ โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
เข้าใจและการคานวณ ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
ในเรื่องการเคลื่อนที่ animation กระตุ้นเพื่อให้
แบบโพรเจกไทล์และ ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
การเคลื่อนที่แบบ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง วงกลม(ทั้งแนวราบและ
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
ประโยชน์ต่อการ จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
อธิบายปรากฎการณ์ที่ นักเรียนตั้งคาถามเกี่ยวกับ

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่
ของดาวเทียม

19 51

12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-สังเกตและตั้งคาถาม

-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
ประกอบคลิปวิดโี อหรือ
animation
animation กระตุ้นเพื่อให้ เกีย่ วกับการ
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง เคลื่อนที่แบบ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ วงกลม-ตัวอย่าง
วงกลม(ทั้งแนวราบและ
โจทย์
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
สถานการณ์ที่
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
เกี่ยวข้อง
นักเรียนตั้งคาถามเกี่ยวกับ
-ใบสถานการณ์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-ใบความรู้
-สังเกต/ตั้งคาถาม
-ใบงาน/
ประกอบการวิเคราะห์
แบบฝึกหัด
สถานการณ์เพื่อสร้าง
-อินเตอร์เนท
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
-หนังสืออ้างอิง
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-respondboard
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
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สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

52-54 สอบปลายภาค

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว 30101 (ฟิสิกส์พื้นฐาน) ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ........ มีแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ดังนี้ ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค
10 คะแนน
5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค
10 คะแนน
5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน 10 คะแนน
5.1.4 แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง
20 คะแนน
ตารางการประเมิน ทักษะกระบวนการฯ/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงานแบบฝึกหัด รายงานการทดลอง
รายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. การทดลอง เรื่อง การวัดอย่างละเอียด
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่องปริมาณเวกเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. การทดลอง เรื่อง การวัดอัตราเร็วโดยใช้รางลม
การทดลอง เรื่องการตกแบบเสรี
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ
4. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. การทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล
และความเร่ง
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง แรง มวล น้าหนัก

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9

คะแนน
ทักษะ 1คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.5 คะแนน
2 คะแนน
ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.5 คะแนน
1คะแนน
1 คะแนน
ทักษะ 1คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
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4. แบบฝึกหัด เรื่อง กฎของนิวตัน
5. แบบฝึกหัด เรื่อง แรงเสียดทาน
6. แบบฝึกหัด เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
1. การทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลือ่ นที่แบบโพรเจคไทล์
4. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจคไทล์
5. การทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่11
สัปดาห์ท่1ี 2
สัปดาห์ที่12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่13

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่13
สัปดาห์ที่14
สัปดาห์ที่15

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่16

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่16

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที17

งานเดีย่ ว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18
สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่18
สัปดาห์ที่19

งานกลุ่มละ 4 คน

6. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
7. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ใน
แนวระดับและทางโค้ง
8. แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
9. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
รวม

5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน)

10.00 คะแนน

0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.25 คะแนน
1คะแนน
1คะแนน
ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.25 คะแนน
1คะแนน
0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
30
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5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (ตัวชี้วัด) (20คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1ธรรมชาติของฟิสิกส์ การวัดและ ความคลาด
เคลื่อน
หน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ
ความไม่แน่นอนในการวัด
ปริมาณเวกเตอร์
บทที่ 2การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
ปริมาณเวกเตอร์กับการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติในแนวระดับ
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติในแนวดิ่ง
บทที่ 3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
มวล แรง น้าหนัก
บูรณาการระหว่างหัวข้อ
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

เติมคา/อธิบาย2ข้อ
( 3 คะแนน)
แสดงวิธีทา2 ข้อ( 4 คะแนน)

7

เติมคา/อธิบาย1ข้อ ( 2คะแนน)
แสดงวิธีทา2 ข้อ (5คะแนน)
เติมคา/อธิบาย2ข้อ ( 2คะแนน)
แสดงวิธีทา1ข้อ (1คะแนน)
แสดงวิธีทา1 ข้อ (3 คะแนน)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

7

3
3
20
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่าง............... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
บทที่ 3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงเสียดทาน
แรงดึงดูดระหว่างมวล
บทที่ 4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพรเจคไทล์บนพื้นราบและพื้นเอียง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

เติมคา/อธิบาย 1ข้อ ( 1
คะแนน)
แสดงวิธีทา 3ข้อ( 4 คะแนน)

5

เติมคา/อธิบาย1ข้อ ( 2
คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ( 4 คะแนน)
เติมคา/อธิบาย1 ข้อ ( 2
คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ( 4 คะแนน)
แสดงวิธีทา1ข้อ( 3คะแนน)

การเคลื่อนที่แบบวงกลม
วงกลมในแนวระนาบระดับ
วงกลมในแนวดิ่ง
บูรณาการระหว่างหัวข้อ
รวม

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

6

6
3
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟูา เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ คานวณหา
เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล สังเกตตาแหน่งของวัตถุท้องฟูาที่สัมพันธ์กับตาแหน่งบนโลก กลุ่มดาว
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางดาราศาสตร์ กล้ อ งโทรทรรศน์ รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดวงอาทิ ต ย์ โลกและ
ดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อ ให้ มีค วามรู้ ค วามเข้าใจ มีทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ มีเจตคติแ ละเห็ น คุณ ค่า ของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของดาราศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตได้
2. สืบค้นและอธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกถึงสมัยปัจจุบันได้
3. อธิบายการกาหนดตาแหน่งของวัตถุท้องฟูาที่สัมพันธ์กับตาแหน่งบนโลก ตาแหน่งของวัตถุบนทรง
กลมท้องฟูาโดยใช้แบบจาลองได้
4. อธิบายความหมายและเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติได้
5. คานวณเวลาท้องถิ่นและเวลาสากลได้
6. อธิบายหลักการทางานของกล้องโทรทรรศน์
7. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้
8. อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพได้
9. อธิบายวิวัฒนาการและสมบัติของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และกาแล็กซีได้
10. อธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ได้
11. สืบค้นและนาเสนอประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการสารวจทรัพยากร
ในการสื่อสาร ทางอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้
12. อธิบายการส่งและคานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้

28

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

1

1

บทที่ 1 ประวัติการศึกษาดาราศาสตร์ 1. อธิบายพัฒนาการของ - บรรยาย
จนถึงปัจจุบัน
ดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัย
- การศึกษาดาราศาสตร์สมัยแรก
เริม่ แรก ถึงสมัยปัจจุบันได้
จนถึงปัจจุบัน
- ประวัติการศึกษาดาราศาสตร์ของ
พระมหากษัตริย์ไทย

- powerpoint

2

2

บทที่ 2 ทรงกลมท้องฟูา
- ลักษณะทรงกลมท้องฟูา
- ลักษณะการเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตย์

3

3

- กลุ่มดาว ลักษณะการเคลื่อนที่ของ 4. อธิบายการเคลื่อนที่ของ - บรรยาย - powerpoint
กลุ่มดาวบนท้องฟูา
ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวบน
- โปรแกรม
- แผนที่ดาว
ท้องฟูาได้
ท้องฟูาจาลอง
5. สามารถใช้แผนที่ดาวได้
- VDO
- แผนที่ดาว

4

4

บทที่ 3 ระบบพิกัดดาราศาสตร์
- การวัดระยะทางเชิงมุม
- หน่วยทางดาราศาสตร์

6. อธิบายความหมายของ - บรรยาย - ชุดทดลอง
หน่วยทางดาราศาสตร์ได้ - ทดลอง Astro Lab
7. สามารถวัดระยะทาง
เชิงมุมได้

5

5

- เทคนิคพาราแลกตรีโกณมิติ

8. คานวณหาระยะทางของ - บรรยาย
ดาวฤกษ์ด้วยเทคนิคพารา
แลกตรีโกณมิติได้

- powerpoint

6

6

- พิกัดบนทรงกลมท้องฟูา
- Horizontal system
- Equatorial system

9. ระบุตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูาด้วยระบบ
Horizontal system ได้

- powerpoint
- แบบจาลอง
ทรงกลมท้องฟูา

2. อธิบายลักษณะ
- บรรยาย - powerpoint
ทรงกลมท้องฟูาได้
- แบบจาลอง
3. อธิบายการเคลื่อนที่ของ
ทรงกลมท้องฟูา
ดวงอาทิตย์

- บรรยาย

29
สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- Ecliptic system

10. ระบุตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูาด้วยระบบ
Equatorial system ได้
11. ระบุตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูาด้วยระบบ Ecliptic
system ได้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

7

7

บทที่ 4 เวลาทางดาราศาสตร์
- เวลาสุริยคติ
- เวลาดาราคติ
- ความแตกต่างกันของเวลาสุริยะคติ
กับดาราคติ

12. อธิบายความหมายของ - บรรยาย
เวลาสุริยคติได้
13. อธิบายความหมายของ
เวลาดาราคติได้
14. อธิบายความแตกต่าง
ของเวลาสุริยะคติกับเวลา
ดาราคติได้

- powerpoint
- นาฬิกาแดด

8

8

- เวลาท้องถิ่น
- เวลาสากล
- ประโยชน์ของระบบเวลาต่าง ๆ

15. คานวณเวลาท้องถิ่นได้ - บรรยาย
16. คานวณเวลาสากลได้
17. บอกประโยชน์ของเวลาได้

- powerpoint

9

9

บทที่ 5 กล้องโทรทรรศน์
- กล้องโทรทรรศน์แบบใช้แสง
- ชนิดของกล้องโทรทรรศน์
- ชนิดของฐาน และขาตั้ง
กล้องโทรทรรศน์
- การฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์

18. บอกชนิดของกล้อง
- บรรยาย
โทรทรรศน์ที่แบ่งประเภท - ทดลอง
ตามการใช้แสงได้
19. บอกส่วนประกอบของ
กล้องโทรทรรศน์ได้
20. อธิบายความแตกต่าง
ของฐานตั้งกล้อโทรทรรศน์ได้

- powerpoint
- กล้องโทรทัศน์

10
11

สอบกลางภาค
10 ปฏิบัติการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

21. สามารถติดตั้ง
กล้องโทรทรรศน์ได้
22. สามารถใช้งานกล้อง
โทรทรรศน์ได้

- ทดลอง

- กล้องโทรทัศน์

30
สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

12

11 บทที่ 6 กาแล็กซีและเอกภพ
- การกาเนิดเอกภพและกาแล็กซี
- แบบจาลองเอกภพ
- กฎฮับเบิล

23. อธิบายการกาเนิด
กาแล็กซี และเอกภพได้

- บรรยาย - powerpoint
- VCD

13

12 - วิวัฒนาการของกาแลกซี
- การจาแนกรูปแบบของกาแลกซี
- ปรากฏการณ์ Red Shift and Blue
Shift

24. จาแนกรูปแบบของ
กาแล็กซีได้
25. อธิบายการขยายตัว
ของเอกภพได้

- บรรยาย - powerpoint

14

13 บทที่ 7 ระบบสุริยะและดาวฤกษ์
- การกาเนิดดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

26. อธิบายการกาเนิด และ - บรรยาย - powerpoint
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้

15

14 - ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสี
ของดาวฤกษ์
- แผนภาพ H-R

27. อธิบายความสัมพันธ์
- บรรยาย
ระหว่างอุณหภูมิกับสีของ
ดาวฤกษ์
28. อธิบายวิวฒ
ั นาการของ
ดาวฤกษ์จากแผนภาพH-R ได้

- powerpoint
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15 - การกาเนิดดวงอาทิตย์
- การกาเนิดระบบสุริยะ
- วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
- ดาวเคราะห์และดาวบริวารที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

29. อธิบายการกาเนิด
- บรรยาย
วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
รวมถึงดาวเคราะห์และ
ดาวบริวารที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบ
สุริยะได้

- powerpoint
- VCD
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16 - ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและ
ดวงจันทร์
- สุริยุปราคา จันทรุปราคา
- น้าขึ้น – น้าลง
- ข้างขึ้น – ข้างแรม

30. บอกชนิด และอธิบาย - บรรยาย
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้
31. บอกชนิด และอธิบาย
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้

- powerpoint
- VCD

31
สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม
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17 บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
- การส่ง และการคานวณความเร็วใน
การโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้
- กฎของนิวตัน
- สภาพไร้น้าหนัก

32. บอกประเภท และ
- บรรยาย - powerpoint
ความสาคัญของดาวเทียมได้
- VCD
33. อธิบายหลักการส่ง
ดาวเทียมได้
34. คานวณความเร็วในการ
โคจรของดาวเทียมรอบโลก
ได้
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18 - โครงการอวกาศที่สาคัญและ
น่าสนใจ
- ประโยชน์ของดาวเทียม

35. สืบค้น และอภิปราย
โครงการอวกาศที่สาคัญ
และน่าสนใจ
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- บรรยาย - powerpoint
- VCD

สอบปลายภาค
5. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

การสอนรายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
30 คะแนน
2. ประเมินจากการสอบย่อย
20 คะแนน
3. ประเมินจากการสอบกลางภาค
20 คะแนน
4. ประเมินจากการสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (30 คะแนน)
รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

1. ใบงานที่ 1 ศึกษาประวัตินักดาราศาสตร์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

2

2. ใบงานที 2.1 ตาแหน่งการขึ้นตกของดวง
อาทิตย์ตามละติจูดผู้สังเกต

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

2

3. ใบงานที่ 2.2 การใช้แผนที่ดาว

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

2

4. ใบงานที่ 3 การวัดระยะทางเชิงมุม

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

2

5. ใบงานที่ 4 เวลา

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

2

6. ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

7

7. ใบงานที่ 5 กาแล็กซีและเอกภพ

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

2

8. ใบงานที่ 6 การจาแนกชนิดกาแล็กซี

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

2

9. ใบงานที่ 7 ดาวฤกษ์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

1

10. ใบงานที่ 8 วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

1

11. ใบงานที่ 9 ระบบสุริยะของเรา

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

1

12. ใบงานที่ 10 สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

2

13. ใบงานที่ 11 ความเร็วหลุดพ้นและ
ความเร็วโคจร

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

2

14. ใบงานที่ 12 โครงการอวกาศที่สาคัญ

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

2

รายการ

รวม

30
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4.2. ประเมินจากการสอบย่อย (20 คะแนน)
สอบย่อยก่อนกลางภาค (10 คะแนน)
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- ลักษณะทรงกลมท้องฟูา

เติมคาตอบและอธิบาย 1 ข้อ

2

- ลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์

อธิบาย 1 ข้อ

1

- หน่วยทางดาราศาสตร์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- การวัดระยะทางเชิงมุม และ ระยะparsec

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- ระบบพิกัดท้องฟูา

อธิบาย 1 ข้อ

1

- เวลาดาราคติ และสุริยะคติ เวลาท้องถิ่น และเวลาสากล อธิบาย 1 ข้อ

2

ราม

10

สอบย่อยหลังกลางภาค (10 คะแนน)
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- วิวัฒนาการเอกภพและกาแล็กซี

อธิบาย 1 ข้อ

1

- การจาแนกรูปแบบของกาแลกซี
- ปรากฏการณ์ Red Shift and Blue Shift

เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ

1

- การกาเนิดดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์
เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

1

- ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสีของดาวฤกษ์

อธิบายหรือเติมคาตอบ 1 ข้อ

1

- แผนภาพ H-R

อธิบายหรืออ่านค่า 1 ข้อ

1

- การกาเนิดดวงอาทิตย์ และระบบสุริยะ

เติมคาตอบ2 ข้อและ/หรืออธิบาย 2ข้อ

1

- ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์
- ข้างขึ้น ข้างแรม
- สุริยุปราคา จันทรุปราคา

วาดภาพ 1 ข้อ และ/หรือ
เติมคาตอบ 1 ข้อ

2

- คานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ แสดงวิธีทา 1 ข้อ
รวม

2
10
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4.3. ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
การสอบกลางภาค ของนักเรียนรายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 20 คะแนน
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- ลักษณะทรงกลมท้องฟูา

อธิบาย 1 ข้อ

3

- ลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์

อธิบาย 1 ข้อ

3

- หน่วยทางดาราศาสตร์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- การวัดระยะทางเชิงมุม และ ระยะparsec

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- ระบบพิกัดท้องฟูา

อธิบาย 1 ข้อ

2

- เวลาดาราคติ และสุริยะคติ

อธิบาย 1 ข้อ

2

- เวลาท้องถิ่น และเวลาสากล

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

4

รวม

20
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4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
การสอบปลายภาคของนักเรียนรายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ได้กาหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 30 คะแนน
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- การกาเนิดเอกภพและกาแล็กซี

อธิบาย 1 ข้อ

2

- แบบจาลองเอกภพ,กฎของฮับเบิล

อธิบาย 1 ข้อ

2

- วิวัฒนาการของกาแลกซี

อธิบาย 1 ข้อ

2

- การจาแนกรูปแบบของกาแลกซี
- ปรากฏการณ์ Red Shift and Blue Shift

เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ

2

- การกาเนิดดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ

4

- ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสีของดาวฤกษ์

อธิบายหรือเติมคาตอบ 1 ข้อ

2

- แผนภาพ H-R

อธิบายหรืออ่านค่า 1 ข้อ

2

- การกาเนิดดวงอาทิตย์
- การกาเนิดระบบสุริยะ
- วิวัฒนาการของระบบสุริยะ

เติมคาตอบ 2 ข้อ และ/หรือ
อธิบาย 2 ข้อ

4

- ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์
- ข้างขึ้น ข้างแรม
- สุริยุปราคา จันทรุปราคา

วาดภาพ 1 ข้อ และ/หรือ
เติมคาตอบ 1 ข้อ

4

- การส่ง และการคานวณความเร็วในการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกได้

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

4

- โครงการอวกาศที่สาคัญและน่าสนใจ
- ประโยชน์ของดาวเทียม

เติมคาตอบ 1 ข้อ

2

รวม

30
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30201
ชื่อวิชา กลศาสตร์ (Mechanics)
จานวน 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชาว30201
ศึกษาเกี่ยวกับงานเนื่องจากแรงคงที่และไม่คงที่ การหางานเนื่องจากแรงคงที่และแรงไม่คงที่โดยใช้
การวิเคราะห์กราฟและแคลคูลัสเบื้องต้น กาลัง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน และ
กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ์
โมเมนตัมเชิงเส้น การชนแบบยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบไม่ยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ
การเคลื่ อนที่แบบหมุนการกระจั ดเชิงมุม ความเร็ว เชิงมุม ความเร่งเชิงมุม การหาจุดศูนย์กลางมวลด้ว ย
พีชคณิตและแคลคูลัส ระบบอนุภาค โมเมนต์ความเฉื่อย การหาโมเมนต์ความเฉื่อยโดยใช้แคลคูลัส ทฤษฎีแกน
ขนาน ทอร์ก กฎข้อที่สองของนิวตันสาหรับการหมุน งานและพลังงานเนื่องจากการหมุ น โมเมนตัมเชิงมุม
และการเปลี่ ย นแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โ มเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ งแบบไม่ไถลและพลั งงาน
เนื่องจากการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ของมวลติด สปริง การแกว่งของลูกตุ้ม พลังงานของการเคลื่อนที่
แบบฮาร์ มอนิ กอย่างง่าย สมดุลสถิต สมดุล จลน์ สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุล ต่อการหมุน แรงคู่ควบและ
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ การประยุกต์หลักของสมดุล สมดุลสัมบูรณ์ สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุล
สะเทิน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร นาหลักการไปอธิบายปัญหาทาง
กลศาสตร์ และพลศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมือ่ เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน พลังงาน การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และสมดุลกลได้
2. ทาการทดลองและอธิบายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับงาน พลังงาน หลักการชนการ
เคลื่อนที่ แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมดุลกล พร้อมทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
3. ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องงานทางฟิสิกส์ งานของแรงอนุรักษ์ แรงไม่อนุรักษ์จากสถานการณ์ที่กาหนดและ
ใช้แคลคูลัสในการคานวณหางานที่เกิดจากแรงไม่คงที่ แรงที่แปรตามการกระจัด และแรงที่แปรตาม
เวลา
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกาลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังกับงานที่ทาได้ในช่วงเวลาของการทางาน
3. ทาการทดลองพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน(ทฤษฎี
งาน-พลังงาน)สาธิตและเข้าใจเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่างๆการทางานของเครื่องกล และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ตัวอย่าง
4. ทากิจกรรมและเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปการถ่ายโอน
โมเมนตัมของวัตถุที่เกิดการชนและกฎการอนุรักษ์โ มเมนตัมใช้วิธีพีชคณิตหรือแคลคูลัสคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนด
5. ทดลอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์การชนในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นและไม่ ยืดหยุ่นมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และนาหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนดให้
6. ทาการทดลองการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและนาหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนดให้
7. มีความรู้และเข้าใจการเคลื่ อนที่แบบหมุน ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนและ
ความสั มพัน ธ์ของปริ มาณที่เกี่ย วข้องกับการหมุนสามารถนาหลั กการที่ได้ไปวิเคราะห์ ส ถานการณ์
ตัวอย่างเพื่อหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและคานวณตาแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล ทั้งในกรณีมวล
กระจายอย่างสม่าเสมอ และมวลกระจายอย่างไม่สม่าเสมอด้วยพีชคณิตและแคลคูลัสได้
9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกนขนาน
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1

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

1 -การปฐมนิเทศ
รายวิชา
แนะนาผู้สอน
และผู้เรียน
ชี้แจงเกณฑ์
ประเมินผล
-ทบทวนเนื้อหา
ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

10. ท าการทดลองทอร์ ก โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ยและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทอร์ ก กั บ โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ย
โมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และใช้พีชคณิตหรือแคลคูลัสคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนด
11. ทาการทดลองพลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน การทางานในการหมุน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานและ
กาลังเนื่องจากการหมุนนาหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
12. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายคานวณปริมาณต่างๆ เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทั้งในรูปแบบของการใช้พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส
13. ทาการทดลองสภาพสมดุล ของวัตถุ และวิเคราะห์ ส ภาพสมดุ ล ตามเงื่ อนไขของสมดุล รู้และเข้ าใจ
เกี่ยวกับผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ นาหลักการและเงื่อนไขของ
สมดุลกลไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสถียรภาพของสมดุล การนาหลักการของสมดุลมาใช้ในชีวิตประจาวัน
15. นาข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การสารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคาถามหรือสร้างคาอธิบายต่างๆ
16. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาอธิบายหรือคาตอบของคาถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี
17. อธิบาย นาเสนอ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุ ผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ย วข้องอย่ างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน
นาเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
4. กาหนดการจัดการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สนทนา/พูดคุย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ใช้ Power Point
และแจกเอกสาร
แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

บทที่ 1งาน และพลังงาน
1- 2-4 -แรงและงาน
1, -สังเกต ทานาย อธิบายด้วย
2
*งานของแรง
15-17 การสาธิตการใช้เครื่องชั่ง
ต่างๆ
สปริงดึงวัตถุในลักษณะต่างๆ
*งานของแรงไม่
หรือคลิปวิดีโอหรือใช้รูปภาพ
คงที่
กิจกรรมในชีวิต ประจาวัน
*การหางานด้วย
ประกอบการใช้คาถามเพื่อ
วิธีคานวณจาก
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
พื้นที่ใต้กราฟ
งานและแรง
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับแรงและงาน
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
2 5 -กาลังและ
2, 15- -สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
17 แรงที่ทาให้เกิดงานใน
ระหว่างกาลัง
ระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อ
งานและเวลา
ร่วมกันอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับกาลังโดยใช้สื่อ
รูปภาพหรือ animation
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับกาลัง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power point
-เครื่องชั่งสปริง
-คลิปวิดีโอ/รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-แบบฝึกหัด/ใบงาน
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-อินเตอร์เน็ต

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การอธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน

-รูปภาพ/
animation
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-อินเตอร์เน็ต
-สื่อ Power point
-เอกสาร
ประกอบการสอน

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การอธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

2- 6- พลังงาน
3 7 -ความสัมพันธ์
ระหว่างงาน
และพลังงาน
จลน์
*การ
ทดลอง
ความสัมพันธ์
ระหว่างงาน
และพลังงาน
จลน์

3

8- -ความสัมพันธ์
9 ระหว่างงานและ
พลังงานศักย์
*การทดลอง
ความสัมพันธ์
ระหว่างงานและ
พลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงของวัตถุ
*การทดลอง
หาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาด
ของแรงที่ใช้ดึง
สปริงกับ
ระยะทาง ที่
สปริงยืด

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

3, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายการ
17 ทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง
งานและพลังงานจลน์เพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
งานและพลังงานจลน์
-การนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง
-ใช้สถานการณ์/ รูปภาพ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน/
คลิปวิดีโอ/ประกอบการใช้
คาถามเพื่อร่วมกันอภิปราย
สรุปเกี่ยวกับงานและ
พลังงานจลน์
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
3, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายการ
17 ทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง
งานและพลังงานศักย์โน้มถ่วง
และพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
งานและพลังงานศักย์
-การนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง
-ใช้สถานการณ์/รูปภาพ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน/
คลิปวิดีโอ/ประกอบการใช้
คาถามเพื่อร่วมกันอภิปราย
สรุปเกี่ยวกับงานและ
พลังงานศักย์
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-หนังสือเรียน
-สังเกตพฤติกรรม
ฟิสิกส์
เพื่อประกอบการ
-หนังสืออ้างอิง
ประเมิน
-สื่อ Power point คุณลักษณะอันพึง
-ชุดทดลองความ ประสงค์
สัมพันธ์ระหว่าง -การร่วมอภิปราย
งานและพลังงาน แสดงความคิดเห็น
ศักย์โน้มถ่วง
-การตอบคาถาม
-ชุดทดลอง
- การนาเสนอ
ความสัมพันธ์
ผลงาน
ระหว่างงานและ -รายงานการ
พลังงานศักย์
ทดลอง
ยืดหยุ่น
-การเขียนสรุป
-คลิปวิดีโอ/
องค์ความรู้
รูปภาพ
-เอกสารประกอบ

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-ชุดทดลอง
ความสัมพันธ์
ระหว่างงานและ
พลังงานจลน์
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-เอกสาร
ประกอบการสอน

4

4

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

10 งานของแรง
อนุรักษ์และ
แรงไม่อนุรักษ์

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

3, 15- -สังเกตและตั้งคาถาม
-รูปภาพ/
17 เกี่ยวกับงานที่เกิดจากแรง animation
อนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ -สถานการณ์
เพื่อร่วมกันอภิปรายลง
ตัวอย่าง
ข้อสรุปโดยใช้สื่อรูปภาพ
-โจทย์
หรือ animationประกอบ สถานการณ์
กับสื่อ power point
-หนังสือเรียน
-ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ ฟิสิกส์
ตัวอย่างสถานการณ์โจทย์ที่ -หนังสืออ้างอิง
เกี่ยวข้องเขียนสรุปสิ่งที่ได้ -อินเตอร์เน็ต
เรียนรู้
-สื่อ Power point
-การฝึกวิเคราะห์
-เอกสาร
สถานการณ์
ประกอบการ
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
สอน
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
11 กฏการอนุรักษ์ 3, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายด้วย -หนังสือเรียน
พลังงานกล
17 การสาธิตการตกแบบเสรีของ ฟิสิกส์
12
ถุงทรายผ่านเครื่องเคาะ
-หนังสืออ้างอิง
สัญญาณเวลา และให้นักเรียน -สื่อ Power
นาแถบกระดาษมาร่วมกัน point
วิเคราะห์หาพลังงานศักย์โน้ม -ชุดสาธิตการตก
ถ่วงและพลังงานจลน์ของถุง แบบเสรีของถุง
ทรายที่ตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อ ทรายผ่านเครื่อง
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับกฏการ เคาะ
อนุรักษ์พลังงานกล
สัญญาณเวลา
-ใช้สถานการณ์/ รูปภาพ
-คลิปวิดีโอ/
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน/ รูปภาพ
คลิปวิดีโอ/ร่วมกับคาถามเพื่อ -เอกสาร
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ ประกอบการสอน

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การอธิบาย
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

5

13

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

งานกับ
เครือ่ งกล

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

กฏการอนุรักษ์พลังงาน
-ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์โจทย์ที่
เกี่ยวข้องเขียนสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
3, 15- -สืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
17 หลักการของงานกับ
เครื่องกลจัดทาเป็นสื่อการ
เรียนรู้นาเสนอในรูปแบบที่
กลุ่มสนใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
-ร่วมกันอภิปรายสรุป
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน

บทที่ 2โมเมนตัม และการชน
5 14 -โมเมนตัม
4, 15- แรงและการ
17
15 เปลี่ยนแปลง
โมเมนตัม
-การดลและ
แรงดล

-สังเกต ทานาย อธิบาย
ประกอบการสาธิตเพื่อ
นาไปสู่การอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับความหมายของ
โมเมนตัม
-ใช้คลิปวิดีโอประกอบกับ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การนาเสนอผลงาน
-สื่อการเรียนรู้
-การตอบคาถาม
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน
- แผนผังความคิด

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้
การตั้งคาถาม เพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนค้นหาและศึกษา
เกี่ยวกับโมเมนตัม แรงและ
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
-อ่านอย่างสร้างสรรค์
เกี่ยวกับโมเมนตัม แรงและ
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
เขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการ
อ่านนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโมเมนตัมและ
การคานวณโดยใช้แคลคูลัส
-ตั้งคาถาม/ยกตัวอย่าง
สถานการณ์/คลิปวิดีโอเพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับการดลและแรงดล
เช่น การตกของไข่บนพื้น
แข็ง กับพื้นนุ่ม เป็นต้น
-วิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างเกี่ยวกับโมเมนตัม
และการดล เช่น การ
เคลื่อนที่ของลูกปืน/รถ/
นักกีฬา
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดสาธิต
ประกอบด้วย ถุง
ทราย 2 ถุง ไม้
เมตร 1 อัน

แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

6

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

16 การถ่ายโอน
- โมเมนตัมและ
17 กฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม

6- 18 การชนใน 1
7 - มิติ
20 *การทดลอง
การชนใน 1
มิติแบบ
ยืดหยุ่นและไม่
ยืดหยุ่น

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

4, 15- -สาธิตประกอบการตั้ง
17 คาถามการถ่ายโอน
โมเมนตัมโดยใช้ Newton’s
Cradle/คลิปวิดีโอเพื่อให้
นักเรียนอธิบายสรุปเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนโมเมนตัม
-ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
การชนกันของวัตถุภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่มีแรงภายนอกมา
เกี่ยวข้องเพื่อสรุปกฏการ
อนุรักษ์โมเมนตัม
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-ชุดสาธิต
Newton’s
Cradle
5, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายโดยตั้ง -หนังสือเรียน
17 คาถามประกอบคลิปวิดีโอ/ ฟิสิกส์
ภาพเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ -หนังสืออ้างอิง
-ให้นักเรียนตั้งคาถามที่
-สื่อ Power
เกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ
point
-ทาการทดลองเรื่องการชนใน -อินเตอร์เน็ต
1 มิตินาเสนอแลกเปลี่ยน
-สถานการณ์
เรียนรู้
ตัวอย่าง
-ใช้คลิปวิดีโอ/สื่อ
-โจทย์
animation/สื่อ power
สถานการณ์
point ประกอบคาถามเพื่อ -ชุดทดลองการ
ร่วมกันอภิปรายสรุปการชนใน ชนใน 1 มิติแบบ
1 มิติ
รางลม
-ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ -คลิป VDO เรื่อง
โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับการชน “Car Crash
ใน 1 มิติ เพื่ออธิบายวิธีการแก้ Tests”/รูปภาพ

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุปองค์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

7- 21 การชนใน 2
8 - มิติ
22

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

โจทย์ปัญหา
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-การเขียนสรุปองค์ความรู้
5, 15- สังเกต เปรียบเทียบการชน
17 ใน 1 มิติ และ 2 มิติ ด้วย
คลิปวิดีโอ
-สาธิตการชนใน 2 มิติ ของ
แท่งไม้บนถาดไร้แรงเสียด
ทาน และคลิปวิดีโอการชน
ใน 2 มิติ สืบค้นข้อมูล/
วิเคราะห์ นาเสนอเป็น
แผนผังมโนทัศน์
-นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อร่วมกันอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ร่วมกันโจทย์ตัวอย่าง
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ เพื่อ
อธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-นักเรียนยกตัวอย่างการชน
ในสองมิติที่นักเรียนพบเห็น
ในชีวิตประจาวัน
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-การเขียนสรุปองค์ความรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดสาธิตการชน
ใน 2 มิติ
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ/
animation
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-การนาเสนอ
ผลงาน

8

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

23 การดีดตัวแยก
- ออกของวัตถุ
24
*ชุดสาธิต
การดีดตัวแยก
ออกจากกัน
ของรถทดลอง
บนรางลม

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

6, 15- -สังเกต เปรียบเทียบ/ตอบ
17 คาถามการชนใน 1 มิติและ
2 มิติกับการดีดตัวแยกออก
จากกันด้วยชุดสาธิตการดีด
ตัวแยกออกจากกันของรถ
ทดลองบนรางลม
-ตั้งคาถามที่อยากรู้เกี่ยวกับ
การดีดตัวแยกจากกัน
-สืบค้นข้อมูล/วิเคราะห์
นาเสนอเป็นแผนผัง
ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อร่วมกันอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่างเกี่ยวกับการดีดตัว
แยกออกจากกันเพื่ออธิบาย
วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์
-การเขียนสรุปองค์ความรู้
บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน
9 25- -ปริมาณต่างๆ 7, 15- -สังเกตการเคลื่อนที่แบบ
26 ที่เกี่ยวข้องกับ 17 หมุนจากคลิปวิดีโอ ตั้ง
คาถามที่อยากรู้เกี่ยวกับการ
การเคลื่อนที่
เคลื่อนที่แบบหมุน
แบบหมุน
-ตั้งคาถามจากคลิปเมื่อวัตถุ
หมุนจะเกิดปริมาณทางฟิสิกส์
อะไรบ้าง จะหาปริมาณ
เหล่านั้นได้อย่างไร

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดสาธิตการดีด
ตัวแยกจากกัน
ของรถทดลอง
บนรางลม
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ/
animation
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-การนาเสนอ
ผลงาน
-แผนผังความคิด

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม

9

27

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

จุดศูนย์กลาง
มวล

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

-สืบค้นข้อมูล/วิเคราะห์
นาเสนอเป็นแผนผังมโนทัศน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน
อภิปรายลงข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์
ประกอบการอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
หมุนและการนาไปประยุกต์ใช้
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การเขียนสรุปองค์ความรู้
8, -สังเกต ทานาย อธิบายด้วย
15-17 การสาธิตการออกแรง
กระทาทีต่ าแหน่งต่างๆ ของ
วัตถุทรงเรขาคณิตตั้งคาถาม
เพื่อร่วมกันหาคาอธิบาย
เกี่ยวกับตาแหน่งของจุด
ศูนย์กลางมวล
-สืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
เกี่ยวกับจุดศุนย์กลางมวล
ของวัตถุ
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่างเกี่ยวกับการหา
ตาแหน่งจุดศุนย์กลางมวล
ด้วยพีชคณิตและแคลคูลัส
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การเขียนสรุปองค์ความรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

สถานการณ์
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ/
animation
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน

-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-การนาเสนอ
ผลงาน

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-กล่องกระดาษ
ขนาดสม่าเสมอ
ทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
-อินเตอร์เน็ต
-โจทย์ตัวอย่าง
-สถานการณ์
โจทย์

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
- แผนผังความคิด

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

10 28-30
สอบกลางภาค
11 31- โมเมนต์ความ 9, 15- -คิดเดีย่ ว/คิดคู่โมเมนต์ความ
33 เฉื่อย
17 เฉื่อย
-ตั้งคาถามที่อยากรู้โมเมนต์
*การทดลอง
ความเฉือ่ ย
โมเมนต์ความ
-ยกตัวอย่างสถานการณ์การ
เฉื่อย
หมุนของวัตถุใน
ชีวิตประจาวันเช่น วงล้อ ถ้า
มวลของวงล้อแตกต่างกัน
การรักษาสภาพการหมุนจะ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
-ทาการทดลองเรื่อง
โมเมนต์ความเฉื่อย นาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุป
-ใช้ภาพเคลื่อนไหว/คลิป
วิดีโอ/รูปภาพเพื่อร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับโมเมนต์
ความเฉื่อยกับแกนหมุนและ
รูปทรงของวัตถุการหา
โมเมนต์ความเฉื่อยในรูปของ
แคลคูลัส และทฤษฎีแกน
ขนาน
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การเขียนสรุปองค์ความรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดทดลอง
โมเมนต์ความ
เฉื่อย
-คลิป/รูปภาพ

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

49

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

12 34- ทอร์กกับการ 10, 15- -กระตุ้นด้วยคาถามทอร์ก -หนังสือเรียน
36 เคลื่อนที่แบบ
17 (Torque) เกี่ยวข้องกับการ ฟิสิกส์
หมุน
หมุนของวัตถุอย่างไร
-หนังสืออ้างอิง
-สาธิตประกอบการตั้งคาถาม -สื่อ Power
ให้นักเรียนวิเคราะห์เพื่อสร้าง point
คาอธิบายเกี่ยวกับทอร์กกับ -อินเตอร์เน็ต
การหมุนโดยใช้สื่อวงล้อ
-สถานการณ์
-ให้สืบค้นและอธิบายสรุป ตัวอย่าง
เกี่ยวกับทอร์กเนื่องจากการ -โจทย์
หมุนเกี่ยวข้องกับกฎการ
สถานการณ์
เคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน -สื่อวงล้อ
อย่างไรและสร้างคาอธิบายใน -คลิป/รูปภาพ
ประเด็นดังกล่าวนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
อภิปรายสรุป
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จากสถานการณ์ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
13 37- โมเมนตัม
10, 15- -ใช้คลิปวิดีโอการหมุนของ -หนังสือเรียน
39 เชิงมุมและ
17 นักเต้นบัลเล่ย์/สื่อเก้าอี้
ฟิสิกส์
การ
โมเมนตัม นักเรียน
-หนังสืออ้างอิง
เปลี่ยนแปลง
สังเกตเห็นอะไรความเร็วใน -สื่อ Power
โมเมนตัม
การหมุนตัวของที่นักเต้น point
เชิงมุม กฎ
บัลเล่ย์จะเร็วขึ้นเมื่อใด
-อินเตอร์เน็ต
การอนุรักษ์
และการหมุนของนักเต้น
-สถานการณ์
โมเมนตัม
บัลเล่ย์จะช้าลงเมื่อใด เหตุ ตัวอย่าง
ใดจึงเป็นเช่นนั้น อะไรเป็น -โจทย์
ตัวกาหนดให้ความเร็วใน สถานการณ์

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ

14

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

การหมุนของนักเต้นให้เร็ว
ขึ้นหรือช้าลง
-สืบค้นข้อมูลและเขียนสรุป
เกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุม
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม นาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์
ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
40 งานและกาลัง 11, 15- -สืบค้นข้อมูลและเขียนสรุป
เนื่องจากการ
17 เกี่ยวกับงานและกาลัง
หมุน
เนื่องจากการหมุน นาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
อภิปรายลงข้อสรุป

14 41- พลังงานของ
42 การเคลื่อนที่
แบบหมุน
*การทดลอง
เรื่องการกลิ้ง
แบบไม่ไถล
ของวัตถุ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-สื่อเก้าอี้
โมเมนตัม
-คลิป/รูปภาพ

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-อินเตอร์เนท
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-สื่อPower point
11, 15- -คิดเดียว/คิดคู่เกี่ยวกับ
-หนังสือเรียน
17 พลังงานจลน์การของหมุน ฟิสิกส์
-ยกตัวอย่างสถานการณ์
-หนังสืออ้างอิง
การเคลื่อนที่ที่มีทั้งการ
-สื่อ Power
เลื่อนที่และการหมุนร่วมกับ point
การตั้งคาถามเพื่อร่วมกับ -อินเตอร์เนท
อภิปรายสรุปพลังงานจลน์ -ชุดทดลอง การ

การวัดผล/
ประเมินผล
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-สรุปองค์ความรู้
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้
ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
-ทาการทดลองเรื่องการ
กลิ้งแบบไม่ไถลของวัตถุ
นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์
ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

กลิ้งแบบไม่ไถล
ของวัตถุ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-คลิป/รูปภาพ

-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
- แผนผังความคิด

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
15 43 การเคลื่อนที่
12, -สังเกตและตั้งคาถามประกอบ -คลิปวิดีโอหรือ
- - แบบฮาร์มอนิ
15- คลิปวิดีโอหรือ animation animation
16 48 กอย่างง่าย
17 กระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนสังเกต เกี่ยวกับการ
*ฟังก์ชันการ
วิเคราะห์ถึงลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่ของ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่าง อาร์มอนิกอย่าง
การเคลื่อนที่
ง่ายเพื่อนาเข้าสู่การจัดการ ง่าย
แบบฮาร์มอนิ
เรียนรู้ และกระตุ้นให้นักเรียน -ตัวอย่างโจทย์
กอย่างง่าย
ตั้งคาถามสิ่งที่อยากรู้
สถานการณ์ที่
*การ
-ตั้งคาถามประกอบการ
เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบ
อภิปรายเกี่ยวกับฟังก์ชันการ -ใบความรู้
การเคลื่อนที่
เคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่แบบ -ชุดการทดลอง
แบบฮาร์มอนิ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบ
กอย่างง่ายกับ
-ตั้งคาถามและใช้คลิปวิดีโอหรือ ฮาร์มอนิกอย่าง
การเคลื่อนที่
animation ประกอบการ
ง่าย
แบบวงกลม
อภิปรายเกี่ยวกับการ
-อินเตอร์เนท
*การ
เปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบ -หนังสืออ้างอิง
เคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายกับการ

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อ
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การตอบคาถาม
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การอธิบาย
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุป

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา
ฮาร์มอนิก
อย่างง่ายของ
มวลติดสปริง
*การ
เคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่าง
ง่ายของลูกตุ้ม
* พลังงาน
ของการ
เคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย

บทที่ 5 สมดุลกล
17 49 เงื่อนไขของ
- สมดุลและ
50 สมดุลกล
*การทดลอง
สมดุลของแรง
3 แรง

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของ
มวลติดสปริง
-การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของ
ลูกตุ้ม
-สังเกต/ตั้งคาถามประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-ตั้งคาถามและใช้ animation
ประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับ
พลังงานของการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
13, -ยกตัวอย่างสถานการณ์/คลิป
15-17 วิดีโอทีเ่ กี่ยวข้องกับสมดุลกล
ร่วมกับการตั้งคาถาม
วิเคราะห์และร่วมกันอภิปราย
สรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขของ
สมดุล
-ทาการทดลองสมดุลของแรง
3 แรง นาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
องค์ความรู้
-ตรวจรายงานการ
ทดลองและการ
นาเสนอ
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-แผนผังความคิด

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เนท
-ชุดทดลองสมดุล
ของแรงสามแรง
-สถานการณ์

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดงคาอธิบาย
เกี่ยวกับการแก้โจทย์
ปัญหา

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จากสถานการณ์ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
17 51 สมดุลต่อการ
13, -จับคู่คิดรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับ
- - หมุนและสมดุล 15-17 ทอร์ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ทากิจกรรมโดยใช้ไม้เมตร
18 52 สมบูรณ์
และน๊อตจานวน 5 ตัว และ
กาหนดให้กลางไม้เมตรเป็นจุด
หมุน พร้อมกับให้นักเรียน
สร้างคาอธิบายตาม
สถานการณ์ จนลงข้อสรุป
เกี่ยวกับ โมเมนต์ของแรง แรง
คู่ควบและโมเมนต์ของแรงคู่
ควบ เงื่อนไขของสมดุลต่อการ
หมุน สมดุลสมบูรณ์ โดย
บันทึกในสมุดของตนเอง
-ขยายความรู้โดยใช้คลิปวิดีโอ
สมดุลต่อการหมุน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข
ของสมดุลต่อการหมุนและ
สมดุลสมบูรณ์ การวิเคราะห์
และเขียนภาพแสดงปริมาณที่
เกี่ยวข้อง
-ร่วมกันฝึกวิเคราะห์โจทย์และ
เขียนภาพแทนโจทย์ จาก
สถานการณ์ที่กาหนด
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-คลิป/รูปภาพ
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เนท
-ไม้เมตร
-น๊อต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-คลิป/รูปภาพ
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-การนาเสนอผลงาน
-รายงานการทดลอง
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-แผนผังเวนน์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือนความต่างของสมดุลต่อ
การหมุน สมดุลต่อการเลื่อน
ตาแหน่ง สมดุลสัมบูรณ์ด้วย
แผนผังเวนน์
18 53 การประยุกต์
14, -นาอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิต
-หนังสือเรียน
- - หลักสมดุลและ 15-17 ประจาวัน เช่น กรรไกร คีม ฟิสิกส์
ไขควง ตะเกียบ ช้อน มาสาธิต -หนังสืออ้างอิง
19 57 เสถียรภาพของ
การใช้งานให้นักเรียนสังเกตตั้ง -สื่อ Power
สมดุล
คาถามหลักการทางานของ
point
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถอธิบาย -อินเตอร์เน็ต
ได้โดยใช้หลักการสมดุลได้
-ตัวอย่าง
อย่างไร
เครื่องกลอย่าง
-สืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบาย
ง่าย เช่น ช้อน
หลักการทางานของเครื่องกล ตะเกียบ
อย่างง่ายที่กาหนดให้ โดยการ -เอกสาร
จับฉลากกลุ่มละ 1 หัวข้อแล้ว
ประกอบการ
สรุปลงในแผ่นชาร์ทพร้อม
สอน
เสนอตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-สืบค้นข้อมูลเสถียรภาพของ
สมดุล สรุปวิเคราะห์
เปรียบเทียบเสถียรภาพของ
สมดุลในรูปของแผนผังเวนน์
20
58-60
สอบปลายภาค

การวัดผล/
ประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-ผลงานจากการ
สืบค้นข้อมูล
-การนาเสนอ
ผลงาน
-แผนผังเวนน์
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา กลศาสตร์(Mechanics) รหัสวิชา ว30201ประจา ประเมินเป็นอัตราส่วน(ร้อยละ)
โดย ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน ดังนี้
5.1 ประเมินจากงาน/การบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงาน/การบ้านที่มอบหมาย และสอบย่อย (50คะแนน)
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย
 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค
 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
 แบบฝึกหัด/ใบงานและ รายงานการทดลอง

10
10
10
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ตารางการประเมินทักษะฯ/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน + แบบฝึกหัด/ใบงานและรายงานการทดลอง
วันที่
รายการ
รูปแบบของงาน
กาหนดส่ง
คะแนน
มอบหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานและพลังงาน
การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างงานและ
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 3
พลังงานจลน์
รายงาน 2ะแนน
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
ของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะทางที่สปริงยืด
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่อง งานและพลังงาน
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 2คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โมเมนตัมและการชน
การทดลองการชนใน 1 มิติแบบยืดหยุ่น
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 7
และไม่ยืดหยุ่น
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่องโมเมนตัมและการชน งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 2คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน
ทักษะ 1คะแนน
การทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่1
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่5 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงานเรื่องการเคลื่อนที่แบบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่5 1คะแนน
หมุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่5
ย่างง่ายของลูกตุ้ม
รายงาน 2ะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่7 1คะแนน
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมดุลกล
ทักษะ 1คะแนน
การทดลองสมดุลของแรง 3 แรง
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่7
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 19 สัปดาห์ที่9 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่อง สมดุลกล
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 19 สัปดาห์ที่9 2 คะแนน
รวม
30
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5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ (10 คะแนน)
นักเรียนทาชิ้นงานในหัวข้อที่กาหนดมาส่ง พร้อมทั้งอธิบายหลักการของชิ้นงานเหล่านั้น
5.3ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดการสอบกลางภาค.................................. เวลาในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 งานและพลังงาน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

อธิบาย 1ข้อ (2 คะแนน)
เติมคา 1-2 ข้อ (2 คะแนน)

8

แสดงวิธีทา 2 ข้อ (4 คะแนน)
บทที่ 2 โมเมนตัมและการชน

อธิบาย 1ข้อ (2 คะแนน)
เติมคา 1-2ข้อ (2 คะแนน)

8

แสดงวิธีทา 2ข้อ (4 คะแนน)
การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 2ข้อ (4 คะแนน)
รวม

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

4
20
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค 20 คะแนน
กาหนดการสอบปลายภาค....................................ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน

คะแนนรวม

อธิบาย 1 ข้อ (2 คะแนน)
เติมคา 2 ข้อ (2 คะแนน)

6

แสดงวิธีทา 1 ข้อ (2 คะแนน)
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

เติมคา/อธิบาย 2 ข้อ (4 คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ (2 คะแนน)

บทที่ 5 สมดุลกล

เติมคา/อธิบาย 2 ข้อ (2 คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ (2 คะแนน)

การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 2 ข้อ (4 คะแนน)
รวม

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

6
4
4
20

59

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30202 ชื่อวิชา สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล จานวน1.5 หน่วย
กิตเวลาเรียน3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่1
ผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสาร สภาพยืดหยุ่นความเค้นดึงและความเครียดดึงความเค้นเฉือนและ
ความเครียดเฉือนมอดูลัสของยังมอดูลัสเชิงปริมาตร ความดันในของเหลวที่อยู่นิ่งกฎของพาสคัล แรงลอยตัว
และ หลักของอาร์คิมิดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกส์พลศาสตร์ของของไหลอุณหพลศาสตร์
เกี่ยวกับอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายเทความร้อน สมบัติของแก๊สอุดมคติ
แบบจาลองของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ กฎข้อที่ศูนย์และกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ ธรรมชาติของคลื่น การแผ่ของคลื่น ฟังก์ชันคลื่นอย่างง่าย (คลื่ นรูปไซน์) สมการคลื่นเชิงเส้น การ
ซ้อนทับของคลื่นและสมการคลื่นนิ่ง อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกการสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่นในเส้น
เชือกอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นในเส้นเชือก คลื่น ผิว น้าและสมบัติของคลื่นกลการเกิดคลื่ นเสียง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการกระจั ด และความดั น ของคลื่ น เสี ย ง ธรรมชาติ ข องเสี ย งสมบั ติ ข องคลื่ น เสี ย ง
ปรากฏการณ์บีตส์ คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ้องของเสียงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง คลื่นกระแทก
ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงมลภาวะของเสียง คุณภาพของเสียงและการนามาประยุกต์ใช้ ใน
ด้านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสาร
และอุณหพลศาสตร์
2. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติและ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่นในเส้นเชือกคลื่นผิวน้า และคลื่นเสียง
3. ทาการทดลองเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสารคลื่นกล และคลื่นเสียง พร้อม
ทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
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3. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
๑. ทาการทดลองเพื่อสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึง ความเครียดดึง และ
มอดูลัส ของยังได้
๒. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ความเค้นดึง ความเค้นเฉือน
ความเครียดดึง ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๓. ทาการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันในของเหลวกับความหนาแน่นและความ
ลึกของของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ได้
๔. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ความดันในของเหลวความดัน
เกจ ความดันสัมบูรณ์ของของไหลและหลักการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การวัดความดัน พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๕. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรง และความดันที่กระทาต่อผนังเขื่อนกั้นน้า พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๖. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรงลอยตัว หลักของอาร์คีมีดิส พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๗. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกฎของพาสคัลและนากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๘. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ แรงตึงผิว ความตึงผิว แรงยึดติด แรงเชื่อมแน่น ปรากฏการณ์
หลอดรูเล็กพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๙. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรงหนืด ความหนืดของของไหล พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๐. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของของไหลอุดมคติ เส้นกระแส อัตราการไหลสมการความ
ต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี และอธิบายปรากฏการณ์ของของไหลโดยใช้สมการแบร์นูลลี
พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด การแปลงอุณหภูมิในมาตราต่างๆ พลังงาน
ความร้อน ความจุความร้อน ความจุความร้อนจาเพาะและความร้อนแฝงการขยายตัวของวัตถุ
เนื่องจากความร้อน การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายเทความร้อน พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๒. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมบัติของแก๊สอุดมคติ แบบจาลองของแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส
พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
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๑๓. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ และการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก๊สพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กาหนดได้
๑๔. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกฎข้อที่ศูนย์ กฎข้อที่หนึ่ง หลักการทางานวัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนโดยการประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๕. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของคลื่นกล การเคลื่อนที่ของคลื่นกล การถ่ายโอน
พลังงาน ของคลื่น คลื่นผิวน้าและสมบัติของคลื่นกล พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๖. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นรูปไซน์ และเฟสของคลื่นพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๗. ทาการทดลองและอภิปรายการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก สมการคลื่นนิ่ง และนาหลักการที่ได้ไป
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กาหนดได้
๑๘. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การเกิ ด คลื่ น เสี ย งและการถ่ า ยโอนพลั ง งานของคลื่ น เสี ย ง
ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียงพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๙. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติของคลื่นเสียง การเกิดปรากฏการณ์บีตส์ คลื่น
นิ่งและการสั่ น พ้องของเสี ย งพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กาหนดได้
๒๐. ทาการทดลองและอภิปรายการสั่นพ้องของเสียง และสามารถคานวณหาความถี่สั่นพ้องจากการ
ทดลองได้
๒๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก ความเข้ม
เสียงระดับความเข้มเสียง การได้ยิน หูกับการได้ยิน มลภาวะของเสียง และนาสมบัติของเสียง
มาประยุ กต์ใช้ใ นด้านต่างๆ พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ ที่
กาหนดได้
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4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

1

1

การปฐมนิเทศ
รายวิชา
- แนะนาตัว
- ชี้แจงเกี่ยวกับ
เกณฑ์ประเมินผล
และเนื้อหาทั้งหมด
หน่วยการเรียนรู้ที่1
สมบัติเชิงกลของ
สสาร
สมบัติเชิงกลของ
ของแข็ง
สภาพยืดหยุ่น
ความเค้นดึง
ความเครียดดึง
ความเค้นเฉือน
ความเครียดเฉือน
มอดูลัสยัง

2-3

2

3

3-4

4
5
6
7
7
8

9-11

ความดันใน
ของเหลว

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1. ทาการทดลองเพื่อ
สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นดึงความเครียด
ดึง และมอดูลัสของยังได้
2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น
สภาพพลาสติก ความเค้น
ดึง ความเค้นเฉือน
ความเครียดดึง
ความเครียดเฉือน และ
มอดูลัสของยัง พร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

ปฏิบัติการครั้งที่ 1
เรื่อง มอดูลัสของ
ยัง

ชุดการทดลอง
เรื่อง มอดูลัส
ของยัง

การวัดผล/
ประเมินผล

-รายงานผล
การทดลอง
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- บรรยายด้วย
- Power point -สังเกต
Power point
slide
พฤติกรรม/
slide
- เอกสาร
คาถามเพื่อ
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา ประกอบการ
ประกอบใน
-แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 เรียน เรื่อง
การประเมิน
เรื่องสมบัติเชิงกล สมบัติกายภาพ คุณลักษณะ
ของของแข็งรวม
ของสสาร
อันพึง
10ข้อ
- website ของ ประสงค์
สาขาวิชาฟิสิกส์ - ใบงาน/
- หนังสือเรียน แบบฝึกหัด
Serway
3. ทาการทดลองเพื่อศึกษา - บรรยายด้วย
- Power point -สังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างความ Power point
slide
พฤติกรรม/
ดันในของเหลวกับความ slide
- เอกสาร
คาถามเพื่อ
หนาแน่นและความลึกของ - ฝึกแก้โจทย์ปัญหา ประกอบการ
ประกอบใน
ของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ - ปฏิบัติการครั้งที่ เรียน เรื่อง
การประเมิน
ได้
2
สมบัติ
คุณลักษณะ
4. มีความรู้และเข้าใจ
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สาระการเรียนรู้

4

12

แรงลอยตัวและ
หลักของ
อาร์คิมิดิส

5

13

กฎของพาสคัล

ผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับความหนาแน่น
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
ความดันในของเหลวความ
ดันเกจ ความดันสัมบูรณ์
ของของไหลและหลักการ
ทางานของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การวัดความดันพร้อมทั้ง
คานวณ หาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ที่กาหนดได้
5. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรง และความดัน
ที่กระทาต่อผนังเขื่อนกั้น
น้า พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ที่กาหนดได้
6. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงลอยตัว
หลักของอาร์คีมีดิส
พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

7. วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ตามกฎของ
พาสคัลและนากฎของ
พาสคัลไปอธิบาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เรื่อง แมนอมิเตอร์ กายภาพของ
- แบบฝึกหัดครั้งที่ สสาร
2เรื่องความดันใน - website ของ
ของเหลว,
สาขาวิชาฟิสิกส์
ความตึงผิว, กฎ
- หนังสือเรียน
ของพาสคัล,แรง
Serway
ลอยตัวและหลัก
- ชุดการทดลอง
ของอาร์คิมิดิส
เรื่อง แมนอ
,ความหนืดและกฎ มิเตอร์
ของสโตกส์
รวม 10 ข้อ
กิจกรรมการเรียนรู้

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- สาธิตการหาแรง
ลอยตัวจากการชั่ง
วัตถุในอากาศ และ
การชั่งวัตถุในน้า
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- สาธิตการใช้กฎ

- Power point
slide
-เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
สมบัติกายภาพ
ของสสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway
- Power point
slide
- เอกสาร
ประกอบการ

การวัดผล/
ประเมินผล
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
- รายงานผล
การทดลอง
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
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14

5-6

สาระการเรียนรู้

ความตึงผิว

15-16 ความหนืดและกฎ
ของสโตกส์

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

หลักการของเครื่องอัดไฮ
ดรอลิก พร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

ของพาสคัลจาก
เครือ่ งอัดไฮดรอลิก
อย่างง่าย
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

8. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ แรงตึงผิว
ความตึงผิว แรงยึดติด
แรงเชื่อมแน่น
ปรากฏการณ์หลอดรูเล็ก
พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
-สาธิตเรื่องแรงตึง
ผิว จาก
การนาลวดหนีบ
กระดาษ
ลอยบนผิวน้า
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

9. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงหนืด ความ
หนืดของของไหล พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เรียน เรื่อง
สมบัติ
กายภาพของ
สสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway
- Power point
slide
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
สมบัติ
กายภาพของ
สสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway
- Power point
slide
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
สมบัติกายภาพ
ของสสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway

การวัดผล/
ประเมินผล
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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6

7

8

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
17-18 พลศาสตร์ของของ 10. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
- Power point
ไหล
เกี่ยวกับลักษณะของของ Slide
slide
ไหลอุดมคติ เส้นกระแส Power point
- เอกสาร
อัตราการไหลสมการความ -แบบฝึกหัดครั้งที่ 3 ประกอบการ
ต่อเนื่อง สมการของแบร์ พลศาสตร์ของของ เรียน เรื่อง
นูลลี และอธิบายปรากฏ- ไหล รวม10 ข้อ
สมบัติกายภาพ
การณ์ของของไหลโดยใช้
ของสสาร
สมการแบร์นูลลี พร้อมทั้ง
- website ของ
คานวณหาปริมาณต่างๆ
สาขาวิชาฟิสิกส์
ที่เกี่ยวข้องจาก
- หนังสือเรียน
สถานการณ์ที่กาหนดได้
Serway
19-20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
- Power point
2
เกี่ยวกับอุณหภูมิและ
Slide
slide
เรื่อง อุณหพล
การวัด การแปลง
Power point
- เอกสาร
ศาสตร์
อุณหภูมิในมาตราต่างๆ - แบบฝึกหัดครั้งที่ ประกอบการ
อุณหภูมิและการ พลังงานความร้อน
4
เรียน เรื่อง อุณ
ขยายตัวของสสาร ความจุความร้อน ความ อุณหภูมิและการ หพล
ศาสตร์
21 การเปลี่ยนสถานะ จุความร้อนจาเพาะและ ขยายตัว
ความร้อนแฝงการ
ของสสาร, การ
- website ของ
22 การถ่ายเทความ
ขยายตัวของวัตถุ
เปลี่ยน
สาขาวิชาฟิสิกส์
ร้อน
เนื่องจากความร้อน การ สถานะ, การนา
-หนังสือเรียน
เปลี่ยนสถานะ การ
ความร้อน,
Serway
ถ่ายเทความร้อน พร้อม การพาความร้อน,
ทั้งคานวณหาปริมาณ
การแผ่รังสีความร้อน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
รวม 10 ข้อ
สถานการณ์ที่กาหนดได้
23 สมบัติของแก๊สอุดม 12. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
เกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส Power point
คติ
อุดมคติ แบบจาลองของ - แบบฝึกหัดครั้งที่5
แก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส สมบัติของแก๊สอุดม
คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
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8-9

24-25 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
พลังงานภายใน
ระบบ

9

26-27 กฎข้อที่ศูนย์และข้อ
ที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์

10
11

28

12

33

หน่วยการเรียนรู้ที่
3 เรื่อง คลื่นกล
คลื่น/องค์ประกอบ
ของคลื่น
การถ่ายโอน
พลังงานของคลื่น

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

พร้อมทั้งคานวณหา
คติทฤษฎีจลน์ของ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก๊ส, พลังงาน
จากสถานการณ์ที่กาหนด ภายในระบบ,
ได้
กฎข้อที่ศูนย์และข้อ
13. มีความรู้และเข้าใจ
ที่หนึ่งของ อุณหพล
เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศาสตร์รวม 10 ข้อ
พลังงานภายในระบบและ - ฝึกแก้โจทย์ปัญหา
การเปลี่ยนแปลง พลังงาน
ภายในระบบของแก๊สพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์
ที่กาหนดได้
14. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎข้อที่ศูนย์ กฎ
ข้อที่หนึ่ง หลักการทางาน
วัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่ง
ของอุณหพลศาสตร์พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ที่กาหนดได้
สอบกลางภาค
15. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
เกี่ยวกับประเภทของคลื่น Power point
กล การเคลื่อนที่ของ
- แบบฝึกหัดครั้งที่
คลื่นกล การถ่ายโอน
6 สมบัติของคลื่น
พลังงานของคลื่น คลื่น รวม10 ข้อ
ผิวน้าและสมบัติของคลื่น - ฝึกแก้โจทย์ปัญหา
กล พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

- Power point
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนเรื่องคลื่นกล
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
-หนังสือเรียน
Serway

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
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คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

จากสถานการณ์ที่กาหนด
ได้
34 สมการการเคลื่อนที่ 16. มีความรู้และเข้าใจ
ของคลื่นและคลื่น เกี่ยวกับสมการการ
รูปไซน์
เคลื่อนที่ของคลื่นรูปไซน์
และเฟสของคลื่นพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
35-36 คลื่นนิ่งในเส้นเชือก 17. ทาการทดลองและ
และสมการคลื่นนิ่ง อภิปรายการเกิดคลื่นนิ่ง
ในเส้นเชือก สมการคลื่น
นิ่ง และนาหลักการที่ได้
ไปวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

37-38 หน่วยการเรียนรู้ที่
4
เรื่อง คลื่นเสียง
การเกิดคลื่นเสียง
ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัด
และความดันของ
คลื่นเสียง

18. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกิดคลื่นเสียง
และการถ่ายโอนพลังงาน
ของคลื่นเสียง
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระจัดและความดันของ
คลื่นเสียงพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

- บรรยายด้วย
ชุดการทดลอง
Slide
เรือ่ ง คลื่นนิ่งใน
Power point
เส้นเชือก
- ปฏิบัติการครั้งที่
3
เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้น
เชือก
- แบบฝึกหัดครั้งที่
7
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
รวม10 ข้อ

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- รายงานผล
การทดลอง
- ความร่วม
มือในกลุ่ม
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- แบบฝึกหัดครั้งที่
8
ธรรมชาติของ
เสียง ,
สมบัติของเสียง ,
ปรากฏการณ์บีตส์

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/

- Power point
slide
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
คลื่นเสียง
- website ของ
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
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สัปดาห์
ที่

14
15
16

17
18

19

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สถานการณ์ที่กาหนดได้
39 ธรรมชาติของเสียง 19. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สมบัติของคลื่น
40-42
สมบัติของคลื่นเสียง
เสียง
43 ปรากฏการณ์ บีตส์ การเกิดปรากฏการณ์
บีตส์ คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้องของเสียงพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
44-46 คลื่นนิ่งของเสียง
19. มีความรู้และเข้าใจ
และการสั่นพ้อง
เกี่ยวกับธรรมชาติและ
ของเสียง
สมบัติของคลื่นเสียง
การเกิดปรากฏการณ์
บีตส์ คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้องของเสียงพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
20. ทาการทดลองและ
อภิปรายการสั่นพ้องของ
เสียง และสามารถ
คานวณหาความถี่สั่น
พ้องจากการทดลองได้
47-48 ปรากฏการณ์ดอป 21. มีความรู้และเข้าใจ
เพลอร์
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
เกิดปรากฏการณ์ดอป
49 คลื่นกระแทก
50-51 ความเข้มและระดับ เพลอร์ คลื่นกระแทก
ความเข้มเสียงระดับ
ความเข้มเสียง
ความเข้มเสียง การได้ยิน
52 หูกับการได้ยิน

กิจกรรมการเรียนรู้
รวม10 ข้อ

- บรรยายด้วย
Power point
- ปฏิบัติการครั้งที่
4 คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้องของเสียง
- แบบฝึกหัดครั้งที่
9 คลื่นนิ่งของเสียง
และการสั่นพ้อง
ของเสียงรวม5ข้อ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียน
Serway

- Power point
slide
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
คลื่นเสียง
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
-หนังสือเรียน
Serway – ชุด
การทดลอง
เรื่อง คลื่นนิ่ง
และการสั่นพ้อง
ของเสียง
- บรรยายด้วย
- Power point
Slide
slide
Power point
-เอกสาร
- แบบฝึกหัดครั้งที่ ประกอบการ
10
เรียน เรื่อง
ปรากฏการณ์ดอป คลื่นเสียง

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
- รายงานผล
การทดลอง
-ความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
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สัปดาห์
ที่

20

คาบที่

สาระการเรียนรู้

53
54

มลภาวะของเสียง
คุณภาพของเสียง
และการนามา
ประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
หูกับการได้ยิน มลภาวะ เพลอร์ ,
- website ของ
ของเสียง และนาสมบัติ คลื่นกระแทก ,
สาขาวิชา
ของเสียงมาประยุกต์ใช้ ความเข้ม
ฟิสิกส์
ในด้านต่าง ๆพร้อมทั้ง และระดับความเข้ม -หนังสือเรียน
คานวณหาปริมาณต่างๆ เสียง
Serway
ที่เกี่ยวข้องจาก
รวม10 ข้อ
สถานการณ์ที่กาหนดได้
ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สอบปลายภาค

5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล ประเมินเป็น
อัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 - 10)
10 คะแนน
5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 15 - 17)
10 คะแนน
5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิด
การนาเสนอผลงาน
10 คะแนน
5.1.4แบบฝึกหัดรายงานการทดลอง
20 คะแนน

การวัดผล/
ประเมินผล
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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ตารางการประเมิน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
แบบฝึกหัดรายงานการทดลอง (30 คะแนน)

รายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. การทดลอง เรื่อง มอดูลัสของยัง

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานกลุ่มละ 3 คน

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

2. การทดลอง เรื่อง มานอมิเตอร์

งานกลุ่มละ 3 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

3.แบบฝึกหัดเรื่อง
- กฎของพาสคัล
- แรงลอยตัว
- ความตึงผิว
- ความหนืดและกฎของสโต๊กส์
-พลศาสตร์ของไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1.แบบฝึกหัดเรื่อง
- การขยายตัวของสสาร
- การเปลี่ยนสถานะ
- สมบัติของแก๊สอุดมคติ /
แบบจาลองของแก๊ส
-ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส
-พลังงานภายในระบบ
-กฎข้อศูนย์และกฎข้อที่หนึ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. การทดลอง เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้น
เชือก
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
- สมบัติของคลื่น
- คลื่นนิ่งในเส้นเชือก

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 9

งานกลุ่มละ 3 คน

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

คะแนน
12.5
ทักษะ 2.5คะแนน
รายงาน 2.5คะแนน
ทักษะ 2.5 คะแนน
รายงาน 2.5 คะแนน
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.5
ทักษะ 2.5 คะแนน
รายงาน 2.5 คะแนน
1.5
1.0
0.5
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รายการ
รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
1. การทดลอง เรื่อง คลื่นนิ่งและการ งานกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ที่ 16
สั่นพ้องของเสียง
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 14
- ธรรมชาติของเสียง
- สมบัติของเสียง
- บีตส์
-ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์
- คลื่นกระแทก
-ความเข้มและระดับความเข้มเสียง
รวม
5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ครูผู้สอน)

กาหนดส่ง
สัปดาห์ที่ 17
สัปดาห์ที่ 19

คะแนน
8.0
ทักษะ 2.5 คะแนน
รายงาน 2.5 คะแนน
3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
30

10.00 คะแนน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
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5.3ประเมินจากการสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 – 14) 20.00 คะแนน
กาหนดสอบกลางภาคเรียน................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

สมบัติของของแข็ง

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(2.00 คะแนน)

2.00

ความดัน

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(1.00 คะแนน)

1.00

กฎของพาสคัล

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(2.00 คะแนน)

2.00

แรงลอยตัว หลักของอาคีเมดีส

อธิบายและแสดงวิธีทา 1ข้อ(2.00 คะแนน)

2.00

ความตึงผิว

อธิบาย 1ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

ความหนืดและกฎของสโตกส์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00 คะแนน)

1.00

พลศาสตร์ของของไหล

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(2.00 คะแนน)

2.00

อุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร

อธิบาย 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

(1.00คะแนน)

1.00

เติมคาและอธิบาย 2 ข้อ (1.00 คะแนน)

1.00

การเปลี่ยนอุณหภูมิและการเปลี่ยนสถานะ แสดงวิธีทา 1 ข้อ
การถ่ายโอนความร้อน

สมบัติของแก๊สอุดมคติ/แบบจาลองของแก๊ส แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

พลังงานภายในระบบ

เติมคาและอธิบาย 2 ข้อ (1.00 คะแนน)

1.00

กฎข้อศูนย์และกฎข้อที่หนึ่ง

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(2.00คะแนน)

2.00

รวม

20.00
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หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ
5.4 ป ระเมินจากการสอบปลายภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 15 - 21)

20.00 คะแนน

กาหนดสอบปลายภาคเรียน................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
สมบัติของคลื่น

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคา 2ข้อ
(ข้อละ 0.50 คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
(1.00คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
(2.00คะแนน)

คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
การเกิดคลื่นเสียง ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิบาย 1ข้อ
(1.00คะแนน)
การกระจัดและความดันของคลื่นเสียง
ธรรมชาติของเสียง
อธิบาย 1ข้อ
(1.00คะแนน)
สมบัติของคลื่นเสียง
เติมคา 2ข้อ
(ข้อละ 0.50 คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ (2.00คะแนน)
ปรากฏการณ์ บีตส์
เติมคา 2ข้อ
(ข้อละ 0.50 คะแนน)
คลื่นนิ่งของเสียง
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(1.00 คะแนน)
การสั่นพ้องของเสียง
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(2.00 คะแนน)
ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(2.00 คะแนน)
คลื่นกระแทก
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(1.00 คะแนน)
ความเข้มและระดับความเข้มเสียง
แสดงวิธีทา 2ข้อ
(2.00 คะแนน)
การบูรณาการระหว่างหัวข้อ
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(2.00 คะแนน)
รวม
หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

คะแนน
2.00
2.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
20.00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30203
ชื่อวิชาไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน .คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

จานวน 2.0 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟูา ตัวนาไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การเหนี่ยวนาประจุไฟฟูาและการทาให้วัตถุมี
ประจุ กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟูา อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูาสนามไฟฟูาของประจุไฟฟูาที่
กระจายอย่างต่อเนื่อง
เส้นสนามไฟฟูา ฟลักซ์ไฟฟูา กฎของเกาส์และการประยุกต์ พลั งงาน
ศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากประจุไฟฟูาที่กระจายอย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บ
ประจุและความจุไฟฟูา ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ไดโพลไฟฟูาในสนามไฟฟูากระแสไฟฟูา ความต้านทานไฟฟูา กฎ
ของโอห์ม สภาพต้านทานไฟฟูาและสภาพนาไฟฟูา การนาไฟฟูา ผลของอุ ณหภูมิที่มีต่อ ความต้านทานไฟฟูา
ตัวนายวดยิ่ง กาลังไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา การหาความต้านทานรวมของวงจรไฟฟูา
กระแสตรง กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอาร์ซี และการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และ
โอห์มมิเตอร์ สนามแม่เหล็ก การเคลื่ อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก แรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มี
กระแสไฟฟู า ผ่ า นเมื่ อ วางอยู่ ใ นบริ เ วณที่ มี ส นามแม่ เ หล็ ก แรงระหว่ า งลวดตั ว น าสองเส้ น ขนานกั น ที่ มี
กระแสไฟฟูาผ่าน ทอร์กเนื่องจากแรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาผ่านลวดตัวนา กฎของบิ
โอต์-ซาวาต์ กฎของแอมแปร์ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากโซเลนอยด์ เส้นแรงแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก กฎของ
เกาส์ ส าหรั บ สนามแม่ เ หล็ ก สารแม่ เ หล็ ก สนามแม่ เ หล็ ก ของโลก กฎการเหนี่ ย วน าของฟาราเดย์
แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวนา กฎของเลนซ์ เครื่องกาเนิดไฟฟูาและมอเตอร์ การส่งกาลังไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูา
และกระแสวน ตัวต้านทานตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟูากระแสสลับ การเขียนแผนภาพเฟส
เซอร์ วงจรอาร์แอลซี อิมพีแดนซ์ กาลังไฟฟูาในวงจรไฟฟูากระแสสลับ การสั่นพ้องในวงจรอาร์แอลซี และ
การแปลงไฟฟูากระแสสลับเป็นไฟฟูากระแสตรง ทฤษฎีคลื่นแม่เ หล็กไฟฟูาของแมกซ์เวลล์ การทดลองของ
เฮิรตซ์ การผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจากสายอากาศ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาระนาบ พลังงานและโมเมนตัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา พอยน์ติงเวกเตอร์ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา การเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
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เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร นาความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแส
แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นาความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาได้
2. ท าการทดลอง วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ไฟฟู า สถิ ต ไฟฟู า กระแสตรง
แม่เหล็กไฟฟูา และไฟฟูากระแสสลับ ได้
3. น าความรู้ เกี่ย วกับ ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็ กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลั บ และคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟู า ไปประยุ ก ต์ แ ละเชื่ อ มโยงความรู้ เ กี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ชีวิตประจาวันได้
3. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประจุไฟฟูา กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูาเส้นแรงไฟฟูา สนามไฟฟูา
เนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟูา กฎของเกาส์และการใช้กฎของเกาส์ พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ (ว4.1.2)
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากจุด
ประจุไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟูา ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและสนามไฟฟูา ความจุไฟฟูา พลังงานของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆ
กระแสไฟฟูา แหล่งกาเนิดไฟฟูาและการนาไฟฟูาของตัวกลางต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟูา
และจานวนประจุไฟฟูาขนาดของความเร็วลอยเลื่อน พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้ (ว4.1.2)
3. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับสภาพต้านทานสภาพนาไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาความต่างศักย์ไฟฟูา การ
ต่อตัวต้านทาน การต่อเซลไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี พร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
4. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับกฎของโอห์ม
5. มีความรู้ความเข้าใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟูา โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ์การดัดแปลงแกล
แวนอมิเตอร์
เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟูา
กาลังไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา และการนาไปใช้วัดปริมาณที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ที่กาหนดให้การต่อวงจรไฟฟูาในบ้าน
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หลักการทางานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟูา อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
6. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟูา ณ
ตาแหน่งต่างๆ ของวงจรไฟฟูา
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็กโลกการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟูาและสนามแม่เหล็กการหาสนามแม่เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งที่มีกระแสไฟฟูาสม่าเสมอผ่านโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของ
แอมแปร์สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาผ่านลวดตัวนา แรงระหว่างลวดตัวนาสองเส้นขนานกัน
ที่มีกระแสไฟฟูาผ่านและแรงกระทาต่อขวดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กหลักการทางานของ
แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงกระแสเหนี่ยวนาการผลิตพลังงานไฟฟูาและการส่งกาลังไฟฟูา
หม้อแปลง ตลอดจนการนาความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟูาไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการ
ผลิตกระแสไฟฟูากฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์กฎของเลนซ์ และนาไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้(ว4.1.3)
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของไฟฟูากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟูา
กับเวลา ความต่างศักย์ไฟฟูากับเวลาที่มีค่าการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์เขียนแผนภาพเฟส
เซอร์และใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟูากระแสสลับ
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เงื่อนไขที่จะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และคานวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร
RLC ในแบบต่างๆอธิบายเกี่ยวกับความต้านทานเชิงซ้อนและกาลังเฉลี่ยและตัวประกอบกาลังใน
วงจรไฟฟูากระแสสลับวิเคราะห์ผลของ ตัวประกอบกาลังที่มีต่อวงจรไฟฟูาอธิบายวิธีการปรับปรุง
ตัวประกอบกาลัง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
10. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับการวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาในวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
11. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แนวคิดเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาของแมกซ์
เวลล์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและการนาไปใช้ประโยชน์(ว5.1.4)
12. นาข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การสารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคาถามหรือสร้างคาอธิบายต่างๆ
13. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาอธิบายหรือคาตอบของคาถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทาง
14. อธิบายนาเสนอเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน วิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎีมี
ความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน นาเสนอข้อมูลด้วยความเป็น
จริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
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4. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดา
ห์ที่
1

2

3

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
ปฐมนิเทศรายวิชา

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้
1
ชี้แจงคาอธิบาย
วิธีการสอน
รายวิชา/ผลการเรียนรู้ บรรยาย
ที่คาดหวัง/หัวข้อ
เนื้อหา/การวัดผล/
ข้อตกลงร่วมกัน
2-4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1.ความรู้และเข้าใจ
วิธีการสอน
ไฟฟูาสถิต
เกี่ยวกับประจุไฟฟูา กฎ - บรรยายและ
การทาให้วัตถุมีประจุ ของคูลอมบ์
อภิปราย
ไฟฟูาและการ
สนามไฟฟูาเส้นแรง
- ตอบคาถาม
เหนี่ยวนาประจุ
ไฟฟูา สนามไฟฟูา
- สาธิตการ
ไฟฟูา
เนื่องจากการกระจาย เหนี่ยวนาไฟฟูา
-การทาให้วัตถุมี
ของประจุไฟฟูา กฎของ สถิต
ประจุไฟฟูา
เกาส์และการใช้กฎของ - สาธิตเส้นแรง
-การเหนี่ยวนา
เกาส์ พร้อมทั้ง
ไฟฟูา
ประจุไฟฟูา
คานวณหาปริมาณที่ - ยกตัวอย่างการ
- อิเล็กโตรสโคป เกี่ยวข้องจาก
คานวณ
- กฎการอนุรักษ์
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ปฏิบัติการครั้งที่ 1
ประจุไฟฟูา
การทดลอง เรื่อง
- ตัวนาไฟฟูาและ
การเหนี่ยวนา
ฉนวนไฟฟูา
ไฟฟูาสถิต
6-7 กฎของคูลอมบ์
8-9 สนามไฟฟูาและเส้น
แรงไฟฟูา
10-13 กฎของเกาส์และการ
ประยุกต์

สื่อการสอน/
เรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-PowerPoint
Slide
-Animation
-อิเล็กโตรสโคป
-ชุดสาธิตการ
เหนี่ยวนาไฟฟูา
สถิต
-ชุดสาธิตเส้น
แรงไฟฟูา
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-รายงานผล
การทดลอง
- มีความ
ร่วมมือภายใน
กลุ่ม
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สัปดา
ห์ที่
4

5

6

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
14-17 ศักย์ไฟฟูาและความ
ต่างศักย์ไฟฟูา
- ศักย์ไฟฟูาเนื่องจาก
จุดประจุ
- ศักย์ไฟฟูาเนื่องจาก
ประจุบนตัวนาทรง
กลม
- ศักย์ไฟฟูาเนื่องจาก
การกระจายของ
ประจุไฟฟูา
- ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและ
สนามไฟฟูา
สม่าเสมอ

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้
2.มีความรู้และเข้าใจ วิธีการสอน
เกี่ยวกับพลังงาน
-บรรยายและ
ศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา อภิปราย
ความต่างศักย์ไฟฟูา
- ยกตัวอย่างการ
ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากจุด คานวณ
ประจุไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา - ตอบคาถาม
เนื่องจากการกระจาย
ของประจุไฟฟูา
งานที่มอบหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ใบงาน ไฟฟูาสถิต
ความต่างศักย์ไฟฟูาและ จานวน 5 ข้อ
สนามไฟฟูา ความจุ
ไฟฟูา พลังงานของตัว
เก็บประจุ การต่อตัวเก็บ
ประจุแบบต่างๆ
กระแสไฟฟูา
แหล่งกาเนิดไฟฟูาและ
การนาไฟฟูาของ
ตัวกลางต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
16-19 ตัวเก็บประจุและ กระแสไฟฟูาและจานวน
ความจุไฟฟูา
ประจุไฟฟูาขนาดของ
- ความจุไฟฟูา
ความเร็วลอยเลื่อน
- พลังงานของตัวเก็บ พร้อมทั้งคานวณหา
ประจุ
ปริมาณ ที่ เกี่ยวข้อง
- การต่อตัวเก็บ
จากสถานการณ์ที่
ประจุแบบต่างๆ
กาหนด
20-23 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 3. มีความรู้ความข้าใจ วิธีการสอน
ไฟฟูากระแสตรง เกี่ยวกับสภาพต้านทาน -บรรยายและ
กระแสไฟฟูา
สภาพนาไฟฟูา
อภิปราย
แหล่งกาเนิดไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาความ - ตอบคาถาม
การนาไฟฟูากฎของ ต่างศักย์ไฟฟูา การต่อ - ยกตัวอย่างการ

สื่อการสอน/
เรียนรู้
-PowerPoint
Slide
-Animation
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย
-ตัวเก็บประจุ
แผ่นขนาน
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-PowerPoint
Slide
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
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ห์ที่

คาบที่

7

24-26

7-8

27-30

8-9

31-32

9

33-34

9

35

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
โอห์มและผลของ
อุณหภูมิที่มีต่อความ
ต้านทานสภาพ
ต้านทานและสภาพ
นาไฟฟูา
แรงเคลื่อนไฟฟูาและ
ความต่างศักย์ไฟฟูา
- แรงเคลื่อนไฟฟูา
และความต่าง
ศักย์ไฟฟูา
- การต่อตัวต้านทาน
- การต่อเซลไฟฟูา
แบบต่างๆ
- วงจรอาร์ซี
กฎเคอร์
ชฮอฟฟ์
แอมมิเตอร์ โวลต์
มิเตอร์ และโอห์ม
มิเตอร์
พลังงานและ
กาลังไฟฟูา
- พลังงานและ
กาลังไฟฟูา
- การหาค่า
พลังงานไฟฟูาที่ใช้
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา
วงจรไฟฟ้าและ
เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าภายใน

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
สื่อการสอน/
การเรียนรู้
เรียนรู้
ตัวต้านทาน การต่อเซล คานวณ
มหาวิทยาลัย
ไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม
แบบขนาน และแบบ ปฏิบัติการครั้งที่ 2
ผสม วงจรอาร์ซี พร้อม -การทดลอง การ
ทั้งคานวณหาปริมาณ วิเคราะห์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก วงจรไฟฟูา
สถานการณ์ที่กาหนด
4. ทาการทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เกี่ยวกับกฎ
ของโอห์ม

การวัดผล/
ประเมินผล
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-รายงานผล
การทดลอง
- มีความ
ร่วมมือภายใน
กลุ่ม

5. มีความรู้ความเข้าใจ
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟูา โดยใช้กฎ
ของเคอร์ชฮอฟฟ์การ
ดัดแปลงแกลแวนอ
มิเตอร์ เป็นแอมมิเตอร์
โวลต์มิเตอร์ โอห์ม
มิเตอร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานไฟฟูา
กาลังไฟฟูา ความต่าง
ศักย์ไฟฟูา
กระแสไฟฟูา และการ
นาไปใช้วัดปริมาณที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

วิธีการสอน
-บรรยายและ
อภิปราย
- ตอบคาถาม
- ยกตัวอย่างการ
คานวณ

-PowerPoint
Slide
-ชุดทดลองการ
วิเคราะห์วงจร
-แกลแวนอ
มิเตอร์
-แอมมิเตอร์
งานที่มอบหมาย -โวลต์มิเตอร์
ใบงาน เรื่อง ไฟฟูา -มัลติมิเตอร์
กระแสตรง
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย
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ห์ที่

10
11

12

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
บ้าน
- อุปกรณ์ไฟฟูาและ
เครื่องใช้ไฟฟูาใน
บ้าน
- การใช้ไฟฟูาอย่าง
ปลอดภัยและ
ประหยัด

36-40 สอบปลายภาค
38-41 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ไฟฟ้า–แม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
- สนามแม่เหล็กโลก
การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟูา
42-45 สนามแม่เหล็กที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้า
ผ่านลวดตรงและ
ลวดโค้ง โดยใช้กฎ
ของบิโอต์-ซาวาต์

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการสอน/
เรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-PowerPoint
Slide
-Animation
-ชุดสาธิตการเกิด
สนามแม่เหล็ก
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย
-ชุดสาธิตเครื่อง
ชั่งกระแสไฟฟูา
-ชุดทดลองการ
เหนี่ยวนา
แม่เหล็กไฟฟูา

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

สถานการณ์ที่กาหนด
การต่อวงจรไฟฟูาใน
บ้าน หลักการทางาน
ของอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน
ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟูา
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
6.ทาการทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เกี่ยวกับ
ความต่างศักย์ไฟฟูา ณ
ตาแหน่งต่างๆ ของ
วงจรไฟฟูา
7.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก
โลก การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟูา
ในสนามแม่เหล็กโลก
การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามไฟฟูา
และสนามแม่เหล็กการ
หาสนามแม่เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและ
ลวดโค้งที่มี
กระแสไฟฟูาสม่าเสมอ
ผ่านโดยใช้กฎของบิ
โอต์-ซาวาต์และกฎของ

วิธีการสอน
-บรรยายและ
อภิปราย
-สาธิตการเกิด
สนามแม่เหล็ก
- ตอบคาถาม
- ยกตัวอย่างการ
คานวณ
งานที่มอบหมาย
- ใบงาน เรื่อง
แม่เหล็กไฟฟูา
จานวน 5 ข้อ
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ห์ที่

13

14

15

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
และกฎของ
แอมแปร์

46-50 แรงที่กระทาต่อลวด
ตัวนาที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน
เมื่อวางอยู่ใน
บริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กและ
ทอร์กเนื่องจากแรง
แม่เหล็กแรงลวด
ตัวนาสองเส้นที่วาง
ขนานกันและมี
กระแสไฟฟ้าผ่าน
51-54 กฎการเหนี่ยวนา
ของฟาราเดย์และ
กฎของเลนซ์
55-58 แกลแวนอมิเตอร์
และมอเตอร์
กระแสตรง
การผลิต
กระแสไฟฟูา การส่ง
กาลังไฟฟูา
หม้อแปลงไฟฟูา
วงจรแปลงกระแส
และวงจรกรอง
กระแส

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
แอมแปร์สนาม
แม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟูาผ่านลวด
ตัวนา แรงระหว่างลวด
ตัวนาสองเส้นขนานกัน
ที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน
และแรงกระทาต่อขวด
ลวดที่อยู่ในบริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กหลักการ
ทางานของแกลแวนอ
มิเตอร์ มอเตอร์
กระแสตรงกระแส
เหนี่ยวนาการผลิต
พลังงานไฟฟูาและการ
ส่งกาลังไฟฟูา หม้อ
แปลง ตลอดจนการนา
ความรู้ทาง
แม่เหล็กไฟฟูาไปใช้
ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติกับ
การผลิตกระแสไฟฟูา
กฎการเหนี่ยวนา
ของฟาราเดย์กฎของ
เลนซ์ และนาไปใช้
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

กิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการสอน/
เรียนรู้
-แกลแวนอ
มิเตอร์
-มอเตอร์
กระแสตรง
-วงจรแปลง
กระแส
-วงจรกรอง
กระแส
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
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สัปดา คาบที่ สาระการเรียนรู้/
ห์ที่
เนื้อหา
16 59-62 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ไฟฟ้ากระแสสลับ
-ลักษณะของไฟฟูา
กระแสสลับ
- ความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและ
กระแสไฟฟูาของตัว
ต้านทาน ตัว
เหนี่ยวนา และตัว
เก็บประจุใน
วงจรไฟฟูา
กระแสสลับ
- แผนภาพเฟสเซอร์
17

63-66 วงจร RLC แบบ
อนุกรมและขนาน
- อิมพีแดนซ์
- เรโซแนนซ์ของ
วงจร RLC
67-68 กาลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้
วิธีการสอน
-บรรยายและ
อภิปราย
-สาธิต
- ตั้งคาถามและตอบ
คาถาม
- ยกตัวอย่างการ
คานวณ

สื่อการสอน/
เรียนรู้
8. มีความรู้ความเข้าใจ
-PowerPoint
เกี่ยวกับลักษณะของ
Slide
ไฟฟูากระแสสลับและ
-หม้อแปลงไฟฟูา
สรุปความสัมพันธ์
โวลต์ต่า
ระหว่างกระแสไฟฟูากับ
-ออสซิลโลสโคป
เวลา ความต่าง
-มัลติมิเตอร์แบบ
ศักย์ไฟฟูากับเวลาที่มี
เข็ม
ค่าการเปลี่ยนค่าในรูป
-มัลติมิเตอร์แบบ
ของฟังก์ชันไซน์เขียน
ตัวเลข
แผนภาพเฟสเซอร์และ ปฏิบัติการครั้งที่ 3 -ชุดทดลองการ
ใช้แผนภาพเฟสเซอร์ใน การทดลอง การสั่น สั่นพ้องในวงจร
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ พ้องในวงจร RLC RLC
ไฟฟูากระแสสลับ
งานที่มอบหมาย -ออสซิลโลสโคป
ใบงาน เรื่อง การ -ใบความรู้
9. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์วงจรไฟฟูา -หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
เกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะ RLC
มหาวิทยาลัย
เกิดสภาวะเรโซแนนซ์
- ใบงาน
และคานวณหาค่าต่างๆ
เมื่อต่อวงจร RLC ใน
แบบต่างๆอธิบาย
เกี่ยวกับความต้านทาน
เชิงซ้อนและกาลังเฉลี่ย
และตัวประกอบกาลัง
ในวงจรไฟฟูา
กระแสสลับวิเคราะห์ผล
ของตัวประกอบกาลังที่
มีต่อวงจรไฟฟูาอธิบาย
วิธีการปรับปรุงตัว
ประกอบกาลัง พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-รายงานผล
การทดลอง
- มีความ
ร่วมมือภายใน
กลุ่ม
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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สัปดา
ห์ที่

18

19

20

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
10.ทาการทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เกี่ยวกับ
ความต่างศักย์ไฟฟูา
และกระแสไฟฟูาใน
วงจร RLC ที่ต่อแบบ
อนุกรมและแบบขนาน
69-72 หน่วยที่ 5 เรื่อง
11. มีความรู้ความ
วิธีการสอน
คลื่นแม่เหล็ก
เข้าใจหลักการเกิดคลื่น - บรรยายและ
ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟูา แนวคิด อภิปราย
-หลักการเกิดคลื่น เกี่ยวกับคลื่น
- สืบค้นข้อมูล
แม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟูาของ
- นาเสนอผลการ
ไฟฟูา และการแผ่
แมกซ์เวลล์ การแผ่ สืบค้น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
- ตอบคาถาม
- คานวณพลังงาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
งานที่มอบหมาย
และโมเมนตัมในการ สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูาและการ รายงาน เรื่อง การ
แผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา โดย นาไปใช้ประโยชน์
ประยุกต์ใช้คลื่น
อาศัย Poynting
แม่เหล็กไฟฟูา
Vector
73-76 สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและ
การนาไปใช้
ประโยชน์
77-80
สอบปลายภาค

สื่อการสอน/
เรียนรู้

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญาตรี
- ใบงาน เรื่อง
คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา

การวัดผล/
ประเมินผล
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30203 ไฟฟูาและแม่เหล็ก ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...........
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ 1-2)
10 คะแนน
5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ 3-7)
10 คะแนน
5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน 10 คะแนน
5.1.4 แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง
20 คะแนน
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ตารางการประเมิน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน แบบฝึกหัด
รายงานการทดลอง (30 คะแนน)
รายการ

รูปแบบของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
1. การทดลอง : อิเล็กโตรสโคป
2. แบบฝึกหัดเรื่อง ไฟฟูาสถิต
จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง
3. การทดลอง : การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา
4. แบบฝึกหัดไฟฟูากระแสตรง
จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แม่เหล็กไฟฟ้า
5. แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟูา–แม่เหล็ก จานวน5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ
6. การทดลอง : การสั่นพ้องในวงจร RLC
7. แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา
กระแสสลับ จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
8. รายงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
9. แบบฝึกหัดเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา จานวน
5ข้อ

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2

ทักษะ 1คะแนน
รายงาน 2 คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5

3.0

งานกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8

ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2 คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 10

3.0

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่15 สัปดาห์ที่ 16

3.0

งานกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ที่17 สัปดาห์ที่ 18
งานเดี่ยว

ทักษะ 2 คะแนน
รายงาน 2 คะแนน

สัปดาห์ท1ี่ 7 สัปดาห์ที่ 18

2.0

งานกลุ่มละ 3คน สัปดาห์ที่18 สัปดาห์ที่ 19

5.0

งานเดี่ยว
รวม

สัปดาห์ที่18 สัปดาห์ที่ 19

3.0
30
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5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 10.00 คะแนน
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน)
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ 1-6 ) (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน................................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
- กฎของคูลอมบ์
- สนามไฟฟูาและเส้นแรงไฟฟูา
- กฎของเกาส์และการประยุกต์
- ศักย์ไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา
- ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟูา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง
- กระแสไฟฟูา แหล่งกาเนิดไฟฟูาการนาไฟฟูา
- กฎของโอห์มและความต้านทานผลของอุณหภูมิที่มีต่อ
ความต้านทานสภาพต้านทานและสภาพนาไฟฟูา
- แรงเคลื่อนไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา
- การต่อตัวต้านทานการต่อเซลไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม
แบบขนาน และแบบผสม
- วงจรอาร์ซี
- กฎเคอร์ชฮอฟฟ์
- แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์
- วงจรไฟฟูาและเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

อธิบายหรือเติมคา 4 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน
8
แสดงวิธีทา 2 ข้อ
ข้อละ 2 คะแนน

อธิบายหรือเติมคา 3 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน
12
แสดงวิธีทา 3 ข้อ
ข้อละ 3 คะแนน

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

20.00
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (ผลการเรียนรู้ 7-13) (20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียน………………………….. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แม่เหล็กไฟฟ้า
- สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก
- สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาผ่านลวด
ตรงและลวดโค้งโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎ
ของแอมแปร์
- การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟูา
- แรงที่กระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน
เมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและทอร์ก
เนื่องจากแรงแม่เหล็ก
- แรงระหว่างลวดตัวนาสองเส้นที่วางขนานกันและ
มีกระแสไฟฟูาผ่าน
- แกลแวนอมิเตอร์ และมอเตอร์กระแสตรง
- กระแสเหนี่ยวนา กฎการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟูา
ของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ์
- การผลิตกระแสไฟฟูา และการส่งกาลังไฟฟูา
- หม้อแปลง วงจรแปลงกระแส และวงจรกรอง
กระแส

- การนาความรู้ทาง

ไฟฟูา-แม่เหล็กไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตไฟฟูา

อธิบายหรือเติมคา 3 ข้อ
(3 คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ (6 คะแนน)

9
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ
- ความต่างศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาของตัว
ต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา และตัวเก็บประจุใน
วงจรไฟฟูากระแสสลับ
- แผนภาพเฟสเซอร์

อธิบายหรือเติมคา 2 ข้อ
(2 คะแนน)

6

แสดงวิธีทา 2 ข้อ (4 คะแนน)

- วงจร RLC แบบอนุกรมและขนาน
- อิมพีแดนซ์
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

- เรโซแนนซ์ของวงจร RLC
- กาลังไฟฟูาในวงจรไฟฟูากระแสสลับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- หลักการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา และการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
- สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและการนาไปใช้
ประโยชน์
- คานวณพลังงานและโมเมนตัมในการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา โดยอาศัย Poynting Vector

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ
(2 คะแนน)
5
แสดงวิธีทา 2 ข้อ
(3 คะแนน)

รวม
หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

20.00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30204
หน่วยกิตเวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์

ชื่อวิชา แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวน 1.5
ภาคเรียนที่ 1

อาจารย์ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง การวัดอัตราเร็วแสง หน้าคลื่นรังสีของแสง การสะท้อน การหักเห
การสะท้อนกลับหมด การกระจายแสงและปริซึ ม ศึกษาการเกิดภาพจากกระจกเงาราบและเงาโค้ง การเกิด
ภาพจากการหักเห เลนส์บาง ทัศนูปกรณ์ การแทรกสอดของแสง ความเข้มของการแทรกสอด การรวม
คลื่นด้วยวิธีเฟสเซอร์ การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อน การแทรกสอดในฟิล์มบาง การเลี้ยวเบนของแสง
ผ่านสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนผ่านเกรตติง กาลังแยกของเกรตติง โพลาไรเซชันโดยการดูดกลืน โพลาไรเซชัน
โดยการสะท้อน โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว และโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงสเปกตรัมจากอะตอม
ของแก๊ส และทฤษฎีอะตอมของโบร์ การแผ่รังสีของวัตถุดา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟรังก์
และเฮิรตซ์ รังสีเอกซ์และการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมติฐานของเดอบรอยล์
ทวิ ภ าพของคลื่ น และอนุ ภ าค หลั ก ความไม่ แ น่ น อนของไฮเซนเบิ ร์ ก โครงสร้ า งอะตอมตามแนวคิ ด ของ
กลศาสตร์ควอนตัมยุคใหม่ เลเซอร์ ตัวนา กึ่งตัวนา และฉนวน การพบกัมมันตภาพรังสี

การค้นพบ

นิวตรอน องค์ประกอบของนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน การสลายของนิวเคลียส กัมมันตรังสี แรงนิวเคลียร์
พลังงานยืดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี
ในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกัน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร

นาความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ ยวกับคลื่นแสง ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์
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2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นแสง และทัศนูปกรณ์ ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
2. เชื่อมโยงความรู้มาวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางแสงได้
3. เปรียบเทียบประเด็นสาคัญของกลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้นที่แตกต่างจาก
หลักการตามกลศาสตร์แผนเดิม
4. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับคลื่นแสงและกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
5. สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
3. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมดของ
แสงในตัวกลางคู่หนึ่งสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง และ
ความสั มพันธ์ของการหั กเหของแสงเมื่อผ่ านเลนส์ชนิดต่างๆ เมื่อกาหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้ พร้อมทั้ ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ่นกรอง
แสงสี และหาความสัมพันธ์ของการให้พลังงานแสงกับความสว่างบนพื้นที่รับแสงและคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของทัศนูปกรณ์ต่างๆ และทากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณ์
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกาเนิดอาพันธ์หลายแหล่งด้วยการบวก
เฟสเซอร์ของคลื่นและทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้กระจกเงาของลอยด์
6. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดในฟิล์ มบาง วงแหวนของนิว ตัน พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
7. ทดลองการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว และเกรตติง
8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์โพลาไรซ์การหักเหสองแนวของแสงผ่านตัว กลางอสม
ลักษณ์ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ้ง
9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบอิเล็กตรอน แบบจาลองอะตอม
ของทอมสัน แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่สมบูรณ์ของแบบจาลองแต่ละแบบ
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุดาและสมมติฐานของพลังค์ กฎการกระจัดของวีน
และกฎของ สเตฟาน-โบล์ทซ์มาน และนาไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
11. ทาการทดลองศึกษาความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส

91
12. ทาการทดลองศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และประยุกต์ใช้สมการโฟโตอิเล็ กทริกในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
13. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์และความไม่
สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์การทดลองของฟรังก์ และเฮิรตซ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีอะตอมของ
โบร์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบรังสีเอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและ
รังสีเอกซ์เฉพาะตัว ประโยชน์และโทษของรังสีเอกซ์และประยุกต์ใช้กฎของแบรกก์ในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
15. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ค อมป์ ตั น พร้ อ มทั้ ง ค านวณหาปริ ม าณต่ า งๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
16. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมมติฐานของเดอบรอยล์และคานวณความยาวคลื่นของเดอบรอยล์
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
17. มีความรู้และเข้าใจหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
18. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกิดเลเซอร์ การจาแนกตัวนา สารกึ่งตัวนา ฉนวนโดยใช้ทฤษฎี
แถบพลังงาน
19. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด และสมบัติของกัมมันตภาพรังสีการสลายของนิวเคลียส
กัมมันตรังสีองค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจาแนกมวลของไอโซโทป ( ว5.1.8 )
20. ทาการทดลองการทอดลูกเต๋าเพื่อเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
21. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม ( ว5.1.9 )
22. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียส
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั น นิวเคลียร์ฟิวชัน และคานวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและพลังงานของ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( ว4.1.4 และ ว5.1.5)
23. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ประโยชน์ ข องกั ม มั น ตภาพรั ง สี แ ละพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ โรงไฟฟู า นิ ว เคลี ย ร์
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกัน( ว5.1.6,ว5.1.7 )
24. นาข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การสารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคาถามหรือสร้างคาอธิบายต่างๆ
25. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาอธิบายหรือคาตอบของคาถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิด หลักการ กฎหรือทฤษฎี
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26. อธิบายนาเสนอเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
นาเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

1

1-2 - การปฐมนิเทศ

เนื้อหา

รายวิชา
-ธรรมชาติของ
แสง การวัด
อัตราเร็วแสง
หน้าคลื่นรังสีของ
แสง

1.2 กฎการ
สะท้อนของแสง
กฎการหักเหของ
แสง การสะท้อน
กลับหมดของแสง
3

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ในตัวกลางคู่หนึ่ง

ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

-ชี้แจงประมวล

- แผนการ
จัดการเรียนรู้
รวมถึงเกณฑ์การ
รายวิชาและ
และประเมินผล
ประเมินผล
ข้อตกลง
ฉบับย่อ
1. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ
- PowerPoint
เกี่ยวกับกฎการสะท้อน อภิปราย
Slide
ของแสง กฎการหักเหของ
- หนังสือฟิสิกส์
แสง การสะท้อนกลับหมด
ระดับปริญญา
ตรี
ของแสงในตัวกลางคู่หนึ่ง
- วิดีโอ
สมบัติเชิงเรขาคณิตของ
แสงเมื่อสะท้อนบนกระจก - บรรยายและ - PowerPoint
Slide
อภิปราย
เงาราบ กระจกเงาโค้ง
- หนังสือฟิสิกส์
และความสัมพันธ์ของการ - สาธิต
ระดับปริญญา
ปรากฏการณ์
หักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์
ตรี
สะท้
อ
นของแสง
ชนิดต่างๆ เมื่อกาหนด
- ชุดสาธิตสาธิต
สถานการณ์ต่างๆ ให้พร้อม การหักเหและ ปรากฏการณ์
การกระจาย
สะท้อนของแสง
ทั้งคานวณหาปริมาณ
การหักเหและ
ต่างๆ จากสถานการณ์ที่ ของแสง
การกระจาย
กาหนดให้
ของแสง

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

93
สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

-PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน เรื่อง
การสะท้อน
และการหักเห
ของแสง

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน

-Power
Point Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน เรื่อง
การสะท้อน
และการหักเห
ของแสง
- PowerPoint
Slide

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม

1.2 กฎการ

1. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ

สะท้อนของแสง

เกี่ยวกับกฎการสะท้อน

อภิปราย

กฎการหักเหของ ของแสง กฎการหักเหของ - ฝึกทาโจทย์
แสง การสะท้อน แสง การสะท้อนกลับหมด ปัญหา
2

4-5 กลับหมดของแสง ของแสงในตัวกลางคู่หนึ่ง
ในตัวกลางคู่หนึ่ง สมบัติเชิงเรขาคณิตของ
1.3 การสะท้อน

แสงเมื่อสะท้อนบนกระจก

บนกระจกเงาราบ เงาราบ กระจกเงาโค้ง
กระจกเงาโค้ง

และความสัมพันธ์ของการ

1.3 การสะท้อน

หักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ - บรรยายและ

บนกระจกเงาราบ ชนิดต่างๆ เมื่อกาหนด
กระจกเงาโค้ง

สถานการณ์ต่างๆ ให้พร้อม - ฝึกทาโจทย์
ทั้งคานวณหาปริมาณ

6

อภิปราย
ปัญหา

ต่างๆ จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้

1.4 การหักเห
ของแสงเมื่อผ่าน
เลนส์ชนิดต่างๆ
3

7-8

- บรรยายและ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

เนื้อหา
1.5 การแทรก
สอดของยัง
1.6 การแทรก
สอดของคลื่นจาก
แหล่งกาเนิด
อาพันธ์หลายแหล่ง
ด้วยการบวกเฟส
เซอร์ของคลื่น

3

9

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

4. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการแทรกสอด
ของคลื่นจากแหล่งกาเนิด
อาพันธ์หลายแหล่งด้วย
การบวกเฟสเซอร์ของคลื่น
และทดลองเพื่อศึกษา
สมบัติการแทรกสอดของ
แสง พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

-ทดลองหาความ
ยาวโฟกัสของ
เลนส์นูน,เลนส์
เว้า
- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองการ
แทรกสอดของ
ยัง
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดทดลองหา
ความยาวโฟกัส
ของเลนส์นูน,
เลนส์เว้า
- ชุดการ
ทดลองการ
แทรกสอดของ
ยัง
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน

เพือ่ ประกอบ
ในการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- ใบงาน
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ที่

4

ที่

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- กระจกเงา
ของลอยด์
- ชุดทดลองวง
แหวนของนิว
ตัน
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

1.7 การเปลี่ยน
เฟสเนื่องจากการ
สะท้อนโดยใช้
กระจกเงาของ
ลอยด์การแทรก
สอดในฟิล์มบาง
10-11 และวงแหวนของ
นิวตัน

5. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟส
เนื่องจากการสะท้อนโดย
ใช้กระจกเงาของลอยด์
6. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการแทรกสอดใน
ฟิล์มบาง วงแหวนของนิว
ตัน พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้

- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองวง
แหวนของนิวตัน

1.7 การเปลี่ยน
เฟสเนื่องจากการ
สะท้อนโดยใช้
กระจกเงาของ
ลอยด์การแทรก
สอดในฟิล์มบาง
และวงแหวนของ
นิวตัน

5. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟส
เนื่องจากการสะท้อนโดย
ใช้กระจกเงาของลอยด์
6. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการแทรกสอดใน
ฟิล์มบาง วงแหวนของนิว
ตันพร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

12

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- PowerPoint - สังเกต
Slide
พฤติกรรม/
- หนังสือ
คาถามเพื่อ
ฟิสิกส์ ระดับ ประกอบใน
ปริญญาตรี
การประเมิน
- ใบงาน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
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เนื้อหา
1.8 การเลี้ยวเบน 7. ทดลองการเลี้ยวเบน
ของแสงผ่านสลิต ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
เดี่ยวและเกรตติง และเกรตติง

5

13-14

1.8 การเลี้ยวเบน 7. ทดลองการเลี้ยวเบน
ของแสงผ่านสลิต ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
เดี่ยวและเกรตติง และเกรตติง

15

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- การทดลอง
เรื่อง การ
เลี้ยวเบนของ
แสงผ่านสลิต
เดี่ยวและเกรต
ติง

- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดทดลอง
การเลี้ยวเบน
- ใบงาน เรื่อง
การเลี้ยวเบน
ของแสง

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- ใบงานเรื่อง
การเลี้ยวเบน
ของแสง
- การทดลอง
-PowerPoint - สังเกต
พฤติกรรม/
เรื่อง การวัดเส้น Slide
คาถามเพื่อ
ผ่านศูนย์กลาง - หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ ประกอบใน
ของเส้นผมโดย
การประเมิน
ปริญญาตรี
ใช้เทคนิคการ
- ชุดทดลอง คุณลักษณะ
เลี้ยวเบนของ การเลี้ยวเบน อันพึงประสงค์
แสง
- ใบงานเรื่อง -ความร่วมมือ
การเลี้ยวเบน ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
ของแสง
การทดลอง
- ใบงาน เรื่อง
การเลี้ยวเบน
ของแสง
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6

ที่

เนื้อหา

18

1.10 การเห็นสี
ของวัตถุ การผสม
สารสี การผสม
แสงสี สมบัติของ
19-20 แผ่นกรองแสงสี
และพลังงานแสง
กับความสว่าง

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
-ความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- สังเกต
8. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ เกี่ยวกับปรากฏการณ์
อภิปราย
PowerPoint พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
โพลาไรซ์การหักเหสอง
- ฝึกทาโจทย์
Slide
ประกอบใน
แนวของแสงผ่าน
- หนังสือ
ตัวกลางอสมลักษณ์ การ
ฟิสิกส์ ระดับ การประเมิน
คุณลักษณะ
กระเจิงของแสงและการ
ปริญญาตรี
อันพึง
เกิดรุ้ง
- ใบงาน
ประสงค์
- ใบงาน
2. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ -PowerPoint - สังเกต
เกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ อภิปราย
Slide
พฤติกรรม/
การผสมสารสี การผสมแสง - สาธิตการผสม - หนังสือฟิสิกส์ คาถามเพื่อ
สี สมบัติของแผ่นกรองแสง สารสี
ระดับปริญญา ประกอบใน
สี และหาความสัมพันธ์ของ
ตรี
การประเมิน
การให้พลังงานแสงกับความ
- ชุดสาธิตการ คุณลักษณะ
สว่างบนพืน้ ที่รับแสงและ
ผสมสารสี
อันพึง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ประสงค์
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้

1.9 ปรากฏการณ์ 8. มีความรู้และเข้าใจ
โพลาไรซ์ และการ เกีย่ วกับปรากฏการณ์
กระเจิงของแสง โพลาไรซ์การหักเหสอง
แนวของแสงผ่านตัวกลางอ
สมลักษณ์ การกระเจิงของ
แสงและการเกิดรุ้ง
16-17

1.9 ปรากฏการณ์
โพลาไรซ์ และการ
กระเจิงของแสง

7

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

- กิจกรรมโพลา
ไรเซชัน
- บรรยายและ
อภิปราย

- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดกิจกรรม
ปรากฎการณ์
โพลาไรซ์
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ที่
เนื้อหา
1.11 ทัศนูปกรณ์ 3. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการทางานของ

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย

ทัศนูปกรณ์ต่างๆ และทา
21

กิจกรรมเกี่ยวกับ
ทัศนูปกรณ์

8

2.1 ทฤษฎีอะตอม
ของดาลตัน การ
ค้นพบอิเล็กตรอน
แบบจาลองอะตอม
ของทอมสัน
22-23
แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด
และความไม่
สมบูรณ์ของแบบ
จาลองแต่ละแบบ
2.1 ทฤษฎีอะตอม
ของดาลตัน การ
24 ค้นพบอิเล็กตรอน
แบบจาลอง
อะตอม
ของทอมสัน
แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด
และความไม่
สมบูรณ์ของ
แบบจาลองแต่ละ
แบบ

9. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ
เกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของ อภิปราย
ดาลตัน การค้นพบ
อิเล็กตรอน แบบจาลอง
อะตอมของทอมสัน
แบบจาลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่
สมบูรณ์ของแบบจาลองแต่
ละแบบ
- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ทัศนูปกรณ์
- แบบฝึกหัด
เรื่องแสง

การวัดผล/
ประเมินผล

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบ

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- แบบฝึกหัด
เรื่องแสง
- PowerPoint - สังเกต
Slide
พฤติกรรม/
- หนังสือฟิสิกส์ คาถามเพื่อ
ระดับปริญญา ประกอบใน
ตรี
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

ในการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่
ที่
เนื้อหา
2.2 การแผ่รังสี
ของวัตถุดาและ
สมมติฐานของ
9 25-26 พลังค์ กฎการ
กระจัดของวีน
และกฎของสเต
ฟาน-โบล์ทซ์มาน

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้
10. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ
เกี่ยวกับการแผ่รังสีของ
อภิปราย
วัตถุดาและสมมติฐานของ - ฝึกทาโจทย์
พลังค์ กฎการกระจัดของ ปัญหา
วีนและกฎของสเตฟานโบล์ทซ์มาน และนาไป
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

2.3 สเปกตรัมเส้น 11. ทาการทดลองศึกษา
สว่างจากอะตอม ความยาวคลื่นของ
ของแก๊ส
สเปกตรัมเส้นสว่างจาก
อะตอมของแก๊ส

- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองหา
ความยาวคลื่น
ของเส้น
สเปกตรัม

-สเปกโตร
มิเตอร์-Power
Point Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญาตรี
- ชุดทดลองหา
ความยาวคลื่น
ของเส้น
สเปกตรัม

สอบกลางภาค

-

-

-

2.4ปรากฏการณ์
โฟโตอิเล็กทริก

12. ทาการทดลองศึกษา
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กท
ริก และประยุกต์ใช้
สมการโฟโตอิเล็กทริกใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองหา
ค่าคงที่ของ
พลังค์

- ชุดทดลอง
ปรากฏการณ์
โฟโตอิเล็กทริก
- PowerPoint
Slide

27

10

11

28-29

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ที่
ที่
เนื้อหา
2.4
12. ทาการทดลองศึกษา
ปรากฏการณ์โฟ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กท
ริก และประยุกต์ใช้
โตอิเล็กทริก
สมการโฟโตอิเล็กทริกใน
30
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

12

2.5 แบบจาลอง
อะตอมไฮโดรเจน
ตามทฤษฎีอะตอม
31-32 ของโบร์และความ
ไม่สมบูรณ์ของ
ทฤษฎีอะตอมของ
โบร์
2.5 แบบจาลอง

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Slide
- ใบงาน

13. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ

-

เกี่ยวกับแบบจาลอง

อภิปราย

PowerPoint

อะตอมไฮโดรเจนตาม

Slide

ทฤษฎีอะตอมของโบร์

- หนังสือ

และความไม่สมบูรณ์ของ

ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

ทฤษฎีอะตอมของโบร์

- บรรยายและ

อะตอมไฮโดรเจน การทดลองของฟรังก์และ อภิปราย
ตามทฤษฎีอะตอม เฮิรตซ์ และประยุกต์ใช้
33 ของโบร์และความ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ใน
ไม่สมบูรณ์ของ

- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีอะตอมของ

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ใบงาน

โบร์

13

34-35

2.6 การทดลอง

- บรรยายและ

ของฟรังก์และ

อภิปราย

เฮิรตซ์

- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ที่
ที่
เนื้อหา
2.7 รังสีเอกซ์และ 14. มีความรู้และเข้าใจ
กฎของแบรกก์
เกี่ยวกับการค้นพบรังสี
เอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์
การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่อง
และรังสีเอกซ์เฉพาะตัว
ประโยชน์และโทษของรังสี
36
เอกซ์และประยุกต์ใช้กฎ
ของแบรกก์ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้
2.8 ปรากฏการณ์ 15. มีความรู้และเข้าใจ
คอมป์ตัน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์
14 37-38
คอมป์ตัน พร้อมทั้ง

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน

คานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้

2.9 สมมติฐานของ
เดอบรอยล์ทวิภาพ
ของคลื่นและ
อนุภาคและหลัก
39 ความไม่แน่นอน
ของไฮเซนเบิร์ก

16. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสมมติฐานของเด
อบรอยล์และคานวณความ
ยาวคลื่นของเดอบรอยล์
จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้
17. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ทวิ ภ าพของคลื่ น
และอนุภาค

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
- PowerPoint - สังเกต
Slide
พฤติกรรม/
- หนังสือฟิสิกส์ คาถามเพื่อ
ระดับปริญญา ประกอบใน
ตรี
การประเมิน
- ใบงาน
คุณลักษณะ
- แบบฝึกหัด อันพึง
เรื่อง ฟิสิกส์
ประสงค์
อะตอมและ
- ใบงาน
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15

ควอนตัม

- แบบฝึกหัด
เรื่อง ฟิสิกส์
อะตอมและ
ควอนตัม

2.10 หลักการ

18. มีความรู้และเข้าใจหลัก
ความไม่แน่นอนของไฮเซน
เบิร์ก พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
19. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายและ

-

- สังเกต

เกิดเลเซอร์และ

เกี่ยวกับหลักการเกิด

PowerPoint

พฤติกรรม/

ตัวนา

เลเซอร์ การจาแนกตัวนา

Slide

คาถามเพื่อ

40-41 กึ่งตัวนา ฉนวน

อภิปราย

สารกึ่งตัวนา ฉนวนโดยใช้
ทฤษฎีแถบพลังงาน

- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

3.1 การค้นพบ

20. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ
กัมมันตภาพรังสี เกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด อภิปราย
- สาธิต/ทดลอง
การเปลี่ยนสภาพ และสมบัติของ
ทอดลูกเต๋า
นิวเคลียส การ
กัมมันตภาพรังสี การสลาย
เปรียบเทียบ
สลายของ
ของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
กับการสลาย
นิวเคลียส
องค์ประกอบของ
ของธาตุ
กัมมันตรังสี
นิวเคลียส ไอโซโทป และ กัมมันตรังสี
42 กัมมันตภาพ และ จาแนกมวล
ครึ่งชีวิต

- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดสาธิต/
ทดลองทอด
ลูกเต๋า
เปรียบเทียบ
กับการสลาย
ของธาตุ

กัมมันตรังสี

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

เนื้อหา
3.1 การค้นพบ
กัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพ
นิวเคลียส การ
สลายของ
นิวเคลียส

16

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

43-44 กัมมันตรังสี

ของไอโซโทป( ว5.1.8 )
21. ทาการทดลองการ
ทอดลูกเต๋าเพื่อ

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- บรรยายและ

-

- รายงานผล

อภิปราย

PowerPoint

การทดลอง

- ฝึกทาโจทย์

Slide

- สังเกต

เปรียบเทียบกับการสลาย ปัญหา

- หนังสือ

พฤติกรรม/

ของธาตุกัมมันตรังสี

ฟิสิกส์ ระดับ

คาถามเพื่อ

ปริญญาตรี

ประกอบใน

22.มีความรู้และเข้าใจ

กัมมันตภาพ และ เกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่ง
ชีวิต พร้อมทั้งคานวณหา
ครึ่งชีวิต

- ใบงาน

การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง

ปริมาณต่างๆ จาก

ประสงค์

สถานการณ์ที่กาหนดให้
และวิธีการตรวจสอบรังสี

- ใบงาน

ในสิ่งแวดล้อม ( ว5.1.9 )
3.2 องค์ประกอบ 20. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ

-

- สังเกต

ของนิวเคลียส

เกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด

อภิปราย

PowerPoint

พฤติกรรม/

ไอโซโทป และ

และสมบัติของ

Slide

คาถามเพื่อ

มวลของไอโซโทป กัมมันตภาพรังสี การ
สลายของนิวเคลียส
45

กัมมันตรังสี องค์ประกอบ
ของนิวเคลียส ไอโซโทป
และจาแนกมวลของ
ไอโซโทป( ว5.1.8 )

- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่
ที่
เนื้อหา
3.3 แรงนิวเคลียร์
พลังงานยึด
เหนี่ยวของ
17 46-47 นิวเคลียส
เสถียรภาพของ
นิวเคลียส

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ใบงาน

3.4 ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิวชัน

- บรรยายและ
อภิปราย

PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

3.4 ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิวชัน

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

PowerPoint
Slide
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ใบงาน

3.3 แรงนิวเคลียร์
พลังงานยึด
เหนี่ยวของ
นิวเคลียส
48
เสถียรภาพของ
นิวเคลียส

18

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
23. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์
พลังงานยึดเหนี่ยวของ
นิวเคลียส เสถียรภาพของ

นิวเคลียส ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิวชัน และ
คานวณหาพลังงานยึด
เหนี่ยวของนิวเคลียสและ
พลังงานของปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ( ว4.1.4, ว
5.1.5)

49-50

51

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่
ที่
เนื้อหา
3.5 ประโยชน์
ของ
กัมมันตภาพรังสี
และพลังงาน
นิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสี
ในธรรมชาติ
อันตรายจาก
19 52-53
กัมมันตภาพรังสี
และการปูองกัน

3.5 ประโยชน์
ของ
กัมมันตภาพรังสี
และพลังงาน
นิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสี
54 ในธรรมชาติ
อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี
และการปูองกัน

20

สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย
- นาเสนอ
ประโยชน์และ
โทษของ
กัมมันตภาพรังสี
พลังงาน
นิวเคลียร์ในชั้น
เรียนเป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- . แบบฝึกหัด
เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์

24. สืบค้นข้อมูล
ประโยชน์ของ
กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์
โรงไฟฟูานิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสีและการ
ปูองกัน ( ว5.1.6, ว
5.1.7 )

- บรรยายและ
อภิปราย
- นาเสนอ
ประโยชน์และ
โทษของ
กัมมันตภาพรังสี
พลังงาน
นิวเคลียร์ในชั้น
เรียนเป็นกลุ่ม

PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

-

-

-

24. สืบค้นข้อมูล
ประโยชน์ของ
กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์
โรงไฟฟูานิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสีและการ
ปูองกัน ( ว5.1.6, ว
5.1.7 )

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
-แบบฝึกหัด
เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
-
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …………….

ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80: 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย

ร้อยละ 50

5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ

ร้อยละ 10

5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 20

5.1ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ตัวชี้วัดที่ 1-11)

10 คะแนน

5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ตัวชี้วัดที1่ 2-24)

10 คะแนน

5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
10 คะแนน
5.1.4 แบบฝึกหัดรายงานการทดลอง

20 คะแนน
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ตารางการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงานแบบฝึกหัด
รายงานการทดลอง (30 คะแนน)
รายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แสง
1. การทดลองเรื่องการหาความยาว
โฟกัส
ของเลนส์
- จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
2. การทดลอง เรื่อง การแทรกสอด
ของยัง
3. การทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนของ
แสงผ่านสลิตเดี่ยวและเกรตติง
4. การทดลอง เรื่อง การวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเส้นผมโดยใช้เทคนิค
การเลี้ยวเบนของแสง
5. แบบฝึกหัด เรื่อง แสง10 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฟิสิกส์อะตอมและควอนตัมเบื้องต้น
7. ใบงาน เรื่อง แบบจาลองอะตอม

รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ทักษะ 1.0
รายงาน 2.0

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

แบบฝึกหัด
2.0

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

ทักษะ 1.0
รายงาน 1.0

8. การทดลอง เรื่องสเปกตรัมเส้นสว่าง
งานกลุ่มละ 4 คน
จากอะตอมของแก๊ส
9. การทดลอง เรื่อง การหาค่าคงที่
งานกลุม่ ละ 4 คน
ของพลังค์
10. แบบฝึกหัดเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
และ
งานเดีย่ ว
ควอนตัม จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
11. การทดลอง เรื่อง การทอดลูกเต๋า นาเสนอคนละ 2เพื่อ
3 นาที

ทักษะ 2.0
รายงาน 2.0
ทักษะ 2.0
รายงาน 2.0
ทักษะ 1.0
รายงาน 2.0
แบบฝึกหัด
2.0

แบบฝึกหัด
1.0
ทักษะ 1.0
รายงาน 2.0
ทักษะ 2.0
รายงาน 2.0
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รายการ
เปรียบเทียบการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี
12. แบบฝึกหัดเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
จานวน 5 ข้อ

รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 19

กาหนดส่ง

สัปดาห์ที่ 19

รวม

คะแนน

แบบฝึกหัด
2.0
30

5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 10.00 คะแนน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ครูผู้สอน)
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (ตัวชี้วัด 1-11) (20 ะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน........................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1แสง
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ (1 คะแนน)
- กฎการสะท้อนของแสง
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)
- การสะท้อนกลับหมดของแสงในตัวกลางคู่หนึ่ง
- การสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง
- กฎการหักเหของแสง
- การหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ และ อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1 คะแนน)
การหักเหสองแนวของผ่านตัวกลางอสมลักษณ์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)
- การหักเหของแสงผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ
- การแทรกสอดของยัง
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
- การแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกาเนิดอาพันธ์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)
หลายแหล่งด้วยการบวกเฟสเซอร์ของคลื่น
- การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
กระจกเงาของลอยด์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(1คะแนน)

3

3

3
2

109
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- การแทรกสอดในฟิล์มบาง และวงแหวนของนิว
ตัน
- การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่
และเกรตติง

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)

3

- ปรากฏการณ์โพลาไรซ์ การกระเจิงของแสง
และการเกิดรุ้ง
- การเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสง
สี
- สมบัติของแผ่นกรองแสงสีและพลังงานแสงกับ
ความสว่าง
- ทัศนูปกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(1คะแนน)

2

ฟิสิกส์อะตอมและควอนตัมเบื้องต้น
- ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบ
อิเล็กตรอนแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และ
ความไม่สมบูรณ์ของแบบจาลองแต่ละแบบ
- การแผ่รังสีของวัตถุดาและสมมติฐานของพลังค์
กฎการกระจัดของวีน และกฎของสเตฟานโบล์ทซ์มาน
- การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
- สเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส
รวม

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)

2

แสดงวิธีทา1 ข้อ(1คะแนน)

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(1คะแนน)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

2

20.00
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (ตัวชี้วัด 12-24) ( 20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียน.............................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฟิสิกส์อะตอมและควอนตัมเบื้องต้น
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
- รังสีเอกซ์และกฎของแบรกก์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ (1คะแนน)
- ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
- แบบจาลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎี
อะตอมของโบร์และความไม่สมบูรณ์ของ
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
ทฤษฎีอะตอม ของโบร์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2คะแนน)
- สเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส
- ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
แสดงวิธที า 1 ข้อ (3 คะแนน)
- สมมติฐานของเดอบรอยล์ทวิภาพของคลื่น
และอนุภาคและหลักความไม่แน่นอนของ
ไฮเซนเบิร์ก
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(2คะแนน)
- หลักการเกิดเลเซอร์ สมบัติของแสงเลเซอร์
และตัวนา กึ่งตัวนา ฉนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพ
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1 คะแนน)
นิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2คะแนน)
กัมมันตภาพ และครึ่งชีวิต
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชัน
อธิบายหรือเติมคา1 ข้อ(1 คะแนน)
แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2คะแนน)
เสถียรภาพของนิวเคลียส
- องค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และมวล
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(2คะแนน)
ของไอโซโทป
- ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงาน
นิวเคลียร์กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(2คะแนน)
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกัน
รวม

คะแนนรวม
2

3
3

2

3

3
2
2
20.00

111

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอน

ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
อธิบายความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณสาร คานวณ
เกี่ยวกับการหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติคอลลิเก
ตีฟของสารละลาย และความสัมพันธ์ของปริมาณสารในสมการเคมี ศึกษาแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ
อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ผลของการกาบังของอิเล็กตรอนและคานวณหาค่า
effective nuclear charge (Z*) ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาชนิดของพันธะต่างๆ สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์ ทฤษฎี VSEPR และ
VBT รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวและพลังงานพันธะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของสารประกอบ สมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ
โคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมีไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ใช้ห้องปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. คานวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุลได้ วิเคราะห์ความหมายของโมลและ
ความสัมพันธ์ของโมลกับปริมาณสาร รวมทั้งหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้
3. คานวณความเข้มข้นของสารละลาย เตรียมสารละลาย เข้าใจและอธิบายความหมายของสมบัติ
คอลลิเกตีฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสารตามสมการเคมี และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. วิเคราะห์แบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจาลองแบบกลุ่มหมอก
ได้
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และอธิบายความหมาย ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ได้
7. จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และบอกแนวโน้มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุได้
8. วิเคราะห์ผลของการกาบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และคานวณหาค่า effective nuclear
charge (Z*) ของธาตุต่างๆ ได้
9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ และใช้กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโคเว
เลนต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รวมทั้งนาพลังงานพันธะไป
คานวณหาพลังงานของปฏิกิริยาเคมีได้
10. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎี VSEPR และ
VBT วิเคราะห์สภาพขั้วของพันธะ สภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ
สารได้
11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ การเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอ
ออนิกและคานวณหาพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งเขียนสูตรและชื่อสารประกอบไอออนิกตามระบบ
IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได้
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3. กาหนดการสอน
สัปดาห์
ที่

คาบที่

1

1

1-2

2-3

1-4

5-6

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ใช้ห้องปฏิบัติการ ใช้
อุปกรณ์พื้นฐาน และ
เครื่องแก้วใน
ห้องปฏิบัติการเคมีได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
บทที่ 1 ปริมาณสาร
4.
คานวณหามวล
สัมพันธ์
อะตอม มวลอะตอม
1. มวลอะตอม
เฉลี่ย และมวลโมเลกุล
2. มวลอะตอมเฉลี่ย
ได้ วิเคราะห์
3. มวลโมเลกุล
ความหมายของโมล
4. โมล
แลลความสัมพันธ์ของ
4.1 จานวนโมลกับมวล โมลกับปริมาณสาร
ของสาร
รวมทั้งหาสูตรเอมพิริ
4.2 ปริมาตรต่อโม
คัลและสูตรโมเลกุลได้
ลของแก๊ส ความ
สัมพันธ์ระหว่างจานวน
โมล อนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊ส
5. การคานวณเกี่ยวกับ 2.คานวณหามวลอะตอม
สูตรเคมี
มวลอะตอมเฉลี่ย และ
5.1 การคานวณมวล
มวลโมเลกุลได้ วิเคราะห์
เป็นร้อยละจากสูตร
ความหมายของโมลแลล
5.2 การคานวณหาสูตร ความสัมพันธ์ของโมลกับ
เอมพิริคัลและสูตร
ปริมาณสาร รวมทั้งหา
โมเลกุล
สูตรเอมพิริคัลและสูตร
โมเลกุลได้
ปฐมนิเทศและบทนา
แนะนารายวิชา วิธีการ
เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
บรรยาย

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

3-5

7-14

6. สารละลาย
3.คานวณความเข้มข้น
6.1 ความเข้มข้นของ ของสารละลาย เตรียม
สารละลาย
สารละลาย เข้าใจและ
6.2 การเตรียม
อธิบายความหมายของ
สารละลาย
สมบัติ คอลลิเกตีฟ
การทดลองที่ 1.1 การ รวมทั้งยกตัวอย่างการ
เตรียมสารละลาย
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
6.3 สมบัติบางประการ
ของสารละลาย
6.3.1 การลดลงของความ
ดันไอ
6.3.2 การสูงขึ้นของจุด
เดือด
6.3.3 การลดลงของจุด
เยือกแข็ง
6.3.4 ความดันออสโมติก
การทดลองที่ 1.2 สมบัติ
คอลลิเกตีฟของ
สารละลาย
7. สมการเคมี
4.วิเคราะห์
8. การคานวณปริมาณ
ความสัมพันธ์ของสาร
สารในปฏิกิริยาเคมี
ตามสมการเคมี และ
8.1 มวลของสารใน
สามารถนาไปใช้ใน
ปฏิกิริยาเคมี
ชีวิตประจาวันได้
8.2 ปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมี
8.2.1 กฎเกย์-ลูสแซก
8.2.2 กฎของอาโวกาโดร
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง

5-7

15-21

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning
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สัปดาห์
ที่

8

9

คาบที่

22-24

25-27

สาระการเรียนรู้
ปริมาณของสารในสมการ
เคมี
8.4 สารกาหนดปริมาณ
8.5 ผลได้ร้อยละ
การทดลองที่ 1.3
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสารในปฏิกิริยา
เคมี
บทที่ 2 โครงสร้าง
อะตอม
9. แบบจาลองอะตอม
9.1 แบบจาลองอะตอม
ของดอลตัน
9.2 แบบจาลองอะตอม
ของทอมสัน
(ทาการทดลอง 2.1
หลอดรังสีแคโทด)
9.3 การทดลองมิ ล ลิ
แกน
9.4 แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด
9.5 อนุภาคมูลฐานของ
อะตอมและ
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์
ไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซบาร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

5.วิเคราะห์แบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน ทอม
สัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์
และแบบจาลองแบบกลุ่ม
หมอกได้

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=1197
แบบฝึกหัด

6. เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
และอธิบาย
ความหมาย
ไอโซโทป ไอโซโทน
และไอโซบาร์ได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

PowerPoint
Website :
https://ww
w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=988
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

10

28-30

11-12

31-36

13

37-38

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

10. แบบจาลองอะตอม
ของโบร์
10.1 คลื่นและสมบัติ
ของคลื่น
10.2 สเปตรัมของ
แสงขาว
10.3 สมการของพลังค์
และ
Photoelectric
Effect
10.4 สเปตรัมของ
ธาตุ
(ทาการทดลองที่ 2.2
การศึกษาสีของเปลวไฟ
จาก สารประกอบและ
เส้นสเปกตรัมของธาตุ
บางชนิด)
10.5 แ บ บ จ า ล อ ง
อะตอมของโบร์
10.6
แบบจ าลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก
10.6.1 บริเวณที่มี
โอกาสพบ
อิเล็กตรอน s, p, d,
f ออร์บิตอล
10.6.2เลขควอนตัม
11. การจัดเรียง
อิเล็กตรอน

5.วิเคราะห์แบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน ทอม
สัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์
และแบบจาลองแบบกลุ่ม
หมอกได้

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=7
แบบฝึกหัด

7.จัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานต่างๆ

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:
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สัปดาห์
ที่

13-14

คาบที่

39-40

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

11.1 พลังงานไอออน
ไนเซชัน
11.2 การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานหลัก
11.3 การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานย่อย
11.3.1 หลักของเอาฟ
บาว
11.3.2 หลักของเพาลี
11.3.3 กฎของฮุนด์
11.4 แนวโน้ ม ของ
ธาตุตามตารางธาตุ
11.4.1 พลังงานไอออ
ไนเซชัน
11.4.2 พลังงานสัม
พรรคภาพ
อิเล็กตรอน
11.4.3 ขนาดอะตอม
และขนาดไอออน
11.4.4 อิ เ ล็ ก โทร
เนกาติวิตี
12. การก าบั งของ
อิเล็กตรอน
12.1 Shielding
effect
12.2
Effective
nuclear charge

และบอกแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตาราง
ธาตุได้

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=470
แบบฝึกหัด

7.จัดเรียงอิเล็กตรอนใน บรรยาย/
ระดับพลังงานต่างๆ
อภิปราย
และบอกแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตาราง
ธาตุได้
8.วิเคราะห์ผลของการ
กาบังของอิเล็กตรอน
(Shielding effect) และ
คานวณหาค่า effective
nuclear charge (Z*)
ของธาตุต่างๆ ได้

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

14-15

41-43

บทที่ 3 พันธะเคมี
13. พันธะโคเวเลนต์
13.1 การเกิดพันธะ
โคเวเลนต์
13.2กฎออกเตต
13.3 การเขียนสูตร
และเรียกชื่อ
สารประกอบโคเวเลนต์
13.4ประจุฟอร์มัล
13.5เรโซแนนซ์

15

44-45

16-17

46-49

จุดประสงค์การเรียนรู้

9.อธิบายการเกิดพันธะ
โคเวเลนต์ และใช้กฎออก
เตตในการเขียนสูตร
โมเลกุลของสารประกอบ
โคเวเลนต์
แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะ รวมทั้งนา
พลังงานพันธะไป
คานวณหาพลังงานของ
ปฏิกิริยาเคมีได้
14. ความยาวพันธะ 9.อธิบายการเกิดพันธะ
มุมพันธะ และพลังงาน โคเวเลนต์ และใช้กฎออก
เตตในการเขียนสูตร
พันธะ
โมเลกุลของสารประกอบ
โคเวเลนต์แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างความยาว
พันธะและพลังงานพันธะ
รวมทั้งนาพลังงานพันธะ
ไปคานวณหาพลังงาน
ของปฏิกิริยาเคมีได้
10.อธิบายและเขียนภาพ
15. รูปร่างโมเลกุล
แสดงรูปร่างโมเลกุลของ
15.1ทฤษฎี VSEPR
สารประกอบโคเวเลนต์
15.2 ทฤษฏี VBT
โดยใช้ทฤษฎี VSEPR
และ VBT วิเคราะห์สภาพ
ขั้วของพันธะ สภาพขั้ว
โมเลกุลโคเวเลนต์ และ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของสารได้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=464
แบบฝึกหัด

บรรยาย/
อภิปราย

PowerPoint
Website:
https://www
.sascurriculu
mpathways.
com/portal/
Launch?id=3
9

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

17-18

50-52

16. สภาพขั้วของพันธะ
และสภาพขั้ ว โมเลกุ ล
โคเวเลนต์
17. แรงยึ ด เหนี่ ย ว
ระหว่ า งโมเลกุ ล ของ
สารโคเวเลนต์
17.1แ ร ง แ ว น เ ด อ ร์
วาลส์
17.2 พันธะไฮโดรเจน
17.3 โครงผลึกร่างตา
ข่าย
18. พันธะโลหะ

10.อธิบายและเขียนภาพ
แสดงรูปร่างโมเลกุลของ
สารประกอบโคเวเลนต์
โดยใช้ทฤษฎี VSEPR
และ VBT วิเคราะห์
สภาพขั้วของพันธะ
สภาพขั้วโมเลกุลโคเว
เลนต์ และแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของสาร
ได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

18

18-19

53

54-55

PowerPoint
Website:
https://ww
w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=42
แบบฝึกหัด

11.อธิบายการเกิดพันธะ บรรยาย/
โลหะและสมบัติบาง
อภิปราย
18.1 การเกิดพันธะ
ประการของโลหะ การ
โลหะ
เกิดพันธะไอออนิก
18.2 สมบัติของโลหะ สารประกอบไอออนิก
และคานวณหาพลังงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
เขียนสูตรและชื่อ
สารประกอบไอออนิก
ตามระบบ IUPAC และ
เขียนสมการไอออนิกได้

PowerPoint

19. พันธะไอออนิก

PowerPoint

11.อธิบายการเกิดพันธะ บรรยาย/
โลหะและสมบัติบาง
อภิปราย
19.1 การเกิดพันธะไอ
ประการของโลหะ การ
ออนิก
เกิดพันธะไอออนิก
19.2 โครงสร้างของ สารประกอบไอออนิก
สารไอออนิก
และคานวณหาพลังงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
19.3 วัฏจักรบอร์น-

Website
แบบฝึกหัด

Website:
https://ww
w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
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สัปดาห์
ที่

19

คาบที่

56-57

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ฮาร์เบอร์และการ
คานวณพลังงาน

เขียนสูตรและชื่อ
สารประกอบไอออนิก
ตามระบบ IUPAC และ
เขียนสมการไอออนิกได้

20. สารประกอบไอออ 11.อธิบายการเกิดพันธะ
นิก
โลหะและสมบัติบาง
ประการของโลหะ การ
20.1 การเขีย นสู ตร
เกิดพันธะไอออนิก
สารประกอบไอออนิก
สารประกอบไอออนิก
20.2 การเรี ย กชื่ อ และคานวณหาพลังงาน
สารประกอบไอออนิก ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
เขียนสูตรและชื่อ
20.3 การเขียนสมการ
สารประกอบไอออนิก
ไอออนิก
ตามระบบ IUPAC และ
20.4 สมบัติทั่วไปของ เขียนสมการไอออนิกได้
สารประกอบไอออนิก
การทดลองที่ 3.1 การ
ละลายของ
สารประกอบไอออนิก
ในน้า
การทดลองที่ 3.2 การ
เกิดปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก
การสอบปฏิบัติการ

20

58-60

สอบปลายภาค

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
=464
แบบฝึกหัด

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
บทปฏิบัติการ
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การสอนรายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
4.2 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
4.4 ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
20
20
10
30

 การประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
บทที่ 1 ปริมาณสัมพันธ์
1. มวลอะตอม
2. มวลอะตอมเฉลี่ย
3. มวลโมเลกุล
4. โมล
4.1 จานวนโมลกับมวลของสาร
4.2 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส
5. การคานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
5.1 การคานวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร
5.2 การคานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

1 ข้อ

1 ข้อ

คะแนน

2 คะแนน

2 คะแนน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
6. สารละลาย
6.1 ความเข้มข้นของสารละลาย
6.2 การเตรียมสารละลาย
6.3 สมบัติบางประการของสารละลาย
7. สมการเคมี
8. การคานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
8.1 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
8.2 ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี
8.4 สารกาหนดปริมาณ
8.5 ผลได้ร้อยละ
บทที่ 2 โครงสร้างอะตอม
9. แบบจาลองอะตอม
9.1 แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
9.2 แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
9.3 การทดลองมิลลิแกน
9.4 แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
9.5 อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป ไอโซ
โทน ไอโซบาร์
บูรณาการจุดประสงค์ที่ 1-2
บูรณาการจุดประสงค์ที่ 3-5
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

2 ข้อ

4 คะแนน

1 ข้อ

4 คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

2 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

2 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
10 ข้อ

2 คะแนน
2 คะแนน
20 คะแนน
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 การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30)
กาหนดสอบปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 19 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการ
สอบปฏิบัติตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน
กาหนดสอบปลายภาคเรียนสัปดาห์ที่ 20 ของภาคเรียนที่ 1 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน
มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
10. แบบจาลองอะตอมของโบร์
10.1 คลื่นและสมบัติของคลื่น
10.2 สเปตรัมของแสงขาว
10.3 สมการของพลังค์ และ
Photoelectric Effect
10.4 สเปตรัมของธาตุ
10.5 แบบจาลองอะตอมของโบร์
10.6 แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
10.6.1 บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอน s, p, d, f ออร์บิ
ตอล
10.6.2 เลขควอนตัม
11. การจัดเรียงอิเล็กตรอน
11.1 พลังงานไอออนไนเซชัน
11.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
11.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
11.3.1 หลักของเอาฟบาว
11.3.2 หลักของเพาลี
11.3.3 กฎของฮุนด์
11.4 แนวโน้มของธาตุตามตารางธาตุ
11.4.1 พลังงานไอออไนเซชัน
11.4.2 พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

3

อัตนัย 2 ข้อ

4
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
11.4.3 ขนาดอะตอม และขนาดไอออน
11.4.4 อิเล็กโทรเนกาติวิตี
12. การกาบังของอิเล็กตรอน
12.2Shielding effect
12.2 Effective nuclear charge
บทที่ 3 พันธะเคมี
13. พันธะโคเวเลนต์
13.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
13.2 กฎออกเตต
13.3 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
13.4 ประจุฟอร์มัล
13.5 เรโซแนนซ์
14. ความยาวพันธะ มุมพันธะ และพลังงานพันธะ
15. รูปร่างโมเลกุล
15.1 ทฤษฎี VSEPR
15.2 ทฤษฏี VBT
16. สภาพขั้วของพันธะและสภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์
17. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสาร
17.1 โคเวเลนต์
17.2 แรงแวนเดอร์วาลส์
17.3 พันธะไฮโดรเจน
17.4 โครงผลึกร่างตาข่าย
18. พันธะโลหะ
18.1 การเกิดพันธะโลหะ
18.2 สมบัติของโลหะ
19. พันธะไอออนิก
19.1 การเกิดพันธะไอออนิก
19.2 โครงสร้างของสารไอออนิก
19.3 วัฏจักรบอร์น- ฮาร์เบอร์และการคานวณพลังงาน
20. สารประกอบไอออนิก

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

1

อัตนัย 2 ข้อ

4

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 2 ข้อ

4

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 2 ข้อ

4
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
20.1 การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
20.2 การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
20.3 การเขียนสมการไอออนิก
20.4 สมบัติทั่วไปของสารประกอบไอออนิก
การทดลองที่ 3.1 การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้า
การทดลองที่ 3.2 การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
ข้อสอบบูรณาการจุดประสงค์ที่ 5-11
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ
16 ข้อ

2
30 คะแนน

5.เอกสารอ้างอิง
1) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 1, ตามโรงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
2) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 2, ตามโรงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่
หนึ่ง ปี 2547, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร.
4) Chang, R., Chemistry, McGraw-Hill, New York, 9th ed., 2007.
5) Whitten, K.W., Davis, R.E., Peck, M.L., and Stanley, G.C., General Chemistry,
Thomson Brooks/Cole, California, 7th ed., 2004.
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30231 สมบัติของสาร
3 คาบ / สัปดาห์

1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม s, p-block สมบัติและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ ของธาตุแทรนซิชัน กลุ่ม d-block ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิ
ชัน การเกิดโครงสร้าง การเขียนสูตร ไอโซเมอร์และการเรียกชื่อของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การแยกของ
สนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของ d-อิเล็กตรอนในออร์บิทัลของสารประกอบแบบทรงสี่
หน้าและทรงแปดหน้า การจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนามอ่อน (weak field) หรือสปินสูง (high spin) และ dอิเล็กตรอนแบบสนามแรง (strong field) หรือสปินต่า (low spin) การทานายสีของสารประกอบโคออร์ดิ
เนชันแบบทรงแปดหน้า ธาตุกลุ่ม f-block และธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
แผนภาพวัฏภาค สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ระบบผลึกของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ผลึกของแข็ง ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก โครงสร้างผลึก และความบกพร่องของผลึก สมบัติของของเหลว
ได้แก่ ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ และการเดื อด สมบัติของแก๊ส กฎของแก๊สอุดมคติ กฎความดันย่อย
ของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องตารางธาตุ ของแข็งของเหลวและแก๊ส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และทาการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ
ในกลุ่ม s-block, p-block และธาตุมีตระกูลได้
2. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุ d-block ได้
3. เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียนโครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อนและไอออนเชิงซ้อนของ
ธาตุแทรนซิชันได้
4. บูรณาการความรู้เรื่องการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนกับองค์ประกอบของสีที่พบในธรรมชาติได้
5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี และประยุกต์ความรู้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
6. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนพลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร และแผนภาพวัฏภาคได้
7. วิเคราะห์ระบบผลึกของของแข็ง คานวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) คานวณหา
ความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิกได้
8. วิเคราะห์สมบัติและอธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสมบัติของของเหลวได้
9. แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของแก๊สกับชีวิตประจาวันได้
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3. กาหนดการสอน
สัปด คาบ
าห์ที่ ที่
1
1

1-2

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
บรรยาย

ทราบวิธีการเรียน การวัด
ปฐมนิเทศและบทนา
ประเมินผลซึ่งมีหลาย
แนะนารายวิชา
รูปแบบ เช่น การบรรยาย
วิธีการเรียน การวัดและ
การอภิปราย และการศึกษา
ประเมินผลการเรียน
ด้วยตนเอง
1-6 บทที่ 1 เคมีอนินทรีย์
1.วิเคราะห์สมบัติทาง
บรรยาย/
พื้นฐาน
กายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และ
อภิปราย
1. วิวัฒนาการของการสร้าง ทาการทดลองศึกษาสมบัติ Active learning
ตารางธาตุ
ของธาตุและสารประกอบใน
2. แนวโน้มของสมบัติตาม กลุ่ม s-block, p-block
ตารางธาตุ
และธาตุมีตระกูลได้
2.1 แนวโน้มของสมบัติทาง
กายภาพ
2.2 แนวโน้มของสมบัติทาง
เคมี
3. ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ
3.1 ธาตุกลุ่ม s-block
3.1.1 สมบัติทางกายภาพของ
ธาตุกลุ่ม s-block
3.1.2 สมบัติทางเคมีของธาตุ
กลุ่ม s-block
3.1.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุ
กลุ่ม s-block
การทดลองที่ 1 ปฏิกิริยาของ
โลหะโซเดียมและแมกนีเซียม
กับน้า
การทดลองที่ 2 การแยก
ประเภทของโลหะแคตไอออน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปด คาบ
าห์ที่ ที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม

3-4

4-6

7-10 3.2 ธาตุกลุ่ม p-block
3.2.1 สมบัติทางกายภาพ
ของธาตุกลุ่ม p-block
3.2.2 สมบัติทางเคมีของ
ธาตุกลุ่ม p-block
3.2.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุ
กลุ่ม p-block
11- 4. ธาตุกลุ่ม d-block
16 4.1สมบัติทางกายภาพธาตุ
กลุ่ม d-block
4.2 ปฏิกิริยาเคมีธาตุ กลุ่ม
d-block
4.3 สารประกอบของธาตุ
กลุ่ม d-block
การทดลองที่ 3 การศึกษา
สมบัติของสารประกอบของ
โครเมียมและแมงกานีส
การทดลองที่ 4 การเตรียม
สารประกอบเชิงซ้อนของ
ทองแดง

1.วิเคราะห์สมบัติทาง
Active learning
กายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และ
ทาการทดลองศึกษาสมบัติ
ของธาตุและสารประกอบใน
กลุ่ม s-block, p-block
และธาตุมีตระกูลได้

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

2. วิเคราะห์สมบัติทาง
บรรยาย/
กายภาพและปฏิกิริยา
อภิปราย
เคมีของธาตุ d-block Active learning
ได้

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปด คาบ
สาระการเรียนรู้
าห์ที่ ที่
6-7 17- 4.4 สารประกอบเชิงซ้อน
20
ของธาตุ กลุ่ม d-bloc
เลขโคออร์ดิเนชันและ
โครงสร้าง
4.4.1การเรียกชื่อสาร
เชิงซ้อน
4.4.2ไอโซเมอร์ของสาร
เชิงซ้อน
7-8

9

10
1113

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

3.เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียน
โครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์
ของสารประกอบเชิงซ้อน
และไอออนเชิงซ้อนของ
ธาตุแทรนซิชันได้
4.บูรณาการความรู้เรื่อง
การเกิดสีของสารประกอบ
เชิงซ้อนกับองค์ประกอบ
ของสีที่พบในธรรมชาติได้
3.เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียน
21- 4.5 พันธะในสารเชิงซ้อน
บรรยาย/
โครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์
24 4.5.1 ทฤษฎีพันธะเว
อภิปราย
ของสารประกอบเชิงซ้อนและ Active learning
เลนต์
ไอออนเชิงซ้อนของธาตุแทรน
4.5.2 ทฤษฎี
ซิชันได้
สนามแม่เหล็ก
4.บูรณาการความรู้เรื่องการ
เกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อน
กับองค์ประกอบของสีที่พบใน
ธรรมชาติได้
25-27 5. กัมมันตภาพรังสี
5.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ บรรยาย/อภิปราย
5.1 ชนิดของกัมมันตภาพรังสี กัมมันตรังสี และประยุกต์
Active learning
5.2 เสถียรภาพของนิวเคลียส ความรู้ประโยชน์ด้านต่างๆ
5.3 การสลายตัวของสาร
ในชีวิตประจาวันได้
กัมมันตรังสี
5.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์
5.5 การใช้ประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสี
28-30 สอบกลางภาค
31- บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว 7.วิเคราะห์ระบบผลึกของ
บรรยาย/
39 แก๊ส
ของแข็ง คานวณ
อภิปราย
6. ของแข็ง
ประสิทธิภาพการบรรจุ
Active learning

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปด คาบ
าห์ที่ ที่

14

4042

1417

4351

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

8.วิเคราะห์สมบัติและ
อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสมบัติของของเหลวได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

9.แสดงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ในระบบของ
แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง
และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของแก๊สกับ
ชีวิตประจาวันได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

6.1 สมบัติของของแข็ง
6.2 ระบบผลึก
6.3 การคานวณความ
หนาแน่นของผลึก
6.4 การคานวณประสิทธิภาพ
การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง
การทดลองที่ 2.1 การจัดเรียง
ตัวของของแข็ง
การทดลองที่ 2.2 การศึกษา
รูปผลึกของกามะถัน
7. ของเหลว
7.1 สมบัติของของเหลว
7.1.1 ความตึงผิว
7.1.2 การระเหย
7.1.3 ความดันไอกับจุดเดือด
ของของเหลว
7.1.4 ความหนืด
การทดลองที่ 2.3 การ
เปรียบเทียบความดันไอของ
ของเหลว
8. แก๊ส
8.1 สมบัติทั่วไปของแก๊ส
8.2 กฎของแก๊สอุดมคติ
กฎของบอยส์
8.2.1 กฎของชาร์ลและกฎเกย์ลูสแซก
8.2.2 กฎของอาโวกาโดร
8.2.3 กฎของแก๊สสมบูรณ์แบบ
8.2.4 กฎความดันย่อยขอ
งดอลตัน
การทดลองที่ 8 การทดลอง

(Packing efficiency)
คานวณหาความหนาแน่น
ของสารประกอบไอออนิกได้
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สัปด คาบ
าห์ที่ ที่

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

9.แสดงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ในระบบของ
แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง
และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของแก๊สกับ
ชีวิตประจาวันได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

6.วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนพลังงานในการ
เปลี่ยนสถานะของสาร และ
แผนภาพวัฏภาคได้
สอบปฏิบัติ

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

โดยใช้ Data logger เรื่อง
สมบัติของแก๊ส
8.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
8.3.1 ทฤษฎีจลน์กับกฎของ
แก๊ส
8.3.2 การแพร่ของแก๊ส
8.4 แก๊สจริง (สมการของ
แวนเดอร์วาวล์)
การทดลองที่ 2.4 การแพร่
ของแก๊ส

18

5254

19

559. แผนผังวัฎภาคของสาร
57
10. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับของแข็งของเหลวแก๊ส

20

5860

สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การสอนรายวิชา ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์ และสมบัติของสาร ประจาภาคเรียนที่ 2
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 20
4.2 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ
ร้อยละ 10
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 30
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การประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคเรียนสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค
กาหนดการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที คะแนน 20 คะแนน
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
ลักษณะและจานวน
คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ข้อสอบ
บทที่ 1 เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน
1. วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
2. แนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุ
1 ข้อ
2 คะแนน
2.1 แนวโน้มของสมบัติทางกายภาพ
2.2 แนวโน้มของสมบัติทางเคมี
3. ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ
3.1 ธาตุกลุ่ม s-block
3.1.1 สมบัติทางกายภาพของธาตุกลุ่ม s-block
3.1.2 สมบัติทางเคมีของธาตุกลุ่ม s-block
3.1.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม s-block
2 ข้อ
6 คะแนน
การทดลองที่ 1.1ปฏิกิริยาของโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้า
3.2 ธาตุกลุ่ม p-block
3.2.1 สมบัติทางกายภาพของธาตุกลุ่ม p-block
3.2.2 สมบัติทางเคมีของธาตุกลุ่ม p-block
3.2.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม p-block
4. ธาตุกลุ่ม d-block
4.1สมบัติทางกายภาพธาตุ กลุ่ม d-block
4.2 ปฏิกิริยาเคมีธาตุ กลุ่ม d-block
4.3 สารประกอบของธาตุ กลุ่ม d-block
2 ข้อ
6 คะแนน
4.4 สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุ กลุ่ม d-blocเลขโคออร์ดิเนชัน
และโครงสร้าง
4.4.1การเรียกชื่อสารเชิงซ้อน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
4.4.2 ไอโซเมอร์ของสารเชิงซ้อน
4.5 พันธะในสารเชิงซ้อน
4.5.1 ทฤษฎีพันธะเวเลนต์
4.5.2 ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
5. กัมมันตภาพรังสี
5.1 ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
5.2 เสถียรภาพของนิวเคลียส
5.3 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
5.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์
5.5 การใช้ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี
ข้อสอบบูรณาการ จุดประสงค์ที่ 1-5
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

2 ข้อ

3 คะแนน

1 ข้อ
8 ข้อ

3 คะแนน
20 คะแนน

 การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30)
กาหนดสอบปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 19 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการ
สอบปฏิบัติตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน
กาหนดสอบปลายภาคเรียนสัปดาห์ที่ 20 ของภาคเรียนที่ 1 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6. ของแข็ง
61 สมบัติของของแข็ง
6.2 ระบบผลึก
2 ข้อ
6.3 การคานวณความหนาแน่นของผลึก
6.4 การคานวณประสิทธิภาพการจัดเรียงอนุภาค
ของแข็ง
7. ของเหลว
2 ข้อ
7.1 สมบัติของของเหลว

คะแนน

6 คะแนน

6 คะแนน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
8. แก๊ส
8.1สมบัติทั่วไปของแก๊ส
8.2 กฎของแก๊สอุดมคติ
8.2.1 กฎของบอยส์
8.2.2 กฎของชาร์ลและกฎเกย์- ลูสแซก
8.2.3 กฎของอาโวกาโดร
8.2.4 กฎของแก๊สสมบูรณ์แบบ
8.2.5 กฎความดันย่อยของดอลตัน
8.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
8.3.1 ทฤษฎีจลน์กับกฎของแก๊ส
8.3.2 การแพร่ของแก๊ส
8.4 แก๊สจริง (สมการของแวนเดอร์วาวล์)
การทดลองที่ 3.4 การแพร่ของแก๊ส
9. แผนผังวัฎภาคของสาร
10. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส
ข้อสอบบูรณาการจุดประสงค์ข้อที่ 6-9
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

4 ข้อ

9 คะแนน

1 ข้อ

2 คะแนน

1 ข้อ

2 คะแนน

2 ข้อ
13 ข้อ

4 คะแนน
30
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กฎอัตราอินทิเกรต แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พลังงานกับการดาเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลไกของปฏิกิริยา และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล การคานวณค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่ผลต่อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอ
และสมดุลเคมีในชีวิตประจาวัน และในสิ่งมีชีวิตสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส ปัจจัยที่
มีผลต่อความแรงของกรด-เบสคานวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลของกรด ค่าคงที่สมดุลของเบส ค่าคงที่สมดุลของ
น้า และ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์สาหรับกรด-เบส
ศึกษาการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร์
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติแ ละเห็ นคุณค่ าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1) คานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉลี่ย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบช่วงเวลา อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได้
2) อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชน (Collision Theory) และทฤษฎีสภาวะทรานซิ
ชัน (Transition State Theory) ได้
3) เสนอสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้
4) เขียนกฎอัตรา คานวณค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกฏอัตรา วิเคราะห์อันดับปฏิกิริยาโดยใช้
กฏอัตราอินทิเกรตได้
5) ยกตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงตัอย่างการนาความรู้เรื่องนี้
ไปประยุกต์ใช้ได้
6) เขียนความสัมพันธ์ และคานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาของแก๊ส ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
วิวิธพันธ์ และค่าคงที่สมดุลของการละลายของเกลือที่ละลายได้น้อยได้
7) ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีการรบกวนการแปลงภาวะ
สมดุลของระบบ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
8) วิเคราะห์ชนิดของกรดเบสตามทฤษฎีของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี และลิวอิส พร้อมทั้งระบุ
คู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได้
9) คานวณค่าคงที่การแตกตัวของน้า (Kw) ของกรดอ่อน (Ka) ของเบสอ่อน (Kb) และค่าคงที่ไฮโดรไล
ซีส(Kh) ได้
10) คานวณ pH ของสารละลาย และยกตัวอย่างสารละลายกรดสารละลายเบสในชีวิตประจาวันได้
11) วิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยวิธีการไทเทรตได้
12) อธิบายหลักการทางานของบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจาวัน และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1-3 ปฐมนิเทศ
บทที่ 1 จลนศาสตร์
เคมี
1. ความหมายของ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
1.1อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
1.2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย
1.3 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่างลวด
แมกนีเซียมและกรด
ไฮโดรคลอริก
การทดลองเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
(เน้นให้นักเรียน
ออกแบบการทดลอง
เอง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
แนะนารายวิชา
วิธีการเรียน การวัด
และประเมินผลการ
เรียน
1. คานวณหาอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบเฉลี่ย อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีแบบ
ช่วงเวลา อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ณ
จุดใดจุดหนึ่งได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ชี้แจงรูปแบบการ
เรียนที่
เน้นการสอนแบบ
Active learning
ให้นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ต้องทา
ข้อปฏิบัติ
บทลงโทษสาหรับ
นักเรียนไม่ทาตาม
กฏที่ตั้งไว้
ตลอดจนการ
ประเมินผล
-ครูให้นักเรียน
อ่านเอกสารมาใน
คาบเรียน โดยมีใบ
กิจกรรมแล้ว
ทดลองสอนแบบนี้
หมายเหตุ สาหรับ
คาบต่อไปนักเรียน
จะต้องศึกษามา
ล่วงหน้า โดยที่ครู
จะมีใบกิจกรรมให้
นักเรียนเน้นการ
สอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มี
การทดลอง และ
อภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-PowerPoint
-อุปกรณ์การ
ทดลองที่
นักเรียน
จาเป็นต้องใช้ ใน
การทดลองนี้
นักเรียนต้อง
ออกแบบการ
ทดลองเอง และ
อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ตรวจสอบ
ความเหมาะสม)
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สัปดาห์ คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
2
4-6 2. แนวคิดเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี
2.1 ทฤษฎีการชน
2.2 ทฤษฎีสาร
เชิงซ้อนกัมมันต์
2.3 พลังงานก่อกัมมันต์
(Activated Energy;Ea)
2.4 พลังงานกับการ
ดาเนินไปของปฏิกิริยา
เคมี (ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อนและปฏิกิริยาคาย
ความร้อน)
3-6 7-18 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
3.1 ธรรมชาติของสารตั้ง
ต้น (reactant) และ
ผลิตผล (product)
3.2 ความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้นและผลิตผล
3.3 กฎอัตราและการหา
กฎอัตรา
3.4 กฎอัตราอินทิเกรต
การทดลองเรื่องการหา
กฎอัตราของปฏิกิริยา
crystal violet โดยใช้
spectrometer probe
3.5 กลไกของปฏิกิริยา
3.6 พื้นที่ผิว
3.7 อุณหภูมิและสมการ
อาร์เรเนียส
3.8 ตัวเร่งปฏิกิริยา

วิธีการสอน/
สื่อการสอน/
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
2. อธิบายการ
-เน้นการสอนแบบ -ใบกิจกรรม
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดย Active learning -PowerPoint
ใช้ทฤษฎีการชน
-แบบฝึกหัด
-เอกสาร
(Collision Theory)
ประกอบการ
และทฤษฎีสภาวะท
บรรยาย
รานซิชัน (Transition
-animation
State Theory) ได้
-SAS
curruculem
path way
จุดประสงค์การเรียนรู้

3. เสนอสมการแสดง
กลไกปฏิกิริยาพร้อม
ทั้งอธิบายเหตุผลได้
4. เขียนกฎอัตรา
คานวณค่าคงที่อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาจาก
กฏอัตรา วิเคราะห์
อันดับปฏิกิริยาโดยใช้
กฏอัตราอินทิเกรตได้
5. ยกตัวอย่างปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
และแสดงตัอย่างการ
นาความรู้เรื่องนี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้

-เน้นการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้
มีการทดลอง และ
อภิปราย

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-animation
-SAS
curruculem
path way
-บทปฏิบัติการ
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้
(Catalyst) และตัวหน่วง
(Inhibitor)
การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของอุณหภูมิ
ที่มีต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยา
การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาและตัวหน่วง
ปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
บทที่ 2 สมดุลเคมี
4. การเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้
4.1 ภาวะสมดุลประเภท
ต่างๆ (ภาวะสมดุล
ระหว่างสถานะ ภาวะ
สมดุลในสารละลายอิ่มตัว
และภาวะสมดุลใน
ปฏิกิริยาเคมี)
5. การดาเนินเข้าสู่
ภาวะสมดุลของระบบ
5.1 กราฟแสดงการเกิด
ภาวะสมดุล

7

19

7

20

7-8

21- 6. ความสัมพันธ์
23 ระหว่างความเข้มข้น
ของสารต่างๆ ณ ภาวะ
สมดุล
6.1 ค่าคงที่สมดุลกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

6. เขียนความสัมพันธ์ -เน้นการสอนแบบ
และคานวณหาค่าคงที่ Active learning
สมดุลของปฏิกิริยา
-แบบฝึกหัด
ของแก๊ส ค่าคงที่สมดุล
ของปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
และค่าคงที่สมดุลของ
การละลายของเกลือที่
ละลายได้น้อยได้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-animation

-เน้นการสอนแบบ -ใบกิจกรรม
Active learning -PowerPoint
-เอกสาร
-แบบฝึกหัด
ประกอบการ
บรรยาย
-animation
-เน้นการสอนแบบ -ใบกิจกรรม
Active learning -PowerPoint
-เอกสาร
-แบบฝึกหัด
ประกอบการ
บรรยาย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

8-9

9

9– 10
11-12

สาระการเรียนรู้

สมการเคมี
6.2 การคานวณเกี่ยวกับ
ค่าคงที่สมดุล
6.2 ค่าคงที่สมดุลต่าง ๆ
เช่น KpKsp
24- 7. ปัจจัยที่มีผลต่อ
25 ภาวะสมดุล
การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงความดัน
และอุณหภูมิ
ที่มีต่อภาวะสมดุล
26- 8.หลักของเลอชาเตอริเอ
27 การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ที่มีต่อภาวะสมดุล

จุดประสงค์การเรียนรู้

7. ใช้หลักของเลอชา
เตอลิเอในการอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นกับระบบ
เมื่อมีการรบกวนการ
แปลงภาวะสมดุลของ
ระบบ และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้

สอบกลางภาค
31- บทที่ 3 กรด เบส
8. วิเคราะห์ชนิดของ
36 9. สารละลายอิเล็กโทร กรดเบสตามทฤษฎี
ไลต์และ
ของอาร์เรเนียส เบ
นอนอิเล็กโทรไลต์
รินสเตด-เลาว์รี และ
10. สารละลายกรดและ ลิวอิส พร้อมทั้งระบุคู่
สารละลายเบสกับการ กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎี
ทดสอบเบื้องต้น
กรดเบสของเบรินส
10.1 ไอออนใน
เตด-เลาว์รีได้
สารละลายกรด
10.2 ไอออนใน
สารละลายเบส
11. การจาแนกประเภท
ของกรดเบส

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-animation

-เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย

-เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
Active learning -ชุดการทดลอง
-การทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

13-14

15

สาระการเรียนรู้

11.1 กรดและเบสอินทรีย์
11.2 กรดและเบสอนินท
รีย์
12. ทฤษฎีกรด เบส
12.1 ทฤษฎีอาร์เรเนียส
12.2 ทฤษฎีเบรินสเตดเลาว์รี
และคู่กรด-เบส
12.3 ทฤษฎีลิวอิส
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยา
ของไฮโดรเจนคาร์บอเนต
37- 13. การแตกตัวของกรด
42 และเบส
13.1 การแตกตัวของ
กรดแก่เบสแก่ กรดอ่อน
และ เบสอ่อน
13.2 ความแรงของกรด
กับโครงสร้างโมเลกุล
13.3 เปอร์เซ็นต์การแตก
ตัวของกรดเบส
13.4 ค่าคงที่การแตกตัว
ของกรดอ่อนและเบส
อ่อน
13.5 สารแอมโฟเทอริก
43- 14. การแตกตัวเป็น
44 ไอออนของน้า
14.1 การแตกตัวของน้า
14.2 ค่าคงที่สมดุลของ
น้า
14.3 การเปลี่ยนความ
เข้มข้นของไฮโดรเนียม

จุดประสงค์การเรียนรู้

9. คานวณค่าคงที่การ
แตกตัวของน้า (Kw)
ของกรดอ่อน (Ka) ของ
เบสอ่อน (Kb) และ
ค่าคงที่ไฮโดรไลซีส(Kh)
ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

15-16

สาระการเรียนรู้

ไอออนและไฮดรอกไซด์
ไอออนในน้า
การทดลองเรื่อง การนา
ไฟฟูาของน้า
45- 15. pH และ pOH ของ
48 สารละลาย
15.1 ความสัมพันธ์
ระหว่าง pH [H3O+] และ
[OH-]
16. อินดิเคเตอร์สาหรับ
กรด เบส
16.1 การทางานของอินดิ
เคเตอร์
16.2 อินดิเคเตอร์และ
ช่วง pH ของการเปลี่ยน
สี
การทดลองเรื่อง ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงช่วง pH
และการเลือกใช้อินดิเค
เตอร์จากดอกไม้ชนิด
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบช่วง
การเปลี่ยนแปลง pH ที่
สนใจ(Inquiry based
learning)
16.3 สารละลายกรดเบส
ในชีวิตประจาวัน
17. ปฏิกิริยาระหว่าง
กรดกับเบส
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

10. คานวณ pH ของ
สารละลาย และ
ยกตัวอย่างสารละลาย
กรดสารละลายเบสใน
ชีวิตประจาวันได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

17-18

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สารละลายกรดและเบส
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่าง
สารละลายกรดหรือเบส
กับสารบางชนิด
18.ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
18.1 ค่าคงที่ไฮโดรไลซิส
ของเกลือ
49- 19. การไทเทรตกรด
11. วิเคราะห์หา
53 เบส
ปริมาณสารด้วย
19.1 การไทเทรต
วิธีการไทเทรตได้
ระหว่างกรดแก่ เบสแก่
การทดลอง เรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่าง
H2SO4 กับ Ba(OH)2
และ H2SO4 กับ KOH
ใช้ conductivity
probe
19.2 การไทเทรต
ระหว่างกรดแก่ เบส
อ่อน และ กรดอ่อน
เบสแก่
การทดลองเรื่อง การ
ไทเทรตของปฏิกิริยา
ระหว่างกรดแก่กับเบส
แก่
การทดลองเรื่อง การ
วิเคราะห์หาปริมาณสาร
ตัวอย่างในชีวิตประจาวัน
ด้วยเทคนิคการไทเทรต

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
18-19 54- 20. สารละลาย
57 บัฟเฟอร์ (Buffer
solution)

18-19
20

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน/
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย

12. อธิบายหลักการ
ท างานของบั ฟ เฟอร์
บั ฟ เ ฟ อ ร์ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น และ
เ ต รี ย ม ส า ร ล ะ ล า ย
บัฟเฟอร์ได้
57-58 สอบปฏิบัติ
สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 60: 40
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค+ ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 15+ 20 + 15 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และการสอบย่อย

ร้อยละ30

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)

ร้อยละ 10

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 40
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การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุล
เคมีประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
4
3

5

2

1

1. การเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น
3. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน
4. ความมีเหตุผล
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ
6. ความซื่อสัตย์
7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคเรียนระหว่างวันที่ .......................................................... เวลาที่ใช้ในการสอบ
100 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
แนวคิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย
และอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ทฤษฎีการชน
และทฤษฎีสารเชิงซ้อนกัมมันต์
2. ปัจจัยที่มีผลต่อต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 กฎอัตราและสมการกฎอัตรา ปัจจัยที่มีผล

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

2.0
อัตนัย 2 ข้อ

อัตนัย3ข้อ

7.0
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีกับกฎ
อัตรา และความสัมพันธ์ของอาร์เรเนียสอินทิ
เกรตกฎอัตรา ค่าคงที่อัตรา และ half-life
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ
ณ ภาวะสมดุล
 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมีการคานวณ
เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลและค่าคงที่สมดุลต่างๆ
เช่น Kpและ Ksp
4. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
 การเปลี่ยนความเข้มข้น ความดัน
อุณหภูมิ
5. หลักเลอชาเตอริเอ
 การคานวณค่าคงที่สมดุลเมื่อรบกวน
สมดุลการใช้หลักเลอชาเตอริเอในอุตสาหกรรม
และชีวิตประจาวัน
6. การประยุกต์ใช้และบูรณาการสมดุลเคมีและ/
หรือจลนศาสตร์เคมี
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

3.0
อัตนัย 3 ข้อ

อัตนัย 1 ข้อ

อัตนัย 2ข้อ

อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 12 ข้อ

2.0

4.0

2.0
20.0

การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 40)
กาหนดสอบปฏิบัติระหว่างวันที่……………………………………………………………. เวลาที่ใช้ในการ
สอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ใน
การสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
กาหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ …………………………………….………. เวลาที่ใช้ในการ
สอบ 100 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียด
ดังนี้
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
การไทเทรตเพื่อหาปริมาณกรด – เบส
8. สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์และ
สารละลายกรดและสารละลายเบสและทฤษฎีกรด-เบส
 สมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับนอนอิเล็กโทร
ไลต์และไอออนในสารละลายกรดและสารละลายเบส
ทฤษฎีอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี ลิวอิสและคู่กรดเบส
9. การแตกตัวของกรดและเบสและการแตกตัวของน้า
 การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่และการคานวณ
ค่าการแตกตัวการแตกตัวของกรดอ่อน เบสอ่อน การ
คานวณค่าคงที่การแตกตัวและเปอร์เซ็นต์การแตกตัวการ
แตกตัวของน้าและค่าคงที่สมดุลของน้า
10. pH ของสารละลาย
 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียมไอออน ความสัมพันธ์ระหว่าง pOHกับความ
เข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน ความสัมพันธ์ระหว่าง pH
pOH [H3O+] และ [OH-]
11. อินดิเคเตอร์สาหรับกรด เบส
 การทางานของอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการ
เปลี่ยนสี ค่า pIและสารละลายกรด เบสในชีวิตประจาวัน
12. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส
 ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส
และการหาค่าคงที่ ไฮโดรลิซีส และความสัมพันธ์ของค่า
pH pOH [H3O+] และ [OH-]
13. การไทเทรตกรด เบส
 การไทเทรตเพื่อหาปริมาณกรดกับเบสและการ
ประยุกต์หลักการไทเทรตเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
14. สารละลายบัฟเฟอร์
 สารละลายบัฟเฟอร์
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปฏิบัติ

คะแนน
10.0

อัตนัย 2ข้อ

3.0

อัตนัย 3ข้อ

7.0

อัตนัย 2ข้อ

6.0

อัตนัย 2 ข้อ

2.0

อัตนัย 2ข้อ

6.0

อัตนัย 2 ข้อ

4.0

อัตนัย 1 ข้อ
ปฏิบัติ 1 ข้อ อัตนัย 14ข้อ

2.0
40.0
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 5

1.5 หน่วยกิต

3 คาบ / สัปดาห์

ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ไอโซเมอริซึมหมู่ฟังก์ชันสมบัติ และปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอส
เทอร์ อีเทอร์ เอมีน และเอไมด์ การเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรด
นิวคลิอิก และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติแ ละเห็ นคุณค่ าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุลไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายการเกิดการไฮบริไดเซชันของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ได้
วิเคราะห์ประเภทของหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ได้
เขียนสูตรโครงสร้างพร้อมทั้งเรียกชื่อสามัญ และ IUPAC ของสารประกอบอินทรีย์ได้
วิเคราะห์ประเภทของไอโซเมอร์ได้
อธิบายการสังเคราะห์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงกลไกของปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้
6. สังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ได้
7. วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ได้
8. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของกรดอะมิโนพร้อมทั้งอธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์ และระบุตาแหน่ง
ของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้
9. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของโมโนแซ็กคาไรด์ไดแซคคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ พร้อมกับ
ยกตัวอย่างไดแซ็กคาไรด์และพอลิแซ็กคาไรด์ได้
10. แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไขมันชนิดต่างๆ ได้
11. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันพร้อมทั้งอธิบายกลไกการชาระล้างสิ่งสกปรกของสบู่ และ
ผงซักฟอกได้
12. ทดสอบโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหารได้
13. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกได้
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3. กาหนดการสอน
สัปดาห์ที่ คาบที่
1-2

1-4

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ

บทที่1 เคมีอินทรีย์
1. พันธะของคาร์บอน
1.1 ไฮบริไดเซชันของ
คาร์บอน
1.2 การเขียนสูตร
โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
1.3 หลักการเขียนกลไก
การเกิดปฏิกิริยา

2-3

5-9

2. สารประกอบอินทรีย์
2.1ประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
แนะนารายวิชา วิธีการ
ชี้แจงรูปแบบการเรียน
เรียน การวัด และ
ที่
ประเมินผลการเรียน
เน้นการสอนแบบ
Flipped Classroom
ให้นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ต้องทา ข้อ
ปฏิบัติ บทลงโทษ
สาหรับนักเรียนไม่ทา
ตามกฏที่ตั้งไว้
ตลอดจนการ
ประเมินผล
-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-ครูยกตัวอย่างการ -เอกสาร
1. อธิบายการเกิดการ
เรียนแบบFlipped ประกอบการ
ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน Classroomโดยให้ บรรยาย
ในสารประกอบอินทรีย์ได้ นักเรียนอ่านเอกสาร
มาในคาบเรียน โดยมี
ใบกิจกรรมแล้วทดลอง
สอนแบบนี้
หมายเหตุ สาหรับคาบ
ต่อไปนักเรียนจะต้อง
ศึกษามาล่วงหน้า โดย
ที่ครูจะมีใบกิจกรรมให้
นักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. วิเคราะห์ประเภทของ เน้นการสอนแบบ
-ใบกิจกรรม
หมู่ฟังก์ชันในสารประกอบ Flipped Classroom -PowerPoint
อินทรีย์ได้
เช่น
-เอกสาร
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สัปดาห์ที่ คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
2.2หมู่ฟังก์ชันของ
สารประกอบอินทรีย์
2.3การเรียกชื่อของ
สารประกอบอินทรีย์

4

4-7

10-11 3. ไอโซเมอริซึม
3.1 ประเภทของไอโซเม
อริซึม
12-21 4. สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
4.1 ประเภทของ
ไฮโดรคาร์บอน
4.2 สมบัติของ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
4.3 สารประกอบแอลเคน
4.3.1 สมบัติทางกายภาพ
4.3.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
4.4 สารประกอบแอลคีน
4.4.1 สมบัติทางกายภาพ
4.4.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
4.5 สารประกอบแอลไคน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เขียนสูตรโครงสร้าง
พร้อมทั้งเรียกชื่อสามัญ
และ IUPAC ของ
สารประกอบอินทรีย์ได้

4. วิเคราะห์ประเภทของ
ไอโซเมอร์ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
-ให้นักเรียนจัดกลุ่ม
เพือ่ เล่มเกม การ
เขียนสูตรโครงสร้าง
และการอ่านชื่อ
สารประกอบอินทรีย์
-อภิปรายและสรุป
หลักการอ่านชื่อ การ
เขียนสูตรโครงสร้าง
ของสารประกอบ
อินทรีย์ และหมู่
ฟังก์ชัน
เน้นการสอนแบบ
Flipped Classroom

สื่อการสอน
ประกอบการ
บรรยาย
-เกมการเขียน
สูตรโครงสร้าง
และการอ่านชื่อ
สารประกอบ
อินทรีย์

-PowerPoint
-Animation
-Model
5. อธิบายการสังเคราะห์ เน้นการสอนแบบสืบ -PowerPoint
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ เสาะหาความรู้ มีการ -ชุดการทดลอง
แสดงกลไกของปฏิกิริยา ทดลอง และอภิปราย
เคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้
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สัปดาห์ที่ คาบที่

8-9

9

10
11-13

13-14

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

4.5.1 สมบัติทางกายภาพ
4.5.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
การทดลองเรื่องสมบัติ
บางประการของ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
22-25 4.6 เบนซีนและอนุพันธ
ของเบนซีน
4.6.2 สมบัติทางกายภาพ
4.6.3 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
26-27 5. สารประกอบอินทรีย์ที่
มีธาตุออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบ
5.1 แอลกอฮอล์ ฟีนอล
และอีเทอร์
5.1.1 สมบัติทางกายภาพ
5.1.2 ปฏิกริ ิยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
31-37 5.2 แอลดีไฮด์ และคีโตน
5.2.1 สมบัติทางกายภาพ
5.2.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5.3 กรดคาร์บอกซิลิก
5.3.1 สมบัติทางกายภาพ
5.3.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
38-40 5.4 เอสเทอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
5. อธิบายการสังเคราะห์ เน้นการสอนแบบสืบ -PowerPoint
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ เสาะหาความรู้ มีการ -ชุดการทดลอง
แสดงกลไกของปฏิกิริยา ทดลอง และอภิปราย
เคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้

5. อธิบายการสังเคราะห์
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
แสดงกลไกของปฏิกิริยา
เคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้
6. สังเคราะห์สารประกอบ
เอสเทอร์จากปฏิกิริยาเคมี

เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

เน้นการสอนแบบสืบ -PowerPoint
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สัปดาห์ที่ คาบที่

14

15-16

16-18

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

5.4.1 สมบัติทางกายภาพ
5.4.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยา
ของเอสเทอร์
41-42 6. สารประกอบอินทรีย์ที่
มีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ
6.1 เอมีน และเอไมด์
6.1.2 สมบัติทางกายภาพ
6.1.3 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
43-46 บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล
7. โปรตีน
7.1 กรดอะมิโนและ
พันธะเพปไทด์
7.2 โครงสร้างของโปรตีน
7.3 ชนิดและหน้าที่ของ
โปรตีน
7.4 สมบัติเคมีของโปรตีน
การทดลองเรื่อง การ
ทดสอบโปรตีนในอาหาร
47-52 8. คาร์โบไฮเดรต
8.1 ชนิดและหน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรต
8.2 สมบัติและปฏิกิริยา
ของคาร์โบไฮเดรต
การทดลองเรื่อง สมบัติ
บางประการของ
คาร์โบไฮเดรต

จุดประสงค์การเรียนรู้
ระหว่างกรดอินทรีย์กับ
แอลกอฮอล์ได้
7. วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชัน
ของสารประกอบอินทรีย์
ได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
เสาะหาความรู้ มีการ -ชุดการทดลอง
ทดลอง และอภิปราย

เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

-เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom
-เน้นการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มีการ
ทดลอง และอภิปราย

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-ชุดการทดลอง

9. วิเคราะห์ลักษณะทาง -เน้นการสอนแบบสืบ
เคมีของโมโนแซ็กคาไรด์ได เสาะหาความรู้ มีการ
แซคคาไรด์ และพอลิ
ทดลอง และอภิปราย
แซ็กคาไรด์ พร้อมกับ
ยกตัวอย่างไดแซ็กคาไรด์
และพอลิแซ็กคาไรด์ได้

-ชุดการทดลอง
-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

8. วิเคราะห์ลักษณะทาง
เคมีของกรดอะมิโนพร้อม
ทั้งอธิบายการเกิดพันธะ
เพปไทด์ และระบุตาแหน่ง
ของพันธะเพปไทด์ใน
โมเลกุลโปรตีนได้
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วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
53-55 9. ลิพิด
10. แสดงปฏิกิริยาการ
-เน้นการสอนแบบสืบ -ชุดการทดลอง
9.1 ไขมันและน้ามัน
สังเคราะห์ไขมันชนิดต่างๆ เสาะหาความรู้ มีการ -ใบกิจกรรม
9.1.1 สมบัติ โครงสร้าง ได้
ทดลอง และอภิปราย -PowerPoint
และปฏิกิริยาของไขมัน 11. เขียนสมการแสดง
-เอกสาร
และน้ามัน
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
ประกอบการ
9.2 ฟอสโฟลิพิด
พร้อมทั้งอธิบายกลไกการ
บรรยาย
9.3 ไข
ชาระล้างสิ่งสกปรกของสบู่
9.4 สเตรอยด์
และผงซักฟอกได้
การทดลองเรื่อง การ
12. ทดสอบโปรตีน
ละลายของไขมันและ
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
น้ามันในตัวทาละลายบาง ในอาหารได้
ชนิด
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสน้ามัน
หรือไขมันด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์
56-57 10. กรดนิวคลีอิก
13. อธิบายโครงสร้างของ
10.1 โครงสร้างของนิ
กรดนิวคลีอิกได้
วคลีโอไทด์DNA และ
RNA

สัปดาห์ที่ คาบที่
18-19

19

19
20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุลประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 60: 40
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลาง
ภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 15 + 20 + 15 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และการสอบย่อย

ร้อยละ 30

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)

ร้อยละ 10

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 40
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การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล
ประจาภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
5

1. การเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น
3. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน
4. ความมีเหตุผล
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ
6. ความซื่อสัตย์
7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น

4

3

2

1
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาที่ใช้ในการสอบ100 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด
ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

1. พันธะของคาร์บอน
ไฮบริไดเซชันของคาร์บอนการเขียนสูตรโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
2. ไอโซเมอริซึม




ไอโซเมอริซึม

อัตนัย 2 ข้อ

2.0

อัตนัย2 ข้อ

3.0

อัตนัย 2ข้อ

3.0

อัตนัย 5ข้อ

10.0

อัตนัย 1 ข้อ

2.0

3. หมู่ฟังก์ชันและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์


หมู่ฟังก์ชันการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์

4. สารประกอบอินทรีย์




สมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์สมบัติทางเคมีของ
สารอินทรีย์ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์การเขียนกลไก
การเกิดปฏิกิริยา
บูรณาการและการประยุกต์ใช้เคมีอินทรีย์
รวม

12

20.0
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 การประเมินจากการสอบปลายภาค(40 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคแบบปฏิบัติเวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที/คน
กาหนดสอบปลายภาคแบบอัตนัยเวลาที่ใช้ในการสอบ 100 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของ
ข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาคภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

5. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
6. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
สมบัติทางกายภาพปฏิกิริยาเคมีของสารคาร์บอกซิลิก เอส
เทอร์ เอมีน และเอไมด์
7. โปรตีน


อัตนัย 3ข้อ

อัตนัย2ข้อ

6.0

ชนิดและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยา
ของคาร์โบไฮเดรต

อัตนัย3ข้อ

6.0

ไขมันและน้ามัน สมบัติ โครงสร้างและปฏิกิริยาของไขมัน
และน้ามันฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์

อัตนัย2ข้อ

6.0

10. กรดนิวคลีอิก

อัตนัย 1ข้อ

2.0

บูรณาการและการประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

อัตนัย 1ข้อ

4.0

12ข้อ

30.0



กรดอะมิโน พันธะเพปไทด์ และโครงสร้างของโปรตีน
ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน และการแปลงสภาพโปรตีน

6.0

8. คาร์โบไฮเดรต


9. ลิพิด


รวม
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า

1.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2 คาบ / สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษางานและพลังงานที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมี กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์เป็นการเปลี่ยนของ
งานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบต่างๆ ของแก๊ส ได้แก่ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ระบบที่
ปริมาตรคงที่ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน และระบบที่แก๊สสมบูรณ์เปลี่ยนปริมาตรที่อุณหภูมิคงตัว เอนทาลปี
การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีในปฏิกิริยาเคมี ศึกษากฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เอง เอนโทรปี
และกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบส์และทานายทิศทางของ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
ศึกษาเกี่ยวกับปิโตรเคมี พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์
จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย และยาง และศึกษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์สังเคราะห์
ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ กฎของฟาราเดย์ ศึกษาการผุกร่อนของโลหะและวิธีการปูองกันได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ วิธีแคโทดิก
และการรมดา ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟูาเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว การ
ทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล และเซลล์เชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับเรื่องเคมีความร้อน
และไฟฟูาเคมี ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต่อไป

163
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของ ระบบ สิ่งแวดล้อม สภาวะ ตัวแปรสภาวะ พลังงาน ความร้อน และพลังงาน
ภายในที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมีได้
2. อธิบายและคานวณงาน พลังงานภายใน และความร้อนได้
3. อธิบายและคานวณกฎข้อที่ 1 กฎข้อที่ 2 และ กฎข้อที่ 3 ของอุณหพลศาสตร์ได้ พร้อมกับทานาย
ทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้พลังงานอิสระของกิบส์ได้
4. อธิบายและอธิบายการเกิดปิโตรเลียมและการสารวจปิโตรเลียมได้
5. อธิบายการกลั่นน้ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ การกาหนดคุณภาพของน้ามันและบอก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการกลั่นน้ามันดิบรวมทั้งการนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้
6. อธิบายความหมายของมอนอเมอร์ และพอลิเมอร์ จาแนกประเภทของพอลิเมอร์โดยใช้มอนอเมอร์เป็น
เกณฑ์พร้อมทั้งยกตัวอย่างพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวันได้
7. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน่นได้
8. อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์สังเคราะห์ได้
9. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ได้
10. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก การทางานของเซลล์กัลวานิก เขียนปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลป์วานิกได้
11. อธิบายค่าศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E) และใช้ค่า E ทานายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
คานวณหาค่าศักย์ไฟฟูาของเซลล์ในภาวะต่างๆ ได้
12. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟูา การชุบโลหะ การทาโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้ง
เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
13. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการปูองกันการผุกร่อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
14. อธิบายหลักการทางานของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล์
เชื้อเพลิงได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
คาบที่
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
1
1
ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา วิธีการเรียน การ
วัด และประเมินผลการเรียน
1-2
1-3 ไฟฟูาเคมี
11. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารี
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
ดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุล
การทดลองที่ 1 ปฏิกิริยา
สมการรีดอกซ์ได้
ระหว่างโลหะกับสารละลาย
12. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารี
ระหว่าง โลหะไอออน
ดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุล
2. การดุลสมการรีดอกซ์
สมการรีดอกซ์ได้
2.1 โดยเลขออกซิเดชัน
2.2 โดยครึ่งปฏิกิริยา
2-5
4-9 3. เซลล์กัลวานิก
13. อธิบายค่าศักย์ไฟฟูา
3.1 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก มาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E)
การทดลองที่ 2 การหา
และใช้ค่า E ทานายการเกิด
ศักย์ไฟฟูาของเซลล์กัลวานิก
ปฏิกิริยา รีดอกซ์และ
4. ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่ง คานวณหาค่าศักย์ไฟฟูาของ
เซลล์สมการเนินสต์ (ที่อุณหภูมิ เซลล์ในภาวะต่างๆ ได้
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส)
การทดลองที่ 3 การหา
ศักย์ไฟฟูาของเซลล์กัลวานิกที่
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นได้
5-8
10-16 5. เซลล์อิเล็กโทรไลต์
14. อธิบายและบอก
5.1 การแยกสารละลายด้วย
ส่วนประกอบของเซลล์อิเล็ก
ไฟฟูา
โทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ใน
5.2 กฏของฟาราเดย์
การหาความสัมพันธ์ของปัจจัย
5.3 การชุบโลหะ
ต่างๆที่ใช้ในการแยกสารเคมี
5.4 การทาโลหะให้บริสุทธิ์
ด้วยกระแสไฟฟูา การชุบโลหะ
การทดลองที่ 4 การแยกสารละลาย การทาโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อม
ด้วยกระแสไฟฟูา
ทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
การทดลองที่ 5 การชุบโลหะด้วย
กระแสไฟฟูา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
บรรยาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint

บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง
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สัปดาห์
คาบที่
สาระการเรียนรู้
ที่
9
17-18 6. การผุกร่อนของโลหะและ
วิธีการปูองกัน
6.1 วิธีอะโนไดซ์
6.2 วิธีแคโทดิก
6.3 การรมดาโลหะ
การทดลองที่ 6 การปูองกัน
การผุกร่อนของเหล็ก(สังเกต
นอกเวลา)
10
19-20
11
21-22 7. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เซลล์ไฟฟูาเคมี
7.1 เซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว
7.2 การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิส
น้าทะเล
7.3 เซลล์เชื้อเพลิงแข็ง
การทดลองที่ 7 เซลล์สะสม
ไฟฟูาแบบตะกั่ว(สาธิต)
7.4 ออกแบบนวัตกรรมด้าน
เคมีไฟฟูา
12
23-24 บทที่2 .เทอร์โมเคมี
8.ความหมายและคาจากัดความ
8.1 ระบบ
8.2 ฟังก์ชันสภาวะ
8.3 ตัวแปรสภาวะ
13-15 25-30 9. กฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิก
9.1 พลังงานภายใน
9.2 งาน
9.3 ความร้อน
9.4 เอนทาลปี
การทดลองที่ 2.1 เรื่องการหา

จุดประสงค์การเรียนรู้
15. อธิบายการผุกร่อนของ
โลหะ วิธีการปูองกันการผุ
กร่อนของโลหะและเขียน
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้

สอบกลางภาค
16. อธิบายหลักการทางาน
ของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทร
ไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียม
แข็ง และเซลล์เชื้อเพลิงได้

1. อธิบายความหมายของ
ระบบ สิ่งแวดล้อม สภาวะ ตัว
แปรสภาวะ พลังงานและ
ความร้อน พลังงานภายใน
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมีได้
2. อธิบายกฎข้อที่ 1 ของอุณ
หพลศาสตร์และคานวณเอน
ทาลปีได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน/
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

PowerPoint
บทปฏิบัตการ
แบบฝึกหัด
https://www.sa
scurriculumpat
hways.com/por
tal/Launch?id=
260

บรรยายและ
อภิปราย/
แบบฝึกหัด

PowerPoint
แบบฝึกหัด

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

PowerPoint
บทปฏิบัตการ
แบบฝึกหัด
https://www.sa
scurriculumpat
hways.com/por
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สัปดาห์
ที่

16

17

18

19

คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

พลังงานความของปฏิกิริยาเคมี1
การทดลองที่ 2.2 เรื่องการหา
พลังงานความของปฏิกิริยาเคมี2
31-32 10. กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมได 3. อธิบายกฎข้อที่ 2 ของอุณ
นามิก
หพลศาสตร์และคานวณเอน
10.1 เอนโทรปี
โทรปีได้
10.2 กระบวนการที่เกิดขึ้นเอง
ได้และไม่ได้

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

33-34 11. กฎข้อที่ 3 ของเทอร์โมได
นามิก
11.1 เอนโทรปีกับทิศทางของ
ปฏิกิริยา
11.2 พลังงานอิสระ

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

4. อธิบายกฎข้อที่ 3 ของอุณ
หพลศาสตร์ได้
5. คานวณพลังงานอิสระและ
ทานายปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้
หรือไม่จากการ
คานวณได้
35-36 12. ปิโตรเคมี
6. อธิบายและอธิบายการเกิด
12.1 การกลั่นน้ามันดิบ
ปิโตรเลียมและการสารวจ
12.2 การตรวจสอบคุณภาพ
ปิโตรเลียมได้
น้ามันดิบ
7. อธิบายการกลั่นน้ามันดิบ
12.3 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี แก๊สธรรมชาติ การปรับปรุง
คุณภาพ การกาหนดคุณภาพ
ของน้ามันและบอกผลิตภัณฑ์
ที่ได้ จากการกลั่นน้ามันดิบ
รวมทั้งการนาผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ได้
37-38 13. พอลิเมอร์
8. อธิบายความหมายของ
13.1 ความหมายของมอนอเมอร์ มอนอเมอร์ และพอลิเมอร์
13.2 การจาแนกชนิดของพอลิ จาแนกประเภทของพอลิเมอร์
เมอร์
โดยใช้มอนอเมอร์เป็นเกณฑ์
13.3 ปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างพอลิเมอร์
13.4 ความก้าวหน้าทาง
ในชีวิตประจาวันได้

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
tal/Launch?id=
868
-PowerPoint
PowerPoint
แบบฝึกหัด
https://www.sasc
urriculumpathwa
ys.com/portal/La
unch?id=241
PowerPoint
แบบฝึกหัด
https://www.sas
curriculumpathw
ays.com/portal/L
aunch?id=471
PowerPoint
แบบฝึกหัด

PowerPoint
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีของพอลิเมอร์
สังเคราะห์

20

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

9. อธิบายความหมายและ
ยกตัวอย่างปฏิกิริยาพอลิเมอ
ไรเซชันแบบเติมและแบบ
ควบแน่นได้
10.อธิบายความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของพอลิเมอร์
สังเคราะห์ได้
สอบปฏิบัติ

39-40 สอบปลายภาค
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟูาเคมี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค
= ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค+ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค +
ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 15 + 20 + 25 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และการสอบย่อย
ร้อยละ 40
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)
ร้อยละ 10
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 30
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 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟูาเคมี
ประจาภาคเรียนที่ 1 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
หัวข้อการประเมิน
5

ผลการประเมิน
4
3

2

1

1. การเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น
3. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน
4. ความมีเหตุผล
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ
6. ความซื่อสัตย์
7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน) เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะ
ข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ไฟฟูาเคมี
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
2. การดุลสมการรีดอกซ์
2.1 โดยเลขออกซิเดชัน
2.2 โดยครึ่งปฏิกิริยา
3. เซลล์กัลป์วานิก
3.1 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก
4. ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์ สมการเนินสต์ (ที่อุณหภูมิ
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส)

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

5.0

อัตนัย 3 ข้อ

7.0
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
5. เซลล์อิเล็กโทรไลต์
5.1 การแยกสารละลายด้วยไฟฟูา
5.2 กฏของฟาราเดย์
5.3 การชุบโลหะ
5.4 การทาโลหะให้บริสุทธิ์
6. การผุกร่อนของโลหะและวิธีการปูองกัน
6.1 วิธีอะโนไดซ์
6.2 วิธีแคโทดิก
6.3 การรมดาโลหะ

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

6.0

อัตนัย 1 ข้อ

2.0

อัตนัย 8 ข้อ

20

 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 30)
เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
ปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟูาเคมี
7.1 เซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว
7.2 การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล
7.3 เซลล์เชื้อเพลิงแข็ง
บทที่ 2 เทอร์โมเคมี
8. ความหมายและคาจากัดความ
8.1 ระบบ
8.2 ฟังก์ชันสภาวะ
8.3 ตัวแปรสภาวะ
9. กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิก
9.1 พลังงานภายใน
9.2 งาน
9.3 ความร้อน
9.4 เอนทาลปี

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
อัตนัย 1 ข้อ

คะแนน
2.0

อัตนัย 1 ข้อ

2.0

อัตนัย 2 ข้อ

6.0
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10. กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิก
10.1 เอนโทรปี
10.2 กระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้และไม่ได้
11. กฎข้อที่ 3 ของเทอร์โมไดนามิก
11.1 เอนโทรปีกับทิศทางของปฏิกิริยา
11.2 พลังงานอิสระ
12. ปิโตรเลียม
13. พอลิเมอร์
รวม
สร้างชิ้นงานบูรณาการเทอโมเคมี พอลิเมอร์ และไฟฟูาเคมี
รวมทั้งสิ้น

อัตนัย 1 ข้อ

3.0

อัตนัย 1 ข้อ

3.0

อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 9 ข้อ
จานวน 1 ชิ้นงาน

2.0
2.0
20
10.0
30.0
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต SCI30161 Basic of Life จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทบาทและความสาคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ และ
สารชีวโมเลกุลต่อกระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต ใช้เครื่องมือสาหรับศึกษาเซลล์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์ ประเภทของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์
ทดลองและอธิบายกลไกการเคลื่อนที่เข้า-ออกของสารผ่านเซลล์

การแบ่งเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์

และการหายใจระดับเซลล์

เพื่อให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญของสารเคมีภายในเซลล์

และ

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การ
ทากิ จ กรรมกลุ่ ม กิจ กรรมการสร้ างองค์ค วามรู้ กิจ กรรม STEM สามารถประยุกต์ ความรู้ และนาไปใช้ ในการ
ดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
2. ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชี วิต
โดยยึดหลักชีวจริยธรรม
2. สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายบทบาทและความสาคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลต่อ
กระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้าและบทบาทของน้าในสิ่งมีชีวิตได้
3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และทดลองเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ประโยชน์และความสาคัญ สารชีวโมเลกุลในอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจาวัน
4. สืบค้น วิเคราะห์ความสาคัญของการทางานของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต หลักการทางานของเอนไซม์
รวมถึงทาการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ได้
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5. สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างและหลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ได้ และ
ทดลองเตรียมตัวอย่างเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อนาไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์ คานวณหากาลังขยายของภาพ ขนาดของวัตถุ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้
6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต
และเปรียบเทียบลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต
7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความสาคัญของการเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์ และทดลองศึกษา
การเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์ได้
8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไกและความสาคัญของวัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การชรา การตายของ
เซลล์ ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเซลล์ได้
9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความสาคัญของการหายใจระดับเซลล์ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้ง วิเคราะห์ เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน การสลายสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล์ และกลไกการเก็บพลังงานที่ได้จากการหายใจ
3. กาหนดการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา
สัปดาห์
หัวข้อ/สาระการ
คาบที่
ที่
เรียนรู้
1
1 ปฐมนิเทศ
- คาอธิบายรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- กาหนดการสอน
- แผนการประเมินผล
การเรียนรู้ และการ
มอบหมายงาน
- กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน

2-3

บทที่ 1 การศึกษา
สิ่งมีชีวิต
1.1 ชีววิทยาของ
สิ่งมีชีวิต
- ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- ชีววิทยาคืออะไร
1.2 ชีวจริยธรรม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
- บรรยาย
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
- สืบเสาะ อธิบาย
1. วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญ อภิปราย
ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต - วิเคราะห์บทความ
ได้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ หรือข่าว จานวน 1
สิ่งมีชีวิตโดยยึดหลักชีวจริยธรรม เรื่อง เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต

สื่อการสอน

- แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ
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สัปดาห์
คาบที่
ที่

2-3
4-6

7-8

9

10
11-13

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้
บทที่ 2 สารเคมีใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สารอนินทรีย์
4-6
2.1 น้า
7-16 สารอินทรีย์
2.2 คาร์โบไฮเดรต
2.3 โปรตีน
2.4 ไขมัน
2.5 นิวคลีโอไทด์
17-20 2.6 เอนไซม์และการ
ทางานของเอนไซม์

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย
บทบาทและความสาคัญของสาร
อนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล
ต่อกระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้าและ
บทบาทของน้าในสิ่งมีชีวิตได้
3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย
ความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่
เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ประโยชน์และความสาคัญ
สารชีวโมเลกุลในอาหารที่เรา
รับประทานในชีวิตประจาวัน
4. สืบค้นวิเคราะห์ความสาคัญของ
การทางานของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต
หลักการทางานของเอนไซม์รวมถึง
ทาการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการทางานของเอนไซม์ได้
21-27 บทที่ 3 โครงสร้างและ 5. สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างและหลักการทางาน
หน้าที่ของเซลล์
ของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ได้
3.1 กล้องจุลทรรศน์
3.2 การวัดขนาดวัตถุ เพื่อนาไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ค านวณหาก าลั ง ขยายของภาพ
ข น า ด ข อ ง วั ต ถุ ภ า ย ใ ต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้
28-30
สอบกลางภาค
31-36 3.3 โครงสร้าง หน้าที่ 6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและ
และประเภทของเซลล์ ความส าคั ญ ของโครงสร้ า งและ
หน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบ ลักษณะ
ของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการทดสอบ
สารอาหาร
- ปฏิบัติการทดสอบ
การทางานของเอนไซม์
- เขียนแผนผัง
มโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการการวัด
ขนาดวัตถุภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์
- เขียนแผนผังมโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการเตรียม
ตัวอย่างเซลล์และศึกษา
โครงสร้างเซลล์โพรคาริ
โอตและยูคาริโอต

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม
- กิจกรรม
STEM
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สัปดาห์
หัวข้อ/สาระการ
คาบที่
ที่
เรียนรู้
14-15 37-40 3.4 การติดต่อและการ
สื่อสารระหว่างเซลล์
3.5 การเคลื่อนที่ของ
สารเข้า-ออกเซลล์

41-46 3.6 วัฎจักรของเซลล์
และการแบ่งเซลล์
3.7 การเปลี่ยนแปลง
สภาพของเซลล์และการ
ชราของเซลล์
3.8 สเต็มเซลล์ และ
เซลล์เทคโนโลยี
บทที่ 4 การหายใจ
ระดับเซลล์
16-18 47-57 4.1 การสลายโมเลกุล
สารอาหารเพื่อให้ได้
พลังงาน
4.2 การสร้าง ATP ตาม
ทฤษฎีเคมิออสโมซิส

20

58-60

สอบปลายภาค

สื่อการสอน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไก
และความสาคัญของการเคลื่อนที่
ของสารเข้ า -อ อกเซลล์ แล ะ
ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่ของสาร
เข้า-ออกเซลล์ได้

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการการ
เคลื่อนที่ของสารเข้าออกเซลล์
- เขียนแผนผังมโนทัศน์
- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการ
การแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส
- เขียนแผนผังมโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการการหายใจ
ระดับเซลล์ของแบบไม่
ใช้ออกซิเจน
- เขียนแผนผัง
มโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไก
และความสาคัญของวัฏจักร
ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การชรา
การตายของเซลล์ ต่อการดารงอยู่
ของสิ่ งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของเซลล์ได้
9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไก
และความส าคั ญ ของการหายใจ
ระดั บ เซลล์ ต่ อ การด ารงอยู่ ข อง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ร ว ม ทั้ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์
ในสภาวะที่ มี แ ละไม่ มี อ อกซิ เ จน
การสลายสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน
ในการหายใจระดั บ เซลล์ และ
กลไกการเก็บพลังงานที่ได้จาก
การหายใจ

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนระหว่างภาค

คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 75: 25

= สอบก่อนกลางภาค + สอบกลางภาค + สอบหลังกลางภาค
+ ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 20 + 5 + 30

มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน

40

คะแนน

4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน

15

คะแนน

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

20

คะแนน

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ

25

คะแนน

100

คะแนน

รวม
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน (40 คะแนน)
รายการ
1. วิเคราะห์บทความหรือข่าว จานวน 1 เรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
2. เขียนรายงานกิจกรรมการทดสอบสารอาหาร

รูปแบบ
ของงาน
งานกลุ่ม

วันที่ได้รับ กาหนดส่ง เวลาทีควร
มอบหมาย
ใช้ (นาที)
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2
60

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

3 เขียนรายงานกิจกรรมเอนไซม์และปัจจัยที่มีผล
การทางานของเอนไซม์
4. ปฏิบัติการฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่17

5. กิจกรรม STEM

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่31

6. เขียนรายงานกิจกรรมโครงสร้างและ
ส่วนประกอบเซลล์
7. เขียนรายงานกิจกรรมการแพร่และออสโมซิส
และการรักษาสมดุลเซลล์
8. เขียนรายงานกิจกรรมการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส
9. เขียนรายงานกิจกรรมการหายใจระดับเซลล์

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่31

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่21

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่37
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่41
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่47

สัปดาห์ที่
16
สัปดาห์ที่
20
สัปดาห์ที่
27
สัปดาห์ที่
36
สัปดาห์ที่
36
สัปดาห์ที่
40
สัปดาห์ที่
46
สัปดาห์ที่
57

คะแนน

120

3

60

3

60

4

60

10

60

3

60

3

60

8

60

3

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงาน
หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ

3
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4.2 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน (15 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
4.2.1.การสอบก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
- การสอบภาคปฏิบัติกล้องจุลทรรศน์ (5 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

คะแนน

- การใช้กล้องจุลทรรศน์

ลักษณะข้อสอบ

5

สอบปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์

- การประเมินจากการสอบย่อย (5 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 การศึกษาสิ่งมีชีวิต
1.1 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต
1.2 ชีวจริยธรรม

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ /
ปรนัยแบบเติมคาตอบ /
อัตนัย / ปากเปล่า /

5

สาธิต

บทที่ 2 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- สารอนินทรีย์

4.2.2 การสอบหลังกลางภาค (5 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

3.3 โครงสร้าง หน้าที่ และประเภทของเซลล์ - ปรนัยแบบเลือกตอบ /
3.4 การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์
3.5 การเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์

ปรนัยแบบเติมคาตอบ /
อัตนัย / ปากเปล่า /
สาธิต

5
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 การศึกษาสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- สารอินทรีย์
บทที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
3.1 กล้องจุลทรรศน์
3.2 การวัดขนาดสิ่งมีชีวิตภายใต้
กล้องจุลทรรศน์

ลักษณะข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อ
ละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ1 หรือ 2
คะแนน)

คะแนน
2
15
3

4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (25 คะแนน )
กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียดคะแนน ดัง
ตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลาย
ภาค
บทที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
3.3 โครงสร้าง หน้าที่ และประเภทของเซลล์
3.4 การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์
3.5 การเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์
3.6 วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์
3.7 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการ
ชราของเซลล์
3.8 สเต็มเซลล์ และเซลล์เทคโนโลยี
บทที่ 4 การหายใจระดับเซลล์
4.1 การสลายโมเลกุลสารอาหารเพื่อให้ได้
พลังงาน
4.2 การสร้าง ATP ตามทฤษฎี
เคมิออสโมซิส

ลักษณะข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อ
ละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ1 หรือ 2
คะแนน)

คะแนน

17

8
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30263

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต

เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

SCI30263 Genetics and Evolution
ภาคเรียนที่ 2

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม

ตามกฏของเมนเดลและนอกกฏของเมนเดล ประวัติการค้นพบและโครงสร้างของสารพันธุกรรม การจาลองตัวของดีเอ็นเอ
การแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฏีและ
หลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎ
สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีล และความถี่จีโนไทป์ แนวคิดเกี่ยวกับส

ปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต
ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์
ยุคแรก

และมนุษย์ยุคใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของพันธุศาสตร์ต่อการวิวัฒนาการและการดารงอยู่

ของสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์
ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบของโครโมโซมและแยกความแตกต่างของโครโมโซมได้
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
3. อธิบายกฎการแยก และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลและนาไปประยุกต์ใช้ในการคานวณและ
ทานายอัตราส่วนของชนิดเซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ในแต่ละรุ่น รวมถึงวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได้
4. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได้
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5. อธิบายกลไกการจาลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน
6. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ์ได้
7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม และอภิปรายผลของเทคโนโลยี ดีเอ็นเอที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
8. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรแคริโอตและยูคาริโอตได้
9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและรูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้
11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ในประชากร รวมถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ได้
12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ใหม่ กลไกการปูองกัน การผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิด สปีชีส์ใหม่
13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณ สู่โฮมินิด
การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่ได้
3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล
1-2

2-5

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจ -บรรยาย
ในขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง กฎเกณฑ์
ใ น ชั้ น เ รี ย น เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล
บทที่ 1 การถ่ายทอด
1. อธิบายชนิด รูปร่า ง ส่ วนประกอบ - สืบเสาะอธิบาย
ลักษณะทางพันธุกรรม ของโครโมโซมและแยกความแตกต่าง อภิปราย
2-4 1.1 โครโมโซม
ของโครโมโซมได้
- ปฏิบัติการคาริ
1.2 ยีนและจีโนม
โอไทป์กระดาษ
ของโครโมโซม
มนุษย์
5-15 1.3 การถ่ายทอดลักษณะ 2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและ - สืบเสาะ
ทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ อธิบาย

สื่อการสอน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- PowerPoint
- เอกสาร
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สัปดา คาบที่
ห์ที่

6

7-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1.3.1 การถ่ายทอด
พันธุกรรมตามกฎของ
เมนเดล
1.3.2 ความน่าจะเป็นใน
การหาอัตราส่วนของชนิด
เซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์
และฟีโนไทป์
1.4 ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ควบคุม
นอกนิวเคลียส
1.5 ปฏิกิริยาร่วมกัน
ของยีน
1.6 มัลติเปิลอัลลีล
และมัลติเปิลยีน
1.7 ลักษณะพันธุกรรมที่
ควบคุมด้วยยีนบน
โครโมโซมเพศ
1.8 ลักษณะพันธุกรรมที่
ได้รับอิทธิพลโดยเพศและ
ถูกจากัดโดยเพศ
16-20 บทที่ 2 สารพันธุกรรม
2.1 ประวัติและการค้นพบ
สารพันธุกรรม
2.2 โครงสร้างของ DNA
และ RNA

21-25 2.3 การจาลองโมเลกุล
ของ DNA (DNA

วัตถุประสงค์รายวิชา
3. อธิ บ ายกฎการแยก และกฎการ
รวมกลุ่ มอย่างอิส ระของเมนเดลและ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการค านวณและ
ท านายอั ต ราส่ ว นของชนิ ด เซลล์
สื บ พั น ธุ์ จี โ น ไทป์ และฟี โ นไท ป์
ใ น แ ต่ ล ะ รุ่ น ร ว ม ถึ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
นอกเหนือกฎของเมนเดลได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
อภิปราย
- ปฏิบัติการ
ความ
น่าจะเป็น

สื่อการสอน
การสอน
- ใบกิจกรรม

4. อธิ บ ายประวั ติ ก ารค้ น พบสาร - สืบเสาะ
- PowerPoint
พันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบ อธิบาย อภิปราย - เอกสาร
- ปฏิบตั ิการการ
ทางเคมีของสารพันธุกรรมได้
การสอน
สกัด DNA จาก - ใบกิจกรรม
ตัวอย่างพืชและ
ผลไม้
- สร้างแบบจาลอง
DNA(กิจกรรม
STEM)
5. อธิบายกลไกการจาลอง DNA และ - สืบเสาะ
- PowerPoint
กลไกการแสดงออกของยีน
อธิบาย
- เอกสาร
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สัปดา คาบที่
ห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
อภิปราย

replication)
2.4 DNA กับการ
สังเคราะห์โปรตีน (DNA
and Protein synthesis)
2.4.1 Transcription
2.4.2 Translation
2.4.3 การปรับเปลี่ยน
และการเกิดโมเลกุลโปรตีน
9 26-27 2.5 มิวเทชัน
6. อธิ บ ายความหมาย สาเหตุ ชนิ ด - สืบเสาะ
และผลของการกลายพันธุ์ได้
อธิบาย
อภิปราย
10 28-30 สอบกลางภาค
11-13 31-40 บทที่ 3 พันธุวิศวกรรม 7. อธิ บ ายกระบวนการเทคโนโลยี - สืบเสาะ
และเทคโนโลยีชีวภาพ
DNA และพันธุวิศวกรรมและอภิปราย อธิบาย
3.1 เอนไซม์ตัดจาเพาะ
ผลของเทคโนโลยี DNA ที่มีต่อมนุษย์ อภิปราย
3.2 การสร้างDNA สาย และสิ่งแวดล้อมได้
- ปฏิบัติการ
ผสม
การทา
3.3 การนา DNA สายผสม
Gel
เข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน
electrophor
3.4 การโคลน DNA
esis
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 4 วิวัฒนาการของ 8. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิด - สืบเสาะ
14
41 สิ่งมีชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของ
อธิบาย
-42 4.1 กาเนิดสิ่งมีชีวิต
โพรแคริโอตและยูคาริโอตได้
อภิปราย
4.2 แนวคิดและหลักฐาน 9 . อ ธิ บ า ย ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
ของวิวัฒนาการ
วิวัฒ นาการ ทฤษฎีวิวัฒ นาการ และ
หลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้

สื่อการสอน
การสอน

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
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สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์รายวิชา
ห์ที่
15-17 43-47 4.3 การคัดเลือกตาม
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
48-49 ธรรมชาติ
การปรั บตัว ของสิ่ งมีชีวิตและรูปแบบ
17
4.4 พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติได้
11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร์ดี
-ไวน์เบิร์ก การเปลี่ยนแปลงความถี่
อัลลีลและจีโนไทป์ในประชากร รวมถึง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ได้
18-19 50-53 4.5 การเกิดสปีชีส์ใหม่
12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ใหม่
4.6 รูปแบบของ
กลไกการปูองกัน การผสมข้ามสปีชีส์
วิวัฒนาการ
กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่
19 54-57 4.7 วิวัฒนาการของ
13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและ
มนุษย์
การจ าแนกหมวดหมู่ ข องไพรเมต
วิ วั ฒ นาการจากไพรเมตโบราณสู่
โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและ
มนุษย์ยุคใหม่ได้
20 58-60 สอบปลายภาค

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
- สืบเสาะ
- PowerPoint
อธิบาย
- เอกสาร
อภิปราย
การสอน
- ปฏิบัติการ
- ใบกิจกรรม
การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ

- สืบเสาะ
อธิบาย
อภิปราย
- สืบเสาะ
- นาเสนอ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 75 : 25
คะแนนระหว่างภาค
= สอบก่อนกลางภาค + สอบกลางภาค + สอบหลังกลางภาค
+ ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 25 +10+30
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน
30
คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน
20
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
25
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ
25
คะแนน
รวม
100 คะแนน

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน (30 คะแนน)
รายการ
1

2
3

4
5
6
7
8

เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องคาริโอไทป์
กระดาษของโครโมโซมมนุษย์
และรายงานกิจกรรม STEM
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องความน่าจะเป็น
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องการสกัด DNA จาก
ตัวอย่างพืชและผลไม้ การทาGel
Electrophoresis
เขียนรายงานการศึกษากาเนิดสิ่งมีชีวิต
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องพันธุศาสตร์
ประชากร
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องปัจจัยบางประการ
ที่มีผลต่อวิวัฒนาการ
ชิ้นงาน
- แผนผังมโนทัศน์หรือแบบจาลองเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน
- รายงานบทความหรืองานวิจัยที่น่าสนใจ
และทันสมัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1

เวลาที่
กาหนดส่ง ควรใช้ คะแนน
(นาที)
สัปดาห์ที่ 2 60
1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 3
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4

60
60

2
3

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่14 สัปดาห์ที15
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่15 สัปดาห์ที่16

60
60

1
1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่17 สัปดาห์ที่18

60

1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่18 สัปดาห์ที่19

60

1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่18

250

10

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่15

200

10

รูปแบบ
ของงาน

วันที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือชิ้นงานนั้นๆ นักเรียนควรใช้
เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานนั้นๆ
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4.2 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน)
4.2.1. การประเมินจากการสอบย่อย (20 คะแนน)
4.2.1.1 กาหนดการสอบก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.1 โครโมโซม (3 คะแนน)
1.2 ยีนและจีโนม (3 คะแนน)

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ /
ปรนัยแบบเติมคาตอบ /
อัตนัย / ปากเปล่า / สาธิต
10

1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (4 คะแนน)

4.2.1.2 กาหนดการสอบหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 เอนไซม์ตัดจาเพาะ
3.2 การสร้างดีเอ็นเอสายผสม
3.3 การนาดีเอ็นเอสายผสมเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน
3.4 การโคลนดีเอ็นเอ
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัย
แบบเติมคาตอบ / อัตนัย /
ปากเปล่า / สาธิต
10
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (25 คะแนน)
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.1 โครโมโซม
1.2 ยีนและจีโนม
1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมนอกนิวเคลียส
1.5 ปฏิกิริยาร่วมกันของยีน
1.6 มัลติเปิลอัลลีล และมัลติเปิลยีน
1.7 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบน โครโมโซมเพศ
1.8 ลักษณะพันธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลโดยเพศและถูกจากัด
โดยเพศ
บทที่ 2 สารพันธุกรรม
2.1 ประวัติและการค้นพบสารพันธุกรรม
2.2 โครงสร้างของ DNA และ RNA
2.3 การจาลองโมเลกุลของ DNA (DNA replication)
2.4 DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน (DNA and Protein
synthesis)
2.5 มิวเทชัน

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน
1

- ปรนัยแบบ
เลือกตอบ
(ข้อละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย
(ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

1
4
1
3
2
1
1
1
2
3
3
2
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4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (25 คะแนน)
4.4.1. กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียด
คะแนน ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ

บทที่ 3 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 เอนไซม์ตัดจาเพาะ
3.2 การสร้างดีเอ็นเอสายผสม
3.3 การนาดีเอ็นเอสายผสมเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน
3.4 การโคลนดีเอ็นเอ
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

- ปรนัยแบบเลือกตอบ
(ข้อละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย
(ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

บทที่ 4 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4.1 กาเนิดสิ่งมีชีวิต
4.2 แนวคิดและหลักฐานของวิวัฒนาการ
4.3 การคัดเลือกตามธรรมชาติ
4.4 พันธุศาสตร์ประชากร
4.5 การเกิดสปีชีส์ใหม่
4.6 รูปแบบของวิวัฒนาการ
4.7 วิวัฒนาการของมนุษย์

- ปรนัยแบบเลือกตอบ
(ข้อละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย
(ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

คะแนน

3

2
3
4
4
3
3
3
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช
SCI 30262 Plant Anatomy and Physiology จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์
ผู้สอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน้าที่ของราก ลาต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส
ความสัมพันธ์ของพืชกับน้า แร่ธาตุ และ สารอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก การ
ตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต สิ่งแวดล้อม และสภาวะที่ไม่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ความสาคัญและ ความสัมพันธ์
ของพืชต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การทา
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิต
ของตนเองและการอนุรักษ์พันธุ์พืช

2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช พร้อมทั้งวาดภาพและชี้ส่วนประกอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ได้
2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อในราก ลาต้น และใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้งอธิบาย
การเจริญเติบโตของโครงสร้างดังกล่าวได้
3. อธิบายโครงสร้างและกลไกที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชได้
4. ระบุความหมายของการคายน้าพร้อมทั้งอธิบายกลไกการเปิดปิดของปากใบ และทาปฏิบัติการปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการคายน้าได้
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5. อธิบายเส้นทางและกลไกการลาเลียงน้าและแร่ธาตุได้
6. อธิบายเส้นทางและกลไกการลาเลียงอาหารได้
7. สืบค้นประวัติและการค้นพบการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
8. อธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM และปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วย
แสง
9. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบโครงสร้างใบของพืช C3 C4 และ CAM
10. อธิบายโครงสร้าง หน้าที่ และชนิดของดอกได้
11. อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การเกิดผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของผลได้
12. อธิบายกระบวนการและรูปแบบการงอก และทาปฏิบัติการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ดได้
13. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้งสืบค้นการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้
14. อธิบายและทาปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าได้
15. อธิบายและทาปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้
16. อธิบายกลไกในการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดา คาบ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล

1-6

2-3
4-6

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในขอบข่ายโดยรวม
ของเนื้อหาวิชา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์
การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 โครงสร้างและ 1. อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก
หน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช
1.1 เนื้อเยื่อพืชดอก
พร้อมทั้งวาดภาพและชี้
1.2 โครงสร้าง หน้าที่
ส่วนประกอบภายใต้กล้อง
และการเจริญเติบโตของ จุลทรรศน์ได้
ราก

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- บรรยาย/สืบ
เสาะหาความรู้

- บรรยาย/สืบ
เสาะหาความรู้
- เขียนผังมโนทัศน์
เนื้อเยื่อพืช
- เขียนผังมโนทัศน์
การเจริญและพัฒนา
ของเนื้อเยื่อราก และ

สื่อการสอน
- แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไหว
- บทปฏิบัติการ
เนื้อเยื่อเจริญ
เนื้อเยื่อถาวร
บริเวณปลายราก
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สัปดา คาบ
ห์ที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

7-8 1.3 โครงสร้าง หน้าที่
และการเจริญเติบโตของ
ลาต้น
1.4 โครงสร้าง หน้าที่
9-10 และการเจริญเติบโตของ
ใบ
11 1.5 การแลกเปลี่ยนแก๊ส
ของพืช

6-9

10

บทที่ 2 การลาเลียงใน
พืช
12-13 2.1 คายน้าของพืช
กลไกการเปิดปิดของ
ปากใบและปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการคายน้า
2.2 กระบวนการดูดซึม
14-16 น้าและแร่ธาตุ และการ
ลาเลียงดูดซึมน้าและแร่
ธาตุ
17-18 2.3 กระบวนการลาเลียง
อาหาร

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ลาต้น
2. อธิบายการจัดเรียงของ - บทปฏิบัติการ
เนื้อเยื่อในราก ลาต้น และ เนื้อเยื่อเจริญ
ใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบ เนือ้ เยื่อถาวรบริเวณ
เลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้งอธิบาย ปลายราก ปลายยอด
-บทปฏิบัติการการ
การเจริญเติบโตของ
จัดเรียงตัวของ
โครงสร้างดังกล่าวได้
3. อธิบายโครงสร้างและ เนื้อเยื่อบริเวณราก
ลาต้น ใบ
กลไกที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของพืชได้ - เขียนผังมโนทัศน์
การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของลาต้น
ราก และใบ เพื่อไป
ทาหน้าที่พิเศษ
4. ระบุความหมายของการ - ปฏิบัติการปัจจัย
คายน้าพร้อมทั้งอธิบาย
ที่ มีผลต่ออัตราการ
กลไกการเปิดปิดของปาก คายน้าได้
ใบและทาปฏิบัติการปัจจัย - กิจกรรม STEM
ที่มีผลต่ออัตราการคายน้า กลไกการลาเลียง
ได้
น้า แร่ธาตุ และ
5. อธิบายเส้นทางและ
อาหาร
กลไกการลาเลียงน้าและแร่
ธาตุได้
6. อธิบายเส้นทางและ
กลไกการลาเลียงอาหารได้

19-20

สอบกลางภาค

สื่อการสอน
ปลายยอด
- บทปฏิบัติการ
การจัดเรียงตัว
ของเนื้อเยื่อ
บริเวณราก ลาต้น
ใบ

-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
- กิจกรรม STEM
/ inquiry
- บทปฏิบัติการ
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สัปดา คาบ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
ที่
บทที่ 3 การสังเคราะห์
11-14
ด้วยแสง
21 3.1 การค้นคว้าเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
1
22-24 3.2 กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช
C3 C4 และCAM
25-26 3.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสง
3.4 โครงสร้างใบของพืช
27 C3 C4 และCAM
3.5 โครงสร้างและหน้าที่
ของคลอโรพลาสต์และ
28
ทฤษฏีเคมิออสโมซิส
15-17
บทที่ 4 การสืบพันธุ์
ของพืชมีดอก
4.1 โครงสร้าง หน้าที่
29 และชนิดของดอก
4.2 กระบวนการสร้าง
30 เซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก
4.3 ผลและชนิดของผล
31 4.4 เมล็ด การงอกและ
32 ดัชนีการงอกของเมล็ด
และปัจจัยที่มีผลต่อการ
งอกของเมล็ด
4.5 การสืบพันธุ์แบบไม่
33 อาศัยเพศ การขยายพันธุ์
พืช

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
7. สืบค้นประวัติและการ - บรรยาย/สืบ
ค้นพบ การสังเคราะห์ด้วย เสาะหาความรู้
แสงได้
- ปฏิบัติการเรื่อง
8. อธิบายปฏิกิริยาการ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การ สังเคราะห์ด้วย
C3 C4 และ CAM และ
แสง
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
- เขียนตาราง
สังเคราะห์ด้วยแสง
เปรียบเทียบการ
9. อธิบายโครงสร้างและ สังเคราะห์แสงของ
หน้าที่ของคลอโรพลาสต์ พืช C3 C4 และ พืช
เปรียบเทียบโครงสร้างใบ CAM
ของพืช C3 C4 และ CAM
10. อธิบายโครงสร้าง
หน้าที่ และชนิดของดอกได้
11. อธิบายกระบวนการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ การ
เกิดผลและเมล็ดของพืชมี
ดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของ
ผลได้
12. อธิบายกระบวนการ
และรูปแบบการงอก และ
ทาปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ดัชนีการงอกของเมล็ดได้
13. อธิบายการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้ง
สืบค้นการขยายพันธุ์พืช
แบบต่างๆ ได้

- บรรยาย/ สืบ
เสาะหาความรู้
- ปฏิบัติการ ชนิด
ของดอกโครงสร้าง
ของดอก
- ปฏิบัติการชนิดของ
ผลและโครงสร้าง
ของผล
- ปฏิบัติการ
เปรียบเทียบดัชนีการ
งอกของเมล็ด
- แผนผังมโนทัศน์
การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ของพืชมีดอก
- กิจกรรม STEM
บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

สื่อการสอน
-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
-บทปฏิบัติการ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์
ด้วยแสง

-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
- บทปฏิบัติการ
- กิจกรรม STEM
/ inquiry
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สัปดา คาบ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
ที่
17-19
บทที่ 5 การตอบสนอง
ของพืช
34- 5.1 ฮอร์โมนพืช
38 5.2 การตอบสนองของ
พืชต่อสิ่งเร้า
5.3 สรีรวิทยาในการ
ตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

20

วัตถุประสงค์รายวิชา
14. อธิบายและทา
ปฏิบัติการการตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งเร้าได้
15. อธิบายและทา
ปฏิบัติการการตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้
16. อธิบายกลไกในการ
ตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- บรรยาย /
สืบเสาะ/ STEM
- ปฏิบัติการการ
ตอบสนองต่อสาร
ควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช
- ปฏิบัติการการ
ตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม STEM
กลไกการ
ตอบสนองต่อ
สภาวะแวดล้อม
ของพืช

สื่อการสอน

-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
-บทความวิจัย
จานวน 1 เรื่อง
- กิจกรรม
problem base
learning/

39-40 สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้

คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20

คะแนนระหว่างภาค = สอบก่อนกลางภาค+ สอบกลางภาค + สอบหลังกลางภาค+ ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 20 +10 + 40
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน/ สอบปฏิบัติการ
40
4.2 การประเมินผลจากการสอบปฏิบัติและการสอบย่อยของนักเรียน 20
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20
รวม
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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4.1. ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน/สอบปฏิบัติการ (40 คะแนน) รายละเอียดการประเมินผลแต่ละ
หัวข้อเป็นดังนี้
รายการ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เขียนผังมโนทัศน์เนื้อเยื่อพืช
เขียนรายงานปฏิบัติการเนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อ
ถาวร
เขียนผังมโนทัศน์การเจริญและพัฒนาของ
เนื้อเยื่อราก และลาต้น
เขียนรายงานปฏิบัติการการจัดเรียงตัวของ
เนื้อเยื่อบริเวณราก ลาต้น ใบ
เขียนผังมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของลาต้น ราก และใบ เพื่อไปทาหน้าที่พิเศษ
เขียนรายงานปฏิบัติการปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การคายน้าได้
เขียนรายงานปฏิบัติการปัจจัยที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
เขียนตารางเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของ
พืช C3 C4 และ CAM
เขียนรายงานปฏิบัติการ ชนิดของดอก
โครงสร้างของดอก
เขียนรายงานปฏิบัติการชนิดของผลและ
โครงสร้างของผล
เขียนรายงานปฏิบัติการเปรียบเทียบการงอก
ของเมล็ด
เขียนแผนผังมโนทัศน์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ของพืชมีดอก
เขียนรายงานปฏิบัติการการตอบสนองต่อสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
เขียนรายงานปฏิบัติการการตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ
ของงาน

เวลาที่
คะแนน
ควรใช้
(ร้อยละ)
(นาที)
60
1
60
2

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

60

2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

60

3

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

60

1

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

60

2

สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12

60

2

สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13

60

1

สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่ 16

60

2

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17

60

2

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17

60

2

สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18

60

1

สัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์ที่ 19

60

2

สัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์ที่ 19

60

2

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
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รูปแบบ
ของงาน

รายการ
15

16

ชิ้นงาน/รายงาน
กิจกรรม STEM กลไกการลาเลียงน้า แร่ธาตุ
และอาหาร หรือการตอบสนองของพืช หรือ
งานกลุ่ม
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับกาย
วิภาคและสรีรวิทยาของพืช
สอบปฏิบัติการแบบจับเวลา
(การสอบ lab กริ้ง)
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช

เวลาที่
คะแนน
ควรใช้
(ร้อยละ)
(นาที)

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 18

240
(นอก
เวลา)

10

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

60
(นอก
ตาราง)

5

งานเดี่ยว

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงาน
หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
4.2 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน

(20 คะแนน)

4.2.1 การสอบก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
1.1 เนื้อเยื่อของพืช
1.2 – 1.4 โครงสร้างหน้าที่ และการเจริญเติบโต
ของราก/ลาต้น/ใบ
1.5 การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช
บทที่ 2 การลาเลียงในพืช
2.1 คายน้าของพืช กลไกการเปิดปิดของปากใบ
และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคายน้า
2.2 กระบวนการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ

ลักษณะข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัยแบบเติม
คาตอบ / อัตนัย / ปากเปล่า / สาธิต

คะแนน (ร้อยละ)
6

4
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4.2.2 การสอบหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน (ร้อย
ละ)

บทที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง
3.1 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัยแบบเติม

5

คาตอบ / อัตนัย / ปากเปล่า / สาธิต

สังเคราะห์ด้วยแสง
3.2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช
C4 และพืช CAM
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
3.4 โครงสร้างใบและกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ของพืช C3 C4 และCAM
3.5 โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์และ
ทฤษฎีเคมิออสโมซิส
บทที่ 4 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
4.1 โครงสร้าง หน้าที่และชนิดของดอก
4.2 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก
4.3 การสร้างผลและเมล็ด ชนิดของผล
4.4 การงอกของเมล็ด ดัชนีการงอกของเมล็ด และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
4.5 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การขยายพันธุ์พืช

5
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน
(ร้อยละ)

- เนื้อเยื่อของพืช

เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน

2

- โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของราก

เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน

3

- โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของลาต้น อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน

3

- โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของใบ

3

- การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช

2

- คายน้าของพืช กลไกการเปิดปิดของปากใบและ

3

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคายน้า
- กระบวนการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ
- กระบวนการลาเลียงอาหาร

2
2
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4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
- การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน
สังเคราะห์ด้วยแสง
อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน
- โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์
เลือกตอบ ข้อละ 0.25 คะแนน
โครงสร้างของใบและกระบวนการ
- สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช C3 พืช C4 และ
พืช CAM
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
- โครงสร้าง หน้าที่และชนิดของดอก
- กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมี
ดอก
- การสร้างผลและเมล็ด ชนิดของผล
- การงอกของเมล็ด ดัชนีการงอกของเมล็ด
และปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การ
ขยายพันธุ์พืช
- การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการ
เจริญเติบโต
- การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
- สรีรวิทยาในการตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

คะแนน(ร้อยละ)
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
2
2
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์
ผู้สอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
การจัดลาดับโครงสร้างร่างกายสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ การทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด การ
หายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย การธารงดุลของร่างกาย ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน
เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ การทา
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิต
ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบพันธุ์ โครงสร้างระบบสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอ็มบริโอของสัตว์บางชนิดและคน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ทาปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้
2. อธิบายลักษณะระบุตาแหน่งที่พบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและการทางานร่วมกันของระบบ
อวัยวะแต่ละระบบได้
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3. เปรียบเทียบโครงสร้างระบบประสาทในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างเซลล์ประสาท วงจรการทางาน
ของเซลล์ประสาท การถ่ายทอดกระแสประสาท รีเฟลกซ์แอกชัน รีเฟลกซ์อาร์ค หน้าที่สมองส่วนต่างๆ และอวัยวะ
รับสัมผัสของมนุษย์ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และรักษาความ
ผิดปกติของระบบประสาท
4. อธิบายกลไกที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์และโปรโตซัวอธิบายโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ
กระบวนการสร้างกระดูก หน้าที่ของข้อต่อ กลไกการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ยกตัวอย่างความผิดปกติของกระดูก ข้อ
ต่อและกล้ามเนื้อ ทาปฏิบัติการกายวิภาคกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ
5. อธิบายลักษณะของต่อมไร้ท่อ หน้าที่ของฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการทางานของ
ฮอร์โมน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
6. อธิบายโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการย่อยอาหาร กระบวนการย่อยอาหาร การ
ดูดซึมและการลาเลียงสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ทาปฏิบัติการกายวิภาคทางเดินอาหารสัตว์
บางชนิดได้
7. อธิบายการลาเลียงสารในสัตว์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าที่ของเลือด หลอดเลือด โครงสร้างและ
การทางานของหัวใจ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหมุนเวียนเลือด
ทา
ปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้
8. เปรียบเทียบโครงสร้างที่ใช้สาหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและกลไกการ
หายใจ การลาเลียงแก๊ส การควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ต่อการแลกเปลี่ยนแก๊ส และทาปฏิบัติ
การศึกษากายวิภาคของปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
9. อธิบายภาวะธารงดุลของความเป็นกรด-เบสในเลือด อุณหภูมิ น้าและเกลือแร่ในร่างกายได้
10. เปรียบเทียบการขับถ่ายของเสียในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต ทาปฏิบัติการ
ศึกษากายวิภาคของไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้
11. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบน้าเหลือง อภิปรายความสัมพันธ์ของระบบน้าเหลืองกับ
ภูมิคุ้มกันได้
12. อธิบายกลไกการปูองกันและการกาจัดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันได้
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3. กาหนดการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา
สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล

1-3

4

2-9

บทที่ 1 ระบบสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต
1.1 การสืบพันธุ์ของ
สัตว์และมนุษย์
-ประเภทของการสืบพันธุ์
- โครงสร้างระบบ
สืบพันธุ์และการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์
-การปฏิสนธิและรอบเดือน
1.2 การเจริญเติบโตของ
สัตว์และมนุษย์

10-12 บทที่ 2 เนื้อเยื่อสัตว์

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

1. อธิบายความหมายและ
ประเภทของการสืบพันธุ์
โครงสร้างระบบสืบพันธุ์
และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
กระบวน การปฏิสนธิและ
การเจริญพัฒนาเอ็มบริโอ
ของสัตว์บางชนิดและคน
สืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
ทาปฏิบัติการกายวิภาค
ของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้

- บรรยาย/
Active learning
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคของระบบ
สืบพันธุ์กบ
- กิจกรรม
problem base
learning inquiry
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการ
สืบพันธุ์

- powerpoint
- แผนการจัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ฉบับย่อ

2. อธิบายลักษณะระบุ
ตาแหน่งที่พบและหน้าที่
ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด
และการทางานร่วมกัน
ของระบบอวัยวะแต่ละ
ระบบได้

- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- เว็บไซต์
- ปฏิบัติการศึกษา - สไลด์ถาวร
เนื้อเยื่อสัตว์จาก
สไลด์ถาวรและเขียน
แผนผังวิเคราะห์
เปรียบเทียบชนิด
ของเนื้อเยื่อสัตว์

- เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้ าใจในขอบข่า ยโดยรวม
ของเนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียน การสอน
ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ใน
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
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สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
5-7 13-21 บทที่ 3
ระบบประสาท
3.1 การรับรู้และการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
บางชนิด
3.2 เซลล์ประสาทและ
การทางานของเซลล์
ประสาท
3.3 โครงสร้างของระบบ
ประสาท
3.4 การทางานของระบบ
ประสาท
3.5 อวัยวะรับสัมผัส
(Sense organs)

8-9

10

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
3. เปรียบเทียบโครงสร้าง - บรรยาย/
- Powerpoint
ระบบประสาทในสัตว์ชนิด Active learning - เว็บไซต์
ต่าง ๆ อธิบายโครงสร้าง - กิจกรรม
เซลล์ประสาท วงจรการ problem base
ทางานของเซลล์ประสาท learning inquiry
การถ่ายทอดกระแส
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ประสาท
รีเฟลกซ์ ในการวิเคราะห์
แอกชัน รีเฟลกซ์
และรักษาความ
อาร์ค หน้าที่สมองส่วน
ผิดปกติของระบบ
ต่างๆ และอวัยวะรับ
ประสาท
สัมผัสของมนุษย์ สืบค้น
และอภิปรายเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
และรักษาความผิดปกติ
ของระบบประสาท
22-27 บทที่ 4 ระบบโครงร่าง 4. อธิบายกลไกที่ใช้ในการ - บรรยาย/
- Powerpoint
และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ของสัตว์และโปร Active learning - เว็บไซต์
4.1 การเคลื่อนที่ของสัตว์ โตซัวอธิบายโครงสร้าง
- ปฏิบัติการกาย - สไลด์ถาวรของ
และโปรโตซัว
ของกระดูกและกล้ามเนื้อ วิภาค กล้ามเนื้อ
กระดูก และ
4.2 โครงสร้างที่ใช้ในการ กระบวนการสร้างกระดูก กระดูก และข้อต่อ กล้ามเนื้อ
เคลื่อนที่ของมนุษย์
หน้าที่ของข้อต่อ กลไก
- กิจกรรม
- ตัวอย่างกระดูก
4.3 ระบบกล้ามเนื้อ
การหดตัวของใยกล้ามเนื้อ problem base
ข้อต่อ ต่างๆ
(Muscular system)
ยกตัวอย่างความผิดปกติ learning inquiry
ของกระดูก ข้อต่อและ
/ STEM
กล้ามเนื้อ ทาปฏิบัติการ ความผิดปกติของ
กายวิภาคกระดูก ข้อต่อ กระดูก ข้อต่อและ
และกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อ

28-30

สอบกลางภาค

วัตถุประสงค์รายวิชา
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สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
11 31-33 บทที่ 5
ระบบต่อมไร้ท่อ
5.1 ฮอร์โมน (Hormone)
5.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อ และอวัยวะที่สาคัญ
ของร่างกาย

วัตถุประสงค์รายวิชา

5. อธิบายลักษณะของ
ต่อมไร้ท่อ หน้าที่ของ
ฮอร์โมน กลไกการออก
ฤทธิ์และกลไกควบคุม
การทางานของฮอร์โมน
สืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบต่อมไร้ท่อ
12-13 34-39 บทที่ 6
6. อธิบายโครงสร้าง
ระบบย่อยอาหาร
ทางเดินอาหารและ
6.1 ประเภทของท่อ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในการ
ทางเดินอาหารและ
ย่อยอาหาร กระบวนการ
ตาแหน่งการย่อยอาหาร ย่อยอาหาร การดูดซึม
6.2 การย่อยอาหารของ และการลาเลียง
สัตว์
สารอาหารพวก
6.3 การย่อยอาหารของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
คน
และไขมัน ทาปฏิบัติการ
กายวิภาคท่อทางเดิน
อาหารสัตว์บางชนิดได้
14-15 40-45 บทที่ 7
7. อธิบายการลาเลียง
ระบบหมุนเวียนเลือด
สารในสั ต ว์ ช นิ ด ต่ า งๆ
7.1 การลาเลียงสารใน องค์ประกอบและหน้าที่
ร่างกายของสัตว์
ของเลือด หลอดเลือด
7.2 การลาเลียงสารใน โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร
ร่างกายของคน
ทางานของหัวใจ สืบค้น
7.3 หมู่เลือดและการให้ และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
เลือด
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด
ทาปฏิบัติการกายวิภ าค
ของหั ว ใจสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก
ด้วยน้านมได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- เว็บไซต์
- กิจกรรม
- ใบกิจกรรม
problem base
learning inquiry
เรื่องฮอร์โมนและ
ความผิดปกติ
- บรรยาย/
Active learning
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคทางเดิน
อาหารของ
ไส้เดือนดิน
และ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ

- Powerpoint
- บทปฏิบัติการ
- เว็บไซต์
- ตัวอย่างทางเดิน
อาหารสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ

- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- บทปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการการ - เว็บไซต์
ไหลเวียนเลือด
บริเวณหางปลา
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคของหัวใจสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม
- กิจกรรม
problem base
learning inquiry /
STEM
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สัปดา คาบที่
ห์ที่

16

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

46-48 บทที่ 8
ระบบหายใจ
8.1 การแลกเปลี่ยนแก๊ส
ในร่างกายสัตว์
8.2 การหายใจของคน

วัตถุประสงค์รายวิชา

8.
เปรี ย บเที ย บ
โครงสร้ า งที่ ใ ช้ ส าหรั บ
การแลกเปลี่ ย นแก๊ ส ใน
สัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบาย
โครงสร้างและกลไกการ
หายใจ การลาเลียงแก๊ส
การควบคุ ม การหายใจ
อภิปรายผลของควันบุหรี่
ที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยน
แก๊ ส และท าปฏิ บั ติ
การศึกษากายวิภาคของ
ปอดสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ย
น้านม
17-18 49-54 บทที่ 9 ภาวะธารงดุลกับ 9. อธิบายภาวะธารงดุล
ระบบขับถ่าย
ของความเป็นกรด-เบส
9.1 ภาวะธารงดุล
ในเลือด อุณหภูมิ น้า
อุณหภูมิภายในร่างกาย และเกลือแร่ในร่างกาย
9.2 ภาวะธารงดุลน้าและ ได้
แร่ธาตุในร่างกาย
10. เปรียบเทียบการ
9.3 ภาวะธารงดุลกรด
ขับถ่ายของเสียในสัตว์
เบสในร่างกาย
ชนิดต่าง ๆ อธิบาย
9.4 การกาจัดของเสีย
โครงสร้างและหน้าที่ของ
พวกไนโตรเจน
ไต ทาปฏิบัติการศึกษา
9.5 การขับถ่ายของสัตว์ กายวิภาคของไตสัตว์
9.6 การขับถ่ายของคน
เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบหมุนเวียน
เลือด
- บรรยาย/
Active learning
- ปฏิบัติการศึกษา
กายวิภาคของปอด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้านม

- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- เว็บไซต์
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคของไตหมู
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สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
19 55-57 บทที่ 10 ระบบภูมิคุ้มกัน
10.1 ระบบน้าเหลือง
10.2 ภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย

20

58-60

วัตถุประสงค์รายวิชา
11. อธิบายโครงสร้าง
และองค์ประกอบของ
ระบบน้าเหลือง
อภิปรายความสัมพันธ์
ของระบบน้าเหลืองกับ
ระบบภูมิคุ้มกันได้
12. อธิบายกลไกการ
ปูองกันและการกาจัด
เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
สืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- บรรยาย/
Active learning
- กิจกรรม
problem base
learning inquiry
/ STEM
เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันได้

สื่อการสอน
- Powerpoint
- เว็บไซต์

สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค = สอบก่อนกลางภาค+สอบกลางภาค+สอบหลังกลางภาค+ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 20 +10 +30
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน
30
คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน
20
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
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4.1. ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน (30 คะแนน)
รายการ

รูปแบบของ
งาน

วันที่ได้รับ
มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่ คะแนน
ควรใช้
(นาที)
60
2

1 เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาเนื้อเยื่อสัตว์และ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
เขียนแผนผังจาแนกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์
2 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคกล้ามเนื้อ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
60
กระดูกและข้อต่อ
3 เขียนรายงานปฏิบัติการกายวิภาคทางเดิน
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13
60
อาหารของไส้เดือนดินและสัตว์ชนิดต่าง ๆ
4 เขียนรายงานปฏิบัติการไหลเวียนเลือดบริเวณ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15
60
หางปลา
5 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของหัวใจ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่ 16
60
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
6 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของปอด
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17
60
7 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของไต
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18
60
8 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของกบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์ที่ 19
60
(บูรณาการกับระบบต่างๆ)
9 กิจกรรม STEM /
งานกลุ่มๆละ
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 16 250
กิจกรรม problem base learning inquiry
3 คน
หมายเหตุ 1. กาหนดส่งรายงานปฏิบัติการ หลังจากทาปฏิบัติการ 7 วัน จึงจะได้รับคะแนนประเมินผลเต็ม
2. ถ้าส่งรายงานปฏิบัติการ หลังจากทาปฏิบัติการเกินกาหนด จะไม่ได้รับคะแนนประเมินผล
4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน

(20 คะแนน)

4.2.1 การสอบย่อยก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

บทที่ 1 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัย
แบบเติมคาตอบ / อัตนัย /
บทที่ 2 เนื้อเยื่อสัตว์
ปากเปล่า / สาธิต

คะแนน
7
3

2
2
2
2
2
2
6
10
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4.2.2 การสอบย่อยหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 5 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 6 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนโลหิต

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัย
แบบเติมคาตอบ / อัตนัย /
ปากเปล่า / สาธิต

2
4
4

4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

บทที่ 1 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน

5

บทที่ 2 เนื้อเยื่อ

เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน

2

บทที่ 3 ระบบประสาท

อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน

8

บทที่ 4 ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว

5

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน)
4.4.1 การสอบปลายภาค 25 คะแนน
กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียด
คะแนน ดังตาราง
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

บทที่ 5 ระบบต่อมไร้ท่อ

เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน

4

บทที่ 6 ระบบย่อยอาหาร

เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน

3

บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนโลหิต

อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน

3

บทที่ 8 ระบบหายใจ

5

บทที่ 9 การรักษาดุลยภาพและการขับถ่าย

6

บทที่ 10 ระบบภูมิคุ้มกัน

4

4.4.2. การสอบภาคปฏิบัติ 5 คะแนน
สอบสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 20 นาที / กลุ่ม รายละเอียดดังนี้
หัวข้อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะของข้อสอบ

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การสอบปฏิบัติการแบบจับเวลา
(การสอบ Lab. กริ๊ง) จานวน 10 ข้อ

คะแนน
5
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และคลาโดแกรม โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โป
รติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารและพลังงาน วัฏจักรของ
สาร ชีวมณฑล กลุ่มสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประชากร พฤติกรรมและการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิตและความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้
และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได้
2. อธิบายการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการใช้
ไดโคโตมัสคีย์และคลาโดแกรมในการจาแนกสิ่งมีชีวิตได้
3. สังเกต สารวจ สืบค้น ทากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะสาคัญ และใช้หลักการของไดโค
โตมัสคีย์และ คลาโดแกรมในการจาแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โปรติสตา ฟังไจ พืช
และสัตว์ รวมถึงระบุความสาคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละโดเมนและอาณาจักรได้
4. อธิบายความหมาย ระบุลักษณะสาคัญ และองค์ประกอบของระบบนิเวศได้
5. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพของโซ่อาหาร สายใยอาหาร การถ่ายทอดสารและพลังงาน
และการเพิ่มขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได้
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลาดับขั้นของการบริโภค (Trophic level) ได้
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพ วัฏจักรน้า คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได้
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8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต่าง ๆ และระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การกระจายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละชีวมณฑลได้
9. อธิบายความหมายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ
10. อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะของประชากร ขนาดประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อเปลี่ยนแปลง
ขนาดประชากร รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากร เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ พีระมิดอายุ และกราฟของ
การอยู่รอดของประชากรทั้ง 3 รูปแบบได้
11. คานวณหาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
12. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการแสดงออกของพฤติกรรม
เพื่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้
3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดา
ห์ที่
1

1-2

คาบที่
1

2-4

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
- นักเรียนมีความเข้าใจใน - บรรยาย
- แผนการ
- ผลการเรียนรู้
ข อ บ ข่ า ย โ ด ย ร ว ม ข อ ง
จัดการเรียนรู้
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
เนื้อหาวิชา
ฉบับย่อ
- วิธีการเรียนการสอน
- นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน
- การวัดผลและการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
ประเมินผล
สอน ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
บทที่ 1 ความหลากหลายทาง 1. อธิบายความหมายของความ - - บรรยาย/ - PowerPoint
ชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพได้
กิจกรรม - ตัวอย่าง
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. อธิบายการจัดหมวดหมู่
Active
สิ่งมีชีวิต
1.1.1 ความหลากหลายของ ของสิ่งมีชีวิตตามหลัก
learning
ชนิด
อนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อ - ปฏิบัติการ
1.1.2 ความหลากหลายทาง วิทยาศาสตร์ และการใช้ไดโค การจัด
พันธุกรรม
โตมัสคีย์และคลาโดแกรมใน หมวดหมู่ของ
1.1.3 ความหลากหลายทาง การจาแนกสิ่งมีชีวิตได้
สิ่งมีชีวิต
นิเวศ
3. สังเกต สารวจ สืบค้น ทา
1.2 อนุกรมวิธาน
กิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบ
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
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สัปดา
ห์ที่

2

3

3-4

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1.2.1 การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิต
1.2.2 การตรวจสอบชื่อ
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
1.2.3 การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ของสิ่งมีชีวิต
5-6 1.3 โดเมนและอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต
1.4 อาณาจักรไวรา
- ไวรัส
- ไวรอยด์
7-8 1.5 อาณาจักรมอเนอรา
1.5.1 แบคทีเรีย
(1) แบคทีเรียแกรมลบ
- โปรทีโอแบคทีเรีย
- คลาไมเดีย
- สไปโรคีทส์
- ไซยาโนแบคทีเรีย
(2) แบคทีเรียแกรมบวก
- ไมโคพลาสมา
1.5.2 อาร์เคีย
- มีทาโนเจน
- เทอร์โมไฟล์
- ฮาโลไฟล์
9-12 1.6 อาณาจักรโปรติสตา
1.6.1 โพรโทซัว
1.6.2 สาหร่าย
1.6.3 ราเมือก
1.6.4 ราน้า

ผลการเรียนรู้
ลักษณะสาคัญ และใช้
หลักการของไดโคโตมัสคีย์
และคลาโดแกรมในการ
จาแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน
อาณาจักรไวรา มอเนอรา โป
รติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์
รวมถึงระบุความสาคัญของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละโดเมนและ
อาณาจักรได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว

- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติการ
การย้อม
แกรม
แบคทีเรีย

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต

- - บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ศึกษาจากของ
จริง
- ปฏิบัติ
การศึกษา

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต
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สัปดา
ห์ที่

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

5

13-14 1.7 อาณาจักรฟังไจ
1.7.1 ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา
1.7.2 ไฟลัมไซโกไมโคตา
1.7.3 ไฟลัมแอสโคไมโคตา
1.7.4 ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา
1.7.5 ไฟลัมดิวเทอโรไมโคตา

5-7

15-19 1.8 อาณาจักรพืช
1.8.1 ไฟลัมไบรโอไฟตา
1.8.2 ไฟลัมเฮพาโตไฟตา
1.8.3 ไฟลัมแอนโทเซอโรไฟ
ตา
1.8.4 ไฟลัมไลโคไฟตา
1.8.5 ไฟลัมเทอโรไฟตา
1.8.6 ไฟลัมกิงโกไฟตา
1.8.7 ไฟลัมไซคาโดไฟตา
1.8.8 ไฟลัมนีโตไฟตา
1.8.9 ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา
1.8.10 ไฟลัมแอนโทไฟตา

7-9

20-27 1.9 อาณาจักรสัตว์
1.9.1 ไฟลัมพอริเฟอรา
1.9.2 ไฟลัมไนดาเรีย
1.9.3 ไฟลัมทีโนฟอรา
1.9.4 ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส
1.9.5 ไฟลัมโรติเฟอรา
1.9.6 ไฟลัมนีมาโทดา
1.9.7 ไฟลัมแอนนิลิดา

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ลักษณะของโป
รติสต์
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติ
การศึกษา
ลักษณะของ
ฟังไจ
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติ
การศึกษา
ลักษณะ
สาคัญของ
พืชแต่ละ
ไฟลัม
- กิจกรรม
STEM /
inquiry
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติ
การศึกษา
ลักษณะ
สาคัญของ

สื่อการสอน

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต

- PowerPoint
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต

- PowerPoint
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต
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สัปดา
ห์ที่

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1.9.8 ไฟลัมมอลลัสคา
1.9.9 ไฟลัมอาร์โทรโปดา
1.9.10ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา
1.9.11 ไฟลัมเฮมิคอร์ดาตา
1.9.12 ไฟลัมคอร์ดาตา
10 28-30
สอบกลางภาค
บทที่ 2 นิเวศวิทยา
11-14 31-40 2.1 ความหมาย องค์ประกอบ
และประเภทของระบบนิเวศ
2.2 ชีวมณฑล (Biome)
2.3 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
2.3.1 องค์ประกอบของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตและดัชนีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2.3.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิต
2.4 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
2.4.1 สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
เองได้
2.4.2 สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
เองไม่ได้
2.4.3 การถ่ายทอดพลังงาน
2.4.4 การเพิ่มขยายทาง
ชีวภาพ
2.4.5 วัฏจักรของสาร
2.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
14-16 41-48 2.6 นิเวศวิทยาของประชากร
2.6.1 ความหมายของ
ประชากร
2.6.2 รูปแบบการกระจาย
ของประชากร

ผลการเรียนรู้

4. อธิ บ ายความหมาย ระบุ
ลั ก ษ ณ ะ ส า คั ญ แ ล ะ
องค์ประกอบของระบบนิเวศได้
5. อธิ บ าย ระบุ ลั ก ษณะและ
เขี ย นแผนภาพของโซ่ อ าหาร
สายใยอาหาร การถ่ายทอดสาร
และพลังงาน และการเพิ่มขยาย
ท า ง ชี ว ภ า พ
(Biomagnification) ได้
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิต
ในแต่ ล ะล าดั บ ขั้ น ของการ
บริโภค (Trophic level) ได้
7. อธิ บ าย ระบุ ลั ก ษณะและ
เขี ย นแผนภ าพ วั ฏ จั ก รน้ า
คาร์ บ อน ไนโ ตรเจน และ
ฟอสฟอรัสได้
8. อธิบายและเปรียบเทียบการ
กระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑล
รูปแบบต่าง และระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการกระจายสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละ ชีวมณฑลได้
9. อธิบายความหมายของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิต การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

วิธีการสอน/
กิจกรรม
สัตว์แต่ละ
ไฟลัม
- กิจกรรม
การสร้าง
องค์ความรู้
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning

- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติการ

สื่อการสอน

- PowerPoint
ภาพเคลื่อนไห
ว

- PowerPoint
ภาพเคลื่อนไห
ว

213
สัปดา
ห์ที่

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
2.6.3 ความหนาแน่นของ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน หาดัชนีความ
ประชากร
รูปแบบต่างๆ
หลากหลาย
2.6.4 รูปแบบการ
10. อธิบายความหมาย
ของสิ่งมีชีวิต
เจริญเติบโตของประชากร
ลักษณะเฉพาะของประชากร - การสืบเสาะ
2.6.5 การอยู่รอดของ
ขนาดประชากรและปัจจัยที่มี หาความรู้
ประชากร
ผลต่อเปลี่ยนแปลงขนาด
- กิจกรรม
- K-selected species
ประชากร รูปแบบการ
STEM
- r- selected species
เจริญเติบโตของประชากร
2.6.6 โครงสร้างประชากร เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ
มนุษย์
พีระมิดอายุ และกราฟของการ
2.7 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
อยู่รอดของประชากรทั้ง 3
2.7.1 ปัญหาเรือนกระจก
รูปแบบได้
2.7.2 มลพิษทางน้า
11. คานวณหาดัชนีความ
2.7.3 การอนุรักษ์สัตว์ปุา
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและ
2.7.4 การอนุรักษ์เชิงชนิดพันธุ์ ศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
2.7.5 การพัฒนาที่ยั่งยืน
17-19 49-57 บทที่ 3 พฤติกรรมและการ
12. อธิบายกลไกการเกิด
- บรรยาย/
- PowerPoint
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อ
กิจกรรม
3.1 พฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิด
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการ Active
3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการ
แสดงออกของพฤติกรรมเพื่อ learning
เรียนรู้
การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
- การสืบเสาะ
3.3 พฤติกรรมนิเวศ
ต่างๆได้
หาความรู้
- พฤติกรรมการหาอาหาร
- พฤติกรรมการปกปูองอาณา
เขตจาเพาะ
- พฤติกรรมการจัดลาดับ
ชั้นในสังคม
- พฤติกรรมการผสมพันธุ์
3.4 พฤติกรรมสังคม
3.5 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
3.5.1 การปรับตัวด้าน
คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
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สัปดา
ห์ที่

20

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

รูปพรรณสัณฐาน
- การพรางตัว(Camouflage)
- การเลียนแบบ (Mimicry)
3.5.2 การปรับตัวด้าน
พฤติกรรม
3.5.3 การปรับตัวด้านสรีระ
- Regulators
- Conformers
58-60 สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว 30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
= 10 + 20 + 10 + 40
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
4.3 การประเมินผลจากการสอบย่อย
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

40
20
20
20
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4.1 การประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ 40)
รายการ

รูปแบบของงาน

เวลาทีค่ วรใช้
(ชม.)

ร้อยละ

เขียนรายงานปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่ของ
งานเดี่ยว
1
2
สิ่งมีชีวิต
เขียนรายงานปฏิบัติการย้อมแกรมแบคทีเรียและ
2.
งานเดี่ยว
1
2
ศึกษาลักษณะของโปรติสต์
3. เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาลักษณะของฟังไจ
งานเดี่ยว
1
2
เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาลักษณะสาคัญของพืช
4.
งานเดี่ยว
1
3
แต่ละไฟลัม
เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาลักษณะสาคัญของ
5.
งานเดี่ยว
1
3
สัตว์แต่ละไฟลัม
เขียนรายงานปฏิบัติการหาดัชนีความหลากหลาย
6.
งานเดี่ยว
1
3
ของสิ่งมีชีวิต
เขียนแผนผังมโนทัศน์สร้างองค์ความรู้ ตามหัวข้อ
ดังนี้
8.1 อาณาจักรไวรา
8.2 อาณาจักรมอเนอรา
8.3 อาณาจักรโปรติสตา
8.4 อาณาจักรฟังไจ
8.
งานเดี่ยว
10
10
8.5 อาณาจักรพืช
8.6 อาณาจักรสัตว์
8.7 ประเภทของระบบนิเวศ
8.8 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
8.9 พฤติกรรมของสัตว์
8.10 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรม STEM / การนาเสนอผลงานด้านประโยชน์
9. ปัญหา และผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยา
งานกลุ่ม
15
15
เชิงอนุรักษ์
หมายเหตุ: เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
1.

ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงาน
หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
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4.2 การประเมินผลจากการสอบย่อย (ร้อยละ 20)
รายละเอียดดังนี้
4.2.1 การสอบก่อนกลางภาค (ร้อยละ 10 ) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 อนุกรมวิธาน
1.3 อาณาจักรไวรา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

ร้อยละคะแนน

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ 0. 5

2

คะแนน)
-อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

2

1.4 อาณาจักรมอเนอรา

2

1.5 อาณาจักรโปรติสตา

4

4.2.2 การสอบหลังกลางภาค (ร้อยละ 10 ) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

2.1 ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของระบบ - ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ
นิเวศ

0.5 คะแนน)

2.2 ชีวมณฑล (Biome)

-อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2

2.3 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

คะแนน)

ร้อยละคะแนน
2

2
2

2.4 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ

2

2.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

2
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20)
เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 อนุกรมวิธาน
1.3 อาณาจักรไวรา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ
0.5 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2
คะแนน)

ร้อยละคะแนน
1
1
1

1.4 อาณาจักรมอเนอรา

1

1.5 อาณาจักรโปรติสตา

1

1.5 อาณาจักรฟังไจ

2

1.6 อาณาจักรพืช

5

1.7 อาณาจักรสัตว์

8
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4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20)
เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
บทที่ 2 นิเวศวิทยา
2.1 ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของระบบ
นิเวศ

ร้อยละคะแนน

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ
0.5 คะแนน)

1

-อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2คะแนน)

2.2 ชีวมณฑล (Biome)

1

2.3 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

1

2.4 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ

1

2.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

1

2.6 นิเวศวิทยาของประชากร

2

2.7 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

2

บทที่ 3 พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
3.1 พฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิด

2

3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้

3

3.3 พฤติกรรมนิเวศ

3

3.4 พฤติกรรมสังคม

1

3.5 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

2

หมายเหตุ: ลักษณะและจานวนข้อสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบ
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30191 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2

จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ปี

จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
1.0 หน่วยกิต 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

รหัสวิชา ว30193
ภาคเรียนที่ 1

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้จากคาถามที่เกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ออกแบบ เลือกใช้เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม สร้างคาอธิบาย โดยอาศัยหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ นาเสนอผลงาน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ มีความคิดระดับสูง
และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ตัวชี้วัด
1. ตั้งคาถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่
เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2. สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่พบ หรือสร้างแบบจาลอง หรือสร้างรูปแบบเพื่อนาไปสู่
การสารวจตรวจสอบ
3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรสาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
และจานวนครั้งของการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ
4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทางกว้าง
และลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล
6. จัดกระทาข้อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิค
วิธีที่เหมาะสม
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7. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระสาคัญ เพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
8. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคลื่อน ของการวัด
และการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ
9. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคาถามใหม่ นาไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง
10. ตระหนักถึงความสาคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นาเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง
11. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพื่อเติม เพื่อ
หาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะ
นามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่
12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้นการ
เรียนรู้
- การวัดผลและการประเมินผล

1-3

2 - 9 1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมกล่องปริศนาและการได้มาซึ่ง
ความรู้วิทยาศาสตร์หรือ - กิจกรรมรอยปริศนากับ
ฟอสซิลโดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน
- การสังเกต

ผลการเรียนรู้
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในขอบข่ายโดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล
ข้อที่ 1

222
สัปดาห์ที่

4 - 19

20

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
- การตั้งคาถาม
- การตั้งสมมติฐาน
- การสร้างแบบจาลอง
- การสืบค้นข้อมูล
- การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
- การระดมสมอง
- การสร้างองค์ความรู้
- การอ่านและเขียนอย่างสร้างสรรค์
- การนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10- 56 1. จัดกิจกรรม 4 – 5 กิจกรรม (ในลักษณะ Guided ข้อที่ 2 - 8
Inquiry และ Open inquiry (ควรจัดกิจกรรมที่เป็น
Open inquiry อย่างน้อย 1 กิจกรรม) หรือกิจกรรม
ในแนวสะเต็มศึกษา ตัวอย่าง เช่น หอคอยกระดาษ
แรงโน้มถ่วงกับการเจริญเติบโต เรื่องของหนอนนก
ขยะล้นโลก การเดินทางไปกับยานดิสคัฟเวอรี่(จาก
science as inguiry,2550) เป็นต้น โดยให้นักเรียน
ผ่านกระบวนการดังนี้
- กาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนสังเกต
- ตั้งคาถามเพื่อการสืบเสาะ
- ตั้งสมมติฐาน
- ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
- ทาการทดลอง/รวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสม
- สร้างคาอธิบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- สร้างชิ้นงาน/เสนอแบบจาลอง/เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหา
- สื่อสาร/นาเสนอผลงาน
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทาโครงงานโดยให้
นักเรียน สังเกต ตั้งคาถาม เพือ่ นาไปสู่การออกแบบ
การแก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์
สอบปลายภาคเรียน (สอบนอกตารางสอบ)
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะฯ มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากกิจกรรมและผลงานนักเรียน

70 คะแนน

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย

10 คะแนน

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อ
4.1 ประเมินจากกิจกรรมการปฏิบัติการ (70 คะแนน)

ที่

รายการประเมิน

1
2
3
7

ผลงานนักเรียน
กิจกรรมที่กาหนด
จิตพิสัย
สอบปลายภาค(แบบทดสอบ
สถานการณ์ตามแนว Pisa)

ลักษณะ
งาน

เวลามอบหมาย

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 4-19
เดี่ยว
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 20
รวม

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้ (นาที)

คะแนน

-

ในชั่วโมงเรียน
ตามที่ปฏิบัติจริง
60

10
70
10
20
100
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เกณฑ์การประเมินกิจกรรม inquiry ปรับจาก 5 Essential Features สาหรับห้องเรียน inquiry
รายการประเมิน
1. ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น /
ความไวต่อ
สถานการณ์ /
ความสนใจ ต่อ
สถานการณ์หรือ
กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ

1
ผู้เรียนไม่มีความ
สนใจหรือ
กระตือรือร้นใน
สถานการณ์หรือ
กิจกรรม

2. ผู้เรียนมีความ
สามารถในการทา
การทดลอง/ค้นคว้า
หาข้อมูล / อื่น ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานและ /
หรือผลการทดลอง

ผู้เรียนไม่สามารถ
ออกแบบ
การศึกษาค้นคว้า
/ ไม่สามารถทา
การทดลอง / ไม่
สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้

3. ผู้เรียนสามารถ
สร้างคาอธิบาย
จากหลักฐานที่
รวบรวมได้

ผู้เรียนไม่
สามารถสร้าง
คาอธิบายจาก
หลักฐานต่าง ๆ
ที่มีให้

น้าหนัก
2
3
ผู้เรียนแสดง ผู้เรียนมีความ
ความสนใจใน สนใจ
ปัญหาที่ครู
กระตือรือร้น และ
เตรียมไว้
สามารถเลือก
คาถาม / ปัญหา
ที่เหมาะสม โดย
วิเคราะห์จาก
คาถาม / ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ครูเตรียม
ไว้ให้
ผู้เรียนบอก / ผู้เรียนสามารถ
เสนอ แนว
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการ
ได้จากข้อมูลจาก
วิเคราะห์ข้อมูล การทดลองที่มี
จากข้อมูล หรือ ให้
ผลการทดลองที่
ครูเตรียมให้ได้
ผู้เรียนสามารถ
สร้างคาอธิบาย
ได้ จากข้อมูล
ที่ครูเตรียมไว้
ให้ โดยครูต้อง
แนะแนว
ทางการสร้าง
คาอธิบาย
อย่างละเอียด

ผู้เรียนสามารถ
สร้างคาอธิบาย
ได้จากหลักฐาน
ต่าง ๆ โดยครู
แนะแนวทาง
เพียงเล็กน้อย

4
ผู้เรียนมีความ
สนใจ
กระตือรือร้น และ
สามารถเสนอ
คาถามจาก
สถานการณ์หรือ
กิจกรรมได้

5
ผู้เรียนมีความ
สนใจ
กระตือรือร้น และ
สามารถเสนอ
คาถามจาก
เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม

ผู้เรียนสามารถทา
การทดลอง หรือ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ จากการทาการ
ทดลอง

ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบการ
ทดลองหรือ
กิจกรรม และทา
กิจกรรมเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ผู้เรียนสามารถสร้าง
คาอธิบายจาก
หลักฐานต่าง ๆ ได้
จากการอภิปราย
จากกลุ่มเพื่อน ทั้ง
กลุ่มเล็ก และ/หรือ
กลุ่มใหญ่ โดย
เชื่อมโยงหลักฐาน /
ผลการทดลอง / ผล
การค้นคว้ากับ
คาอธิบายได้อย่าง
ละเอียดครบถ้วน

ผู้เรียนสามารถสร้าง
คาอธิบายจาก
หลักฐานต่าง ๆ ได้
จากการอภิปราย
จากกลุ่มเพื่อน ทั้ง
กลุ่มเล็ก และ/หรือ
กลุ่มใหญ่ โดย
เชื่อมโยงหลักฐาน /
ผลการทดลอง / ผล
การค้นคว้ากับ
คาอธิบายได้
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รายการประเมิน

1
4. ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนไม่
เชื่อมโยงความ
สามารถ
คาอธิบายที่
เชื่อมโยง
นักเรียนสร้าง
คาอธิบาย
ขึ้นกับความรู้ /
ปรากฏการณ์
ทฤษฎี ทาง
ต่าง ๆ กับ
วิทยาศาสตร์
ความรู้เดิม /
ทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ได้

5. ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร /
อภิปราย กับ
เพื่อนในกลุ่ม/
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
และประเมิน
คาอธิบายหรือ
ข้อสรุปที่สร้างขึ้น
โดยอธิบายด้วย
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้

ผู้เรียนไม่
สามารถสื่อสาร
/ ไม่สามารถ
อธิบาย/
อภิปรายได้

น้าหนัก
2
3
ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยง
เชื่อมโยง
คาอธิบาย
คาอธิบาย
ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์กับ
กับความรู้เดิม ความรู้เดิม /
/ ทฤษฎีทาง ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ได้
ได้บ้าง
บางส่วนใน
ประเด็นหลักได้

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร /
นาเสนอ /
อภิปรายได้
โดยครูต้อง
ชี้แนะทุก
ขั้นตอน

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร /
นาเสนอ /
อภิปรายได้ โดย
ครูชี้แนะอย่าง
กว้าง ๆ เพียง
เล็กน้อย

4
ผู้เรียนสามารถ
เชือ่ มโยง
คาอธิบาย
ปรากฏการณ์กับ
ความรู้เดิม /
ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ได้

5
ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยง
ยกตัวอย่าง
คาอธิบาย
ปรากฏการณ์กับ
ความรู้เดิม /
ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์จาก
แหล่งต่างๆได้หรือ
สถานการณ์แปลก
ใหม่ได้

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร / นาเสนอ
/ อภิปรายได้
ผู้เรียนมีการใช้
ความรู้และวิธีทาง
วิทยาศาสตร์มา
อธิบายได้โดยครู
ชี้แนะอย่างกว้าง
ๆ เพียงเล็กน้อย

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร / นาเสนอ
/ อภิปรายได้โดย
พยายามใช้ความรู้
และวิธีทาง
วิทยาศาสตร์มา
อธิบายอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
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เกณฑ์การประเมินรายงานหรือชิ้นงาน
น้าหนัก
1
2
3
1. การใช้
ใช้กระบวนการ ใช้กระบวนการ ใช้กระบวนการ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทาง
ทาง
ทาง
ถูกต้องไม่ถูกต้อง วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มากกว่า 3
ถูกต้องไม่
ถูกต้องไม่
รายการ
ถูกต้อง 3
ถูกต้อง 2
รายการ
รายการ
2. ความสมบูรณ์ งานขาดความ
งานขาดความ งานขาดความ
ของงานหรือ
สมบูรณ์ครบถ้วน สมบูรณ์
สมบูรณ์
ชิ้นงาน
ตามเปูาหมาย
ครบถ้วนตาม
ครบถ้วนตาม
มากกว่า 3
เปูาหมาย 3
เปูาหมาย 2
รายการ
รายการ
รายการ
3. ความสามารถ งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน
ในการใช้เวลาใน เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จช้ากว่า
เสร็จ
การทากิจกรรม ที่กาหนด 20
เวลาที่กาหนด ช้ากว่าเวลาที่
นาที
15 นาที
กาหนด
10 นาที
4. ความถูกต้อง งานหรือชิ้นงานไม่ งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน
ของงาน
ถูกต้อง มากว่า 3 ไม่ถูกต้อง 3
ไม่ถูกต้อง 2
รายการ
รายการ
รายการ
รายการประเมิน

4
ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้องไม่ถูกต้อง
1 รายการ

5
ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้อง

งานขาดความ
งานมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามเปูาหมาย 1 ตามเปูาหมาย
รายการ
งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน
เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จตรงตามเวลา
ที่กาหนด 5 นาที ที่กาหน

งานหรือชิ้นงานไม่ งานหรือชิ้นงานมี
ถูกต้อง 1
ความถูกต้อง
รายการ
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4.3 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ ได้กาหนด
หัวข้อการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

(5)

(4)

(3)

ปากลาง ต้องปรับปรุง
(2)

(1)

1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความใจกว้าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
ครูผู้สอนออกข้อสอบในรูปแบบของสถานการณ์ในแนว Pisa จานวน 4 – 5 สถานการณ์ พร้อมคาถาม
ประกอบสถานการณ์ทั้งในรูปแบบเลือกคาตอบและเขียนอธิบาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 รหัสวิชา ว30291 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…4

ภาคเรียนที่…2

2 คาบ/สัปดาห์

ปีการศึกษา …………..

ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลที่จัดว่าเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร บูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนา
นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และวิธีการคิดสร้างสรรค์ได้
2. สืบค้นและวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ได้
3. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ได้
4. สร้าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก้ปัญหา/การจัดการ/วิธีการ ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาใหม่
ทั้งหมดได้ (ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย ภาพร่าง แบบจาลองและสร้างหรือพัฒนาผลงาน วิธีการแก้ปัญหา การ
จัดการ วิธีการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาใหม่ทั้งหมดด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม)
5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมให้ผู้อื่นเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมได้
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3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

1-2

2

3-4

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้นการ
เรียนรู้
- การวัดผลและการประเมินผล
2 1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของ
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์และวิธีการคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
- สังเกต
- วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
- สืบค้น
- ระดมความคิด
- นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 - 4 2. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน การกระตุ้นและเร้า
ความสนใจด้วยคลิปวิดีโอ ด้วยตัวอย่างผลงานที่ผ่าน
การคิดสร้างสรรค์ และการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์
ผลงานที่ผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ นามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5 - 10 3. กิจกรรมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ
กรอบการจัดกิจกรรม สามารถดาเนินการได้ตาม
แนวทางต่อไปนี้
3.1 ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ฝึกความคิด
ริเริ่ม(Originality) ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility)
ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency) ความคิดละเอียดลออ
(Elaboration) เพื่อค้นพบแนวทางในการคิด

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1 – 5

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3
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สัปดาห์ที่

5-7

8-9
10
11-17

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม
3.2 ครูออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ประมาณ 2 กิจกรรมโดยการกาหนด
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหา
ปัญหาและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ปัญหา
ในแนวทางใหม่ๆ หรือใช้ฝึกการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์(ระบุ
ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน นาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน)และฝึก
การเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กิจกรรมออกแบบนวัตกรรม
ให้นักเรียนสารวจค้นหาปัญหาในชีวิตประจาวันที่
นักเรียนสนใจ เช่น ปัญหาจากบ้านพักคนชรา ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นทาการคิดออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้น ทาการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย ภาพร่าง แบบจาลอง
11 -18 กิจกรรมนาเสนอโครงร่างนวัตกรรม
19 – 20 สอบกลางภาค
21 - 5. กิจกรรมลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม
34
นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองตามที่
ได้ออกแบบและเสนอโครงร่าง ทดสอบ
ประสิทธิภาพ ทาการปรับปรุงและพัฒนา ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ประจาวิชาทาสมุดติดตามงาน
และมีกิจกรรมให้นักเรียนนาเสนอความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๆ

ผลการเรียนรู้

ข้อ 3
ข้อ 4
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สัปดาห์ที่
18-19

20

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
35 - 6. กิจกรรมการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
38
-นาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น VDO/
โปสเตอร์/PPT/รูปเล่มรายงาน/นิทรรศการ
กรอบกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อนี้
4.1 นักเรียนจัดทารายงานผลการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ตนเอง
4.2 นาเสนอนวัตกรรมของตนเองในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการพร้อมสื่อประกอบ ( VDO/
โปสเตอร์/PPT)
58 - สอบปลายภาค
60

ผลการเรียนรู้
ข้อ 5

-ข้อสอบสถานการณ์เพื่อให้
นักเรียนคิดแก้ปัญหา

หมายเหตุ
1. สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค และสัปดาห์ที่ 20 สอบปลายภาค
2. แนะนาแหล่งสืบค้นข้อมูล
- https://m.youtube.com/results?search_query=how+its+made
- www.iurban.in.th
- www.toeyod.com
- หนังสือ Magic Mind Map
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

ที่

รายการประเมิน

1

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
สร้างสรรค์แบบต่างๆ
การนาเสนอโครงร่าง
(proposal)
ผลงานนวัตกรรม
การนาเสนอผลงาน/รายงาน
จิตพิสัย
สอบปลายภาค(แบบทดสอบ
เป็นสถานการณ์คิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์)

2
3
4
4
6
7

ลักษณะ
งาน
งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
งานกลุ่ม

เวลามอบหมาย
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2 - 4
สัปดาห์ที่ 5-6

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 7-17
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 18-19
เดี่ยว
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 20

กาหนดส่ง

เวลาทีค่ วรใช้
(นาที)

คะแนน

ส่งในชั่วโมง

ตามที่ปฏิบัติจริง

5
10

ตามที่ปฏิบัติจริง

15

ตามที่ปฏิบัติจริง

30
20
10

60
10

รวม

100

5. เกณฑ์และแบบประเมินผลงานนักเรียน
กรณีการประเมินกิจกรรมที่ออกแบบในเชิงสะเต็มศึกษา สามารถใช้แบบประเมิน ต่อไปนี้
รายละเอียดแนวการประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม (ตามหัวข้อ 2 กิจกรรมฝึกทักษะการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสถานการณ์ปัญหา)

กลุ่มที่

1
2
3

ระดับคะแนนของแต่ละรายการที่ประเมิน
การใช้
การบูรณา คะแนนรวม
การนาเสนอ กระบวนการ
(100
ผลงาน
งบประมาณ
การความรู้
ผลงาน
ออกแบบทาง
คะแนน)
(40 คะแนน) (10 คะแนน)
(STEM)
(20 คะแนน) วิศวกรรม
(15 คะแนน)
(15 คะแนน)

233
เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
รายการ
ประเมิน

ผลงาน/ชิ้นงาน
( 40 %)

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

นวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา

นวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่
กาหนดไม่เกิน 3 %
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา
ใช้งบประมาณน้อย ใช้งบประมาณน้อย
ที่สุดเป็นลาดับที่ 1 ที่สุดเป็นลาดับที่ 2

งบประมาณ
(จัดลาดับโดย
เปรียบเทียบจากแต่
ละกลุ่มในชั้นเรียน)
( 10 %)
การนาเสนอผลงาน สามารถนาเสนอ
ผลงานได้อย่าง
(20 %)
น่าสนใจ สามารถ
สื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง
การใช้กระบวนการ มีการใช้กระบวนการ
ออกแบบทาง
ออกแบบทาง
วิศวกรรมมีการ
วิศวกรรม
สืบค้นข้อมูลและ
(15 %)
แสดงถึงการใช้ข้อมูล
มาเป็นพื้นฐานการ
ตัดสินใจในการ
ออกแบบ มีการร่าง
แบบของนวัตกรรมที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย

สามารถนาเสนอ
ผลงานได้อย่าง
น่าสนใจ สามารถ
สื่อสารได้ดี แต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

พอใช้
(2 คะแนน)

ควรปรับปรุง
(1 คะแนน)

นวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่
กาหนดไม่เกิน5%
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา
ใช้งบประมาณ
น้อยที่สุดเป็น
ลาดับที่ 3

นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
คลาดเคลื่อนจาก
เงื่อนไขที่กาหนด
เกิน 5 % หรือไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา
ใช้งบประมาณน้อย
เป็นลาดับที่ 4 เป็น
ต้นไป

สามารถนาเสนอ
ผลงานได้ แต่ขาด
ความน่าสนใจ
และขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง
มีการใช้กระบวนการ มีการใช้
ออกแบบทาง
กระบวนการ
วิศวกรรมมีการ
ออกแบบทาง
สืบค้นข้อมูล แต่
วิศวกรรมแต่ขาด
ไม่ได้นามาใช้เป็น การสืบค้นข้อมูล มี
พื้นฐานการตัดสินใจ แบบร่างของ
ในการออกแบบ มี นวัตกรรมแต่ขาด
การร่างแบบของ
ความสมบูรณ์เป็น
นวัตกรรม แต่ยังขาด ส่วนมาก
ความชัดเจนในบาง
จุด

การนาเสนอผลงาน
ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ขาดปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง
ขาดการใช้การ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม ขาดแบบ
ร่างของนวัตกรรม
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ระดับคุณภาพ
รายการ
ประเมิน

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)

ควรปรับปรุง
(1 คะแนน)

สามารถอธิบาย
สามารถอธิบาย
สามารถอธิบาย ไม่สามารถอธิบาย
ความรู้ทางด้าน
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตร์
กับการออกแบบ เกี่ยวข้องกับการ กับการออกแบบ
การบูรณาการ คณิตศาสตร์และ ผลงานได้ชัดเจน ออกแบบผลงาน ผลงานได้อย่าง
ความรู้ (STEM) เทคโนโลยี ที่
และถูกต้อง 2 ด้าน ได้ชัดเจนและ
ชัดเจน
(15 %)
นามาใช้ในการ
ถูกต้องด้านเดียว
ออกแบบผลงานได้
ชัดเจนและถูกต้อง
ครบทั้ง 3 ด้าน
ที่มา ...ดัดแปลงจากคู่มือกิจกรรมสะเต็ม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน proposal ( 10 คะแนน)
วิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ชื่อผลงาน………….. ……………………………………………………………..………ห้อง ..................
ชื่อนักเรียน

1…………………………..เลขที่……………

2…………………………………เลขที…่ ………..

3…………………………..เลขที่……………

4…………………………………เลขที…่ …………

ครูผู้ประเมิน………………………………………………………………วันที่…………………………………………………………
รายการ
ดีมาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นนวัตกรรม
1. มีความเป็นนวัตกรรม (แปลกใหม่ ใช้ได้จริง เผยแพร่ได้)
3
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาจจะแปลกใหม่ทั้งหมดหรือ)
3
(บางส่วนก็ได้ และมีประโยชน์)
2. ระดับของความใหม่
3
การวางแผนงานและการออกแบบนวัตกรรม
3. มีการวางแผนจากวัตถุประสงค์และปัญหาที่ได้กาหนดขึ้น
3
4. มีการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักการ/
3
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
3
6. งานที่ออกแบบมามีความปลอดภัย
3
7. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงหรือมีโอกาสในการผลิตเชิงการค้า 3
8. ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน
3
การเขียนและนาเสนอเค้าโครงนวัตกรรม / การทางานเป็นทีม
9. มีรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบของเค้าโครงนวัตกรรม
3
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
10. แสดงถึงความตั้งใจในการเขียน proposal การเรียบเรียงข้อมูล 3
ความพร้อมของข้อมูล ระเบียบการพิมพ์ถูกต้อง
11. นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจในงานแสดงถึงการมี
3
กระบวนการกลุ่มที่ดี
คะแนนรวม
คะแนนรวม / 3.6 = คะแนนเต็ม 10 คะแนน

พอใช้

ไม่ดี

2
2

1
1

2

1

2
2

1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

2

1

2

1

2

1

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงานนวัตกรรม (30 คะแนน)
ชื่อนวัตกรรม……………………………………………………………………………..……………………………ห้อง …………..
ชื่อนักเรียน
1…………………………..เลขที่……………
2…………………………………เลขที…่ ………..
3…………………………..เลขที่……………
4…………………………………เลขที…่ …………
วันที่นาเสนอ……………………………………………………………………………..ลาดับที่นาเสนอ…………………………..
รายการประเมิน
คุณภาพ
ดีมาก ดี
พอใช้ ปรับปรุง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (10 คะแนน)
(10 คะแนน)
1. มีความเป็นนวัตกรรมด้านความแปลกใหม่
2
1.5
1.0
0.5
2. มีความเป็นนวัตกรรมด้านการใช้ได้จริง
2
1.5
1.0
0.5
3. มีความเป็นนวัตกรรมด้านการเผยแพร่ได้
1
0.8
0.5
0.3
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านระดับของความแปลกใหม่
3
2.5
1.5
1
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านความมีประโยชน์
2
1.5
1.0
0.5
รวมคะแนน……………………….
การปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
(10 คะแนน)
1. มีความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจทางาน เก็บอุปกรณ์พื้นที่ทางานเรียบร้อย 2
1.5
1.0
0.5
2. การร่วมงานกับทีม ช่วยทางานในกลุ่ม
2
1.5
1.0
0.5
3. มีการประเมินผลงานอย่างรอบด้านอย่างสม่าเสมอ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
2
1.5
1.0
0.5
ชิ้นงานปรับปรุงชิ้นงานอย่างสม่าเสมอ
4. มีการบันทึกใน logbook อย่างสม่าเสมอ พร้อมผู้รับรอง
1
0.8
0.5
0.3
5. พบครูเพื่อปรึกษาและรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
1
0.8
0.5
0.3
6. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ของ
2
1.5
1.0
0.5
นวัตกรรม
รวมคะแนน……………………….
การนาเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน (Oral Presentation)(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
1. มีทักษะและมารยาทการนาเสนอที่ดี
2
1.5
1.0
0.5
2. รูปแบบของการทา slide เหมาะสม เช่น ขนาดตัวอักษร สี กราฟ
2
1.5
1.0
0.5
ภาพประกอบ
3. รูปแบบการนาเสนอ แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และความเป็น
2
1.5
1.0
0.5
นวัตกรรมของชิ้นงานสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ถึงความเป็นนวัตกรรมได้
4. ความถูกต้อง / เหมาะสม/ครบถ้วน ของเนื้อหาใน slide นาเสนอ
2
1.5
1.0
0.5
5. มีวิดิโอ ที่แสดงถึงการทางานและประสิทธิภาพของนวัตกรรม
2
1.5
1.0
0.5
รวมคะแนน……………………….

ไม่ดี
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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ตัวอย่างแบบประเมินการนาเสนอผลงาน Poster Presentation (10 คะแนน)
รหัส……………………………….ชือ่ นวัตกรรม……………………………………………………………………………………………
ครูผู้ประเมิน………………………………………………รวมคะแนน………………………../ 10
การนาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation

คุณภาพงาน
ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

1. โปสเตอร์ ผ่านการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปความ สามารถสื่อสารได้เข้าใจ

2

1.5

1

0.5

2. โปสเตอร์ มีความสวยงามเหมาะสม เช่นรูปแบบตัวอักษร การใช้สี
ศิลปะ
3. โปสเตอร์มีการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนาเสนอ
และแสดงถึงความตั้งใจการทางาน
4. มีการสาธิตการทางานของนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

5. ส่งโปสเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมชิ้นงานหลังเลิกงานด้วยความเรียบร้อย

2

1.5

1

0.5

รวมคะแนน

ตัวอย่างแบบประเมินรายงานนวัตกรรม (10 คะแนน)
รหัส……………………………….ชือ่ นวัตกรรม………………………………………………………………………………………………
ครูผู้ประเมิน………………………………………………รวมคะแนน………………………../ 10
รายการ
1. ส่วนประกอบของรายงานมีครบตามรูปแบบที่กาหนด มีการขัดเกลาเรียบ
เรียงเนื้อหา อ้างอิงแหล่งที่มา สาระที่เสนอสอดคล้องกับการพัฒนาชิ้นงาน มี
ความละเอียดของเนื้อหาเพียงพอ
2. แสดงถึงลาดับขั้นตอนการทางานอย่างเป็นอย่างดี มีกระบวนการในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างชัดเจน
3. มีการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม ประเมินผลและวิเคราะห์ผล และ
จัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม
4.มีการอธิบายที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
เป็นอย่างดีและตรงประเด็น
5. การจัดทารายงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความถูกต้องในการสะกด
คา รูปแบบตารางและกราฟเหมาะสม แสดงถึงความตั้งใจ/ใส่ใจในการทางาน
รวมคะแนน

คุณภาพงาน
ดีมาก ดี พอใช้
2
1.5
1

ไม่ดี
0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5
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ตัวอย่างการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว 30293 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้กาหนด
หัวข้อการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความซื่อสัตย์
3. ความใจกว้าง
4. ความรอบคอบ
5. ความพยายามมุ่งมั่น
6. ความมีเหตุมีผล
7. ความรับผิดชอบ
8. ความร่วมมือช่วยเหลือ
9. ความคิดสร้างสรรค์
10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ปรับปรุง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ตัวอย่างการเสนอโครงร่างนวัตกรรม
นวัตกรรมเรื่อง …………………………………………………
สมาชิก 1.

เลขที่

ห้อง

2.

เลขที่

ห้อง

3.

เลขที่

ห้อง

4.

เลขที่

ห้อง

นาเสนอเค้าโครงนวัตกรรมวันที่
เสนอ 1)

2)

3)

4)

________________________________________________________________________________
1. ประเด็นปัญหา
2. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนวัตกรรม
3. แนวคิดหรือทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
4. การออกแบบพัฒนานวัตกรรม (นาหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมทุก
ขั้นตอนการออกแบบ)
4.1 อุปกรณ์ (ระบุลักษณะเฉพาะและราคาของวัสดุที่ออกแบบ)
4.2 ขั้นตอน
4.3 แบบร่างของนวัตกรรม (เขียนแบบให้ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบ)
4.4 ตารางเวลาการทางาน
5. การประเมินนวัตกรรม
5.1 เครื่องมือในการประเมินนวัตกรรม
5.2 วิธีการประเมิน / วิธีการวิเคราะห์ผล
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากนวัตกรรม
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ผู้ประเมิน
ระดับคะแนน
ลงชื่อ
กรรมการ
ความเป็นต้นคิด
(การที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการทาสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่โจทย์ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์ การออกแบบ การสร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา
การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(การที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้าแบบใคร)
ความโดดเด่นเฉพาะ
(ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ทาขึ้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นๆ ในประเภทเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน)
การออกแบบ
(การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและน้าหนักที่
เหมาะสมในการใช้งาน)
ระบบการทางาน
(มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีความสัมพันธ์
สอดคล้องและความถูกต้องทางวิชาการ)
ความปลอดภัย
(การทางานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน)
ความประหยัด
(การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งานราคาไม่แพง)
ความเหมาะสม
(คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย)
ทางานได้ และมีประโยชน์ในการใช้งาน
(สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าทางานได้ ทางานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาใช้งานได้
อย่างกว้างขวาง)
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีผลทาลายสิ่งแวดล้อม)


Mark


Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Mark


Mark
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ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
(มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค, สามารถส่งผลในเชิงพาณิชย์ได้)
การนาเสนอผลงานมีความถูกต้องชัดเจน
(มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตามทฤษฎีและ
สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง)
ทักษะการสื่อสาร
(สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
รวมทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสม)
รูปแบบในการนาเสนอ
(มีวิธีการและรูปแบบการนาเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ
มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพร่ผลงาน)


Mark

Mark

Mark

Mark
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ออกแบบโดย อาจารย์ขุนทอง คล้ายทอง
กลุ่ม............................สมาชิก 1. ........................................................... 2. ...............................................................
สถานการณ์ที่สนใจ
..................................................................................................................................... ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหาและความต้องการ (Identification the problem, need or preference) : I
เมื่อมนุษย์เกิดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นแรกคือ การทาความเข้าใจปัญหานั้นๆ อย่างละเอียดหรือกาหนด
ขอบเขตของการแก้ปัญหา ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยเขียนเป็นข้อความสั้นๆ ให้ได้ใจความ
ชัดเจน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (5W1H)
Who (ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นกับใคร)

When (ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด)

Where (ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นที่ไหน)

Why (ทาไมจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น)

How (ปัญหาหรือความต้องการมีลักษณะเป็นอย่างไร)

What (ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร)

243
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Information) : I
เมื่อกาหนดปัญหาหรือความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสาหรับแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่กาหนดไว้ ทาได้หลาย
วิธี เช่น รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่างๆ สารวจตัวอย่างในท้องตลาด สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนอื่นๆ ระดม
สมองคิดหาวิธีการ สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และจากแผ่นซีดีเสริมความรู้ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะนาไปสู่วิธีการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในหลายแบบ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมากซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหาที่เราต้องการ นักเรียนจะได้เรียนรู้และถือว่า
เป็นช่องทางบูรณาการได้ดีที่สุด (แหล่งค้นคว้า ให้ระบุ เอกสาร / วารสาร / หนังสือ / (ให้ระบุผู้เขียน ปี พ.ศ.)
เว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อนาไปประกอบการเขียนบรรณานุกรม ใน
การทารายงาน
ข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูล (ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล)
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
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ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
สัมภาษณ์ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง...................................
ที่อยู่.....................หมู่.........ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ......................................จังหวัด...........................โทร.......................
สัมภาษณ์ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง...................................
ที่อยู่.....................หมู่.........ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ......................................จังหวัด...........................โทร.......................

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection of the best possible solution)
:S
ในขั้นนี้ เป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดสาหรับแก้ปัญหา โดยนาข้อมูลและความรู้ที่รวบรวมได้มา
ประกอบกัน จะได้ข้อสรุปว่าจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการแบบใด โดยวิธีการที่
เลือกอาจยึดแนวที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะทาให้สิ่งนั้นดีขึ้น (Better) สะดวกสบาย หรือรวดเร็วขึ้น (Faster
speed) ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่
(เขียนตอบอย่างน้อย 3 ทางเลือก และเลือกทางดีที่สุด 1 ทางเลือก)
3.1 ใช้เทคนิค SWOT
ทางเลือกที่ 1 คือ
ทางเลือกที่ 2 คือ
........................................................................
.........................................................................
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)
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W : Weaknesses (จุดอ่อน)

W : Weaknesses (จุดอ่อน)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)

ทางเลือกที่ 3 คือ
........................................................................
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)

ทางเลือกที่ 4 คือ
.........................................................................
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)

W : Weaknesses (จุดอ่อน)

W : Weaknesses (จุดอ่อน)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)
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3.2 ใช้ตารางวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อช่วยตัดสินใจหาแนวทางที่ดีที่สุด
เงื่อนไข ความ
ในการ
สะดวกใน
การใช้งาน
ตัดสินใจ
สะดวก =
วิธีการ
1
แนวทางการ
ไม่สะดวก
แก้ปัญหา
=0
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
สรุปผลการวิเคราะห์ เลือกวิธีที่..............คือ
.................................................................................................................................................

ผลรวม

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
4.1 ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบ ด้วยการเขียนภาพฉาย 2 มิติ หรือ 3 มิติ (ด้านบน ด้านหน้า
ด้านข้าง และรายละเอียดประกอบอื่น) พร้อมทั้งระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง (อย่างน้อย 5 ศาสตร์)
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4.2 นาไปออกแบบด้วยโปรแกรม ที่นักเรียนถนัด เช่น Paint, Sketch Up ฯลฯ พร้อม Print out ลงใน
กระดาษ A4

ขั้นที่ 5 ทดสอบ (Testing to see if it works)
เป็นการนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการนั้น ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าใช้งานหรือทางานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่อง
อย่างไร จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)
หลังจากการทดสอบผลแล้ว พบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ทางาน มีข้อบกพร่องก็ทาการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยอาจเลือกวิธีการใหม่ก็ได้ คือ ย้อนไปขั้นตอนที่ 3
ขั้นที่ 7 การประเมินผล (Assessment)
หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดีตามวิธีการที่ออกแบบแล้ว ก็นามาประเมินผลโดยรวม โดยพิจารณาดังนี้
สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่ สวยงามหรือดึงดูดผู้ใช้หรือไม่
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่ ต้นทุนสูงเกินไปหรือไม่ บางกิจกรรมอาจไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอนก็ได้ บาง
กิจกรรมขั้นตอนอาจจะสลับกันบ้าง แต่เมื่อนาไปใช้แล้ว นักเรียนรู้จักที่จะทางานเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับ
มาดูหรือแก้ไขได้
ออกแบบโดย อาจารย์ขุนทอง คล้ายทอง
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

รายวิชา

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว30293 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา …………………….

อาจารย์ผู้สอน

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

***********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ในเรื่องที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ และจับประเด็นที่สาคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและนาเสนอผลการค้นคว้ าโดยวิธีการสัมมนาโดยใช้
สื่อมัลติมีเดีย
ศึกษาวิธีการตั้งคาถาม ตอบคาถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
2. ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาสื่อและนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตั้งคาถาม ตอบคาถามและอภิปรายงานวิจัย
4. เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
5. นาสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

2

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1-2 ปฐมนิเทศ
- การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
- กาหนดวันนาเสนอผลงานและ
- วิธีการนาเสนอผลงาน
- วิธีการพูดสัมมนาที่ดี และรูปแบบ
การนาเสนอที่ดีและไม่ดี
3-6 การเขียนบทคัดย่อและการเขียน
บทความทางวิชาการจากงานวิจัย

3-6

7-12

7-9

13-18

10
11 - 18

19-20
21-36

19

37-38

20

39-40

จุดประสงค์การเรียนรู้
- เข้าใจความสาคัญของการจัดสัมมนา
- เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา
- พูดสัมมนาและนาเสนอได้ถูกต้องตาม
รูปแบบที่ดีได้
- ออกแบบสื่อและนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถเขียนบทคัดย่อและบทความทาง
วิชาการได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให้ได้
- เขียนเอกสารอ้างอิงได้
สืบค้นบทความวิจัย พบอาจารย์ที่
- สามารถสื บ ค้ น บทความวิ จั ย จากแหล่ ง
ปรึกษา หัวข้อสัมมนาแต่ละสาขาวิชา สืบค้นได้
- เตรียมตัวสัมมนาของแต่ละสาขา
นาเสนอการสัมมนา ครั้งที่ 1
นาเสนอการสัมมนา
ตั้งคาถาม ตอบคาถามและอภิปราย
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นาเสนอการสัมมนา ครั้งที่ 2
นาเสนอการสัมมนา
ตั้งคาถาม ตอบคาถามและอภิปราย
ส่งรายงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จัดทารายงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว30293 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …………..
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากการเตรียมตัวก่อนการให้สัมมนา

15 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
4.2 ประเมินจากการเขียนบทคัดย่อพร้อมเอกสารอ้างอิง

5 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.3 ประเมินจากการจัดสัมมนา เช่น การเป็นพิธีกร ผู้จับเวลา

5 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.4 ประเมินจากการเข้าร่วมฟังสัมมนาและการตั้งคาถาม

15 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.5 ประเมินจากการให้สัมมนา

40 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ในสาขาวิชาที่เข้าฟังสัมมนา
4.6 ประเมินจากการทารายงาน

10 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.7 ประเมินจากคุณลักษณะของนักเรียน(จิตพิสัย)

10 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
รวม
คะแนนระหว่างภาค = คะแนนข้อ 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7
รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

100 คะแนน
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4.1 ประเมินจากการเตรียมตัวก่อนการให้สัมมนา (15 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดี ดีมาก ดี
ปาน
เยี่ยม (4) (3) กลาง
(5)
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

1. มีความตรงต่อเวลาและสม่าเสมอในการพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษา
2. ความพยายามในการแสวงหาความรู้เพื่อประกอบเรื่องที่จะสัมมนา
3. ความมุ่งมั่นในการทางานและการเตรียมพร้อมก่อนการให้สัมมนา
4. นาเสนอสื่อที่ใช้สัมมนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนการนาเสนอ
5. การประชาสัมพันธ์ก่อนการให้สัมมนาล่วงหน้า 1 สัปดาห์
4.2 ประเมินจากการเขียนบทคัดย่อพร้อมเอกสารอ้างอิง (5 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง ต้อปรับปรุง
(5)
(4) (3)
(2)
(1)

1. ความชัดเจนของบทคัดย่อ อ่านแล้วเข้าใจ
2. ความถูกต้องของเนื้อหาเมื่อเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
3. การสะกดคา
4. ความถูกต้องของการเขียนเอกสารอ้างอิง
5. ความตรงเวลาในการแจกบทคัดย่อให้ผู้ร่วมฟังสัมมนา
4.3 ประเมินจากการจัดสัมมนา เช่น การเป็นพิธีกร ผู้จับเวลา (5 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
รายการประเมิน

1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
2. การทาหน้าที่ของพิธีกรเหมาะสม เช่น พูดจาเสียงดัง ฟังชัด ถูกต้อง
และมั่นใจ
3. การสร้างบรรยากาศการสัมมนา เช่น มีการกระตุ้นให้ผู้ฟังซักถาม
4. สามารถควบคุมเวลาได้
5. สามารถจัดอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับการพูดสัมมนา

ผลการประเมิน
ดี ดีมาก ดี
ปาน
เยี่ยม (4) (3) กลาง
(5)
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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4.4 ประเมินจากการเข้าร่วมฟังสัมมนาและการตั้งคาถาม (15 คะแนน) ผู้ประเมินคือ อาจารย์ผู้สอนสัมมนา
การประเมินให้ประเมินจากจานวนครั้งของการเข้าร่วมฟังสัมมนาและคาถามที่นักเรียนถามผู้ให้การสัมมนา
ถ้านักเรียนเข้าฟังสัมมนาครบทุกครั้ง ได้คะแนน 5 คะแนน และถ้าถามคาถามอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 8 คาถาม
นักเรียนได้คะแนน 10 คะแนน ถ้าน้อยกว่านั้นนักเรียนจะได้คะแนนลดหลั่นกันไป
4.5 ประเมินจากการให้สัมมนาและการตั้งคาถาม (40 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ในสาขาวิชาที่เข้าฟัง
สัมมนา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)
1. หัวข้อสัมมนาที่นาเสนอสอดคล้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สไลด์มีความชัดเจน ขนาดอักษรที่ใช้ประกอบในสไลด์ไม่เล็กจนเกินไป
สามารถอ่านง่าย และมีความถูกต้องของภาษา
3. มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพที่นักเรียนนามา
ประกอบในสไลด์และมีการเขียนอ้างอิงถูกต้อง
4. การให้สัมมนามีการจัดลาดับความคิดในการนาเสนออย่างเป็นระบบ
เช่น มีบทนา บอกสาเหตุที่มาของงานวิจัย มีการบอกวัตถุประสงค์ วิธีการ
ทดลอง ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผลได้ชัดเจน
5. นักเรียนมีความรอบรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่ให้สัมมนา
6. นักเรียนสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดลองหรือข้อมูลในเรื่องที่
ให้สัมมนาได้
7. ให้สัมมนาด้วยบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจ
8. ความพร้อมของการให้สัมมนา

(4)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)

(4)

9. นักเรียนสามารถตอบคาถามด้วยความมั่นใจ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
10. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้สัมมนาได้
11. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
12. ให้สัมมนาตามระยะเวลาที่กาหนด

4.6 ประเมินจากการทารายงาน (10 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)
1. การจัดระบบการนาเสนอในรายงานตามแบบฟอร์ม
2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับบทความ
ต้นฉบับ
3. การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจในเรื่องที่นาเสนอ
4. ความถูกต้องของการสะกดคา
5. ความตรงเวลาในการส่งรายงาน(กาหนดส่งภายหลังการพูดสัมมนา 2
สัปดาห์)

(4)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)
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4.7 ประเมินจากคุณลักษณะของนักเรียน (จิตพิสัย) (10 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)
1. การตรงต่อเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือกระตือรือร้นในการเรียน
3. ความรับผิดชอบ
4. มารยาทในการเข้าร่วมสัมมนา(ไม่หลับ ไม่คุย ไม่เล่นมือถือ ฯลฯ)
5. ความมีระเบียบ (การแต่งกาย เคารพสถานที่)

……………………………….

(4)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)
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แบบฟอร์มบทคัดย่อ

วิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง....................................................ภาษาไทย........................................................
(วงเล็บชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)
นาเสนอวันที่.................................................................................................................
โดย
1. ชื่อ-สกุล................................................................. ชั้น...................เลขที่...............
2. ชื่อ-สกุล................................................................. ชั้น...................เลขที่...............
3. ชื่อ-สกุล................................................................. ชั้น...................เลขที่...............
บทคัดย่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาสาคัญ :
เอกสารอ้างอิง
(ให้นักเรียนเขียนตามเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ)
…………..ลายเซ็น...............
(ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา)
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
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Projects Jornal,
Princess Chulabhorn’s College ……………
Vol…… No….., ………

วารสารโครงงาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ……….
ปีที่ …. ฉบับที่ ….. พ.ศ. ……
3.0 ซม.
1.4 ซม.

TH SarabunPSK 18 หนา

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
ซม.

1.3
TH SarabunPSK 16

ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 1* ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 2
ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุกชื่อไม่ต้องมีคานาหน้า)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

TH SarabunPSK 14 หนา

*E-mail: xxx@xx.xx.xx.xx
TH SarabunPSK 12

2.0

ซม.

บทคัดย่อ
3.0 ซม.

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ ถุงมือยาง
รองเท้า สายยางรัด ถุงยางอนามัย ลูกโปุง ยาง
รถยนต์ ยางลบ ที่จับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี
การนามาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหลายประเภท มัก
พบว่ามีโปรตีนตกค้างอยู่ และมีรายงานว่าสามารถ
ก่อให้เกิดการแพ้ได้ สับปะรดและมะละกอเป็นผลไม้
ท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ แ ละจั ง หวั ด

เพชรบุรี เป็นพื ช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ สามารถทนต่ อ
TH SarabunPSK 14 หนา

สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆได้ ดี สรรพคุ ณ ทางเคมี ข อง
สับปะรดคือ มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีน

0.7 ซม.

มี

เกลื อ แร่ วิ ต ามิ น ซี จ านวนมาก และที่ ส าคั ญ ใน
สับปะรดยังมีเอนไซม์โบรมีลีน (Bromelien) ซึ่งมีฤทธิ์
ช่ ว ยระบบย่ อ ยอาหารและมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการย่ อ ย
โปรตีน และในมะละกอ มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนที่
ชื่อว่า ปาเปน (Papain) ซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งใน
ยางมะละกอ ท าหน้ าที่ ล ะลายโปรตี นในผลิ ต ภัณ ฑ์
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และให้ ส ารละลายใสไม่ ขุ่ น เมื่ อ เก็ บ ไว้ น านหรื อ ที่

เป็นผื่นแดง เกิดลมพิษ คัน รวมทั้งภาวะหอบหืด ไป

อุณหภูมิต่า ในการสกัดเอนไซม์จากสับปะรดและ

จนถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าการแพ้ อ ย่ า งรุ น แรงเฉี ย บพลั น

มะละกอพบว่ า สามารถยั บ ยั ง โปรตี น ได้ โ ดยดู จ าก

(Anaphylaxis) ซึ่งสามารถทาให้เสียชีวิตได้ [1] ซึ่งใน

บริเวณ Clear Zone ที่เกิดขึ้นเมื่อเทีย บกับชุด

การกาจัดหรือลดลงของปริมาณโปรตีนในน้ายางพารา

ควบคุ ม ต่ อ มาได้ ท าการหาความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่

ธรรมชาติมี 3 วิธี คือ วิธีการทางเคมี การใช้สารลด

เอนไซม์จ ากสั บ ปะรดและมะละกอที่ส ามารถยับยั้ง

แรงตึงผิว และการใช้เอนไซม์ โดยการใช้เอนไซม์ นั้น

โปรตีน ในน้ ายางพาราได้ พบว่าทึ่ความเข้มข้น 2.5

เป็นวิธีที่มี ประสิ ทธิภ าพมากที่สุ ด เนื่องจากวิธีนี้จ ะ

ml/0.5mlเป็ น ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ทั้ ง เอนไซม์ จ าก

ช่วยรักษาคุณสมบัติเดิมทางกายภาพและสมรรถภาพ

สั บ ปะรดและมะละกอท างานได้ โ ดยที เอนไซม์ จาก

ของยางธรรมชาติได้ดี [2]

สับปะรดสามารถยับยั้งโปรตีนในน้ายางพาราได้ดีกว่า

สับปะรดและมะละกอเป็นผลไม้ท้องถิ่นของ

เอนไซม์จากมะละกอในทุกๆความเข้มข้น และที่ความ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นพืช

เข้มข้น 2.5 ml/0.5ml ของเอนไซม์จากมะละกอ

เศรษฐกิจที่สาคัญ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ

สามารถลดโปรตีนได้จาก 19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง

ได้ดี สรรพคุณทางเคมีของสับปะรดคือ มีเอนไซม์ ที่

4.1 มิลลิกรัม และที่ความเข้มข้นที่ 2.5 ml/0.5ml

สามารถย่อยโปรตีน

ของเอนไซม์จากสับปะรด สามารถลดโปรตีนได้จาก

มีเกลือแร่ วิตามินซีจานวน

มาก และที่ส าคัญในสั บปะรดยังมีเอนไซม์โ บรมีลี น

19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม

(Bromelien) ซึ่ง มีฤ ทธิ์ช่ ว ยระบบย่ อยอาหารและมี

คาสาคัญ : เอนไซม์โบรมีลีน / Clear Zone

คุ ณ สมบั ติ ใ นการย่ อ ยโปรตี น และในมะละกอ มี
เอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนที่ชื่อว่า ปาเปน (Papain)
ซึ่ง เป็น เอนไซม์ ช นิ ด หนึ่ง ในยางมะละกอ ท าหน้ า ที่
ละลายโปรตีนในผลิตภัณฑ์ และให้สารละลายใสไม่
ขุ่นเมื่อเก็บ ไว้น านหรือ ที่อุ ณหภู มิต่ า จากสรรพคุ ณ

1. บทนา

ของสับปะรดและมะละกอ ทาให้ คณะผู้จัดทาเลือก

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ ถุงมือยาง
รองเท้า สายยางรัด ถุงยางอนามัย ลูกโปุง ยาง
รถยนต์ ยางลบ ที่จับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี
การนามาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์

2.0

ทั้ ง สองชนิ ด นี้ ม าศึ ก ษาและทดลองผลของ
ซมผลไม้
.
เอนไซม์จากผลไม้ ในท้อ งถิ่น ที่มี ผ ลต่ อโปรตี นในน้ า
ยางพาราธรรมชาติ

คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหลายประเภท มัก
พบว่ามีโปรตีนตกค้างอยู่ และมีรายงานว่าสามารถ
ก่อให้เกิดการแพ้ได้ โดยมีอาการตั้งแต่ผิวหนังอักเสบ

2. วิธีการดาเนินงาน

TH SarabunPSK 12 หนา
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2.1 การสกัดเอนไซม์จากมะละกอ

เตรียมเป็น 2 หลอด โดยหลอดแรกไม่ต้องเจือจาง ให้

ใส่เกลือลงในน้ายางสดจากมะละกอซึ่งจับตัว
กันเป็นก้อนแล้ว 6 ส่วน มาเติมเกลือ 2 ส่วนกวน
ส่วนผสมจนกลายเป็นของเหลวและเกลือละลายหมด
ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงกรองตะกอนที่ได้แล้วนาไป
เติมน้า 1 : 5 นน/ปริมาตรผ่านเข้าเครื่องเหวี่ยงแยก
เอาตะกอนออก ของเหลวที่ได้น าไปลดอุ ณหภูมิใ ห้
เท่ากับ 15 องศาเซลเซียสเติมแอลกอฮอล์ 4 เท่าของ
ปริมาตรสารละลาย ตะกอนจะตกออกมาแยกตะกอน
ด้วยเครื่องเหวี่ยง และนาไปทาให้แห้งในตู้อบแห้งด้วย
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสละลายด้วยสารละลาย
บัพเฟอร์

ใช้ปริมาตรของ น้ายางพารา 1.0 ml ส่วน หลอดที่ 2
ให้เจือจางด้วยน้ากลั่น เท่าตัว เติม Biuret solution
หลอดละ 4 ml เขย่าให้ผสมเข้ากันดี ทิ้งไว้ 30 นาที
ให้ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่
ความยาวคลื่น 540 nm เช่นกันอย่างไรก็ตามหาก
พบว่าสีที่เกิดขึ้นเข้มเกินกว่าที่เครื่องจะอ่านค่าได้ ให้
เจือจางให้เหมาะสม อย่าลืมการวัดให้วัดหลอดที่เจือ
จางกว่าก่อนตามลาดับบันทึกค่า A540 และนาไปวาด
กราฟมาตรฐาน ให้ค่า A540 เป็นแกนตั้ง และ ค่า
ความเข้มข้นของโปรตีนมาตรฐาน (mg/ml) เป็นแกน
นอนนาค่า A540 ของ น้ายางพารา เทียบหาค่าความ
เข้มข้นจากกราฟ และ ส าหรับหลอดที่ 2 จะต้อง

2.2 การสกัดเอนไซม์จากสับปะรด

ค านวณหาค่ า ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น ก่ อ นน ามา

หั่นสับปะรดมาทาให้เป็น ชิ้นเล็กๆจากนนั้น

เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากหลอดที่ 1

น าเข้ า เครื่ อ งปั่ น เพื่ อ ปั่ น ให้ ล ะเอี ย ด จากนั้ น กรอง
ตะกอนออกให้ ไ ด้ น้ าที่ มี ลั ก ษณะใสต่ อ มาน ามาใส่
สารละลายบัพเฟอร์ pH 5.5, 0.1M EDTA และ
5mM cysteine ต่ อ มาน ามาปั่ น เหวี่ ย งที่ 16,000
รอบ 30 นาที

2.4.1 ศึกษาความเหมาะสมในการกาจัด
และลดลงของโปรตีนน้ายางพาราของเอนไซม์จาก
มะละกอ
ใส่ น้ ายางพาราลงในหลอดทดลอง 0.5

2.3 ตรวจสอบปริมาณโปรตีน

มิลลิลิตร ใส่เอนไซม์จากมะละกอโดยละลายเอนไซม์

เตรียม Test Tubes ที่สะอาดและแห้ง 10
หลอด จากนั้ น pipette Standard

2.4 การยับยั้งโปรตีนในน้ายางพารา

ที่ได้ในสารละลายบัพเฟอร์ ปริมาตร 1, 1.5, 2, 2.5,

protein

3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 มิลลิลิตร กวนด้วยความเร็ว

solution และ น้ากลั่น ตามปริมาตรที่ระบุไว้ในการ

30-50 รอบ/นาทีแล้วนาน้ายางมา centrifugation 2

ทดลอง เขย่าให้ผสมเข้ากันดี เติม Biuret solution

ครั้ง ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาทีอุณหภูมิ 25

หลอดละ 4 ml เขย่าให้ผสมเข้ากันดี ทิ้งไว้ 30 นาที

องศาเซลเซียส นาน 30 นาทีตรวจสอบหาปริมาณ

ให้ ป ฏิ กิ ริ ย าเกิ ด สมบู ร ณ์ วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสง ที่

โปรตีนตามการทดลองตอนที่ 3

ความยาวคลื่น 540 nm สาหรับ น้ายางพาราให้
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รูปที่ 1 Clear Zone ที่เกิดจากเอนไซม์กาจัดหรือลด
2.4.2 ศึกษาความเหมาะสมในการกาจัด
และลดลงของโปรตีนน้ายางพาราของเอนไซม์จาก
สับปะรด

ปริมาณโปรตีน
ก. ชุดควบคุมใช้น้าหลั่นแทนเอนไซม์ ข.และ ค.
ชุดทอลองใช้เอนไซม์ที่สกัดจากสับปะรด

ใส่ น้ ายางพาราสดลงในหลอดทดลอง 0.5
มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ เ อนไซม์ จ ากสั บ ประรดปริ ม าตร
1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5 และ 5มิลลิลิตร กวนด้วย
ความเร็ ว

30-50

รอบ/นาที แล้ ว น าน้ ายางมา

centrifugation 2 ครั้ง ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อ
นาทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
ตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนตามการทดลองตอนที่ 3
3. ผลการทดลอง
3.1 ความสามารถในการกาจัดหรือลดลง
ของโปรตีนจากน้ายางพาราจากเอนไซม์ในสับปะรด
และ มะละกอ
จากการทดลองศึกษาความสามารถในการ
ก าจั ด หรื อ ลดลงของโปรตี น จากน้ ายางพาราจาก

ตารางที่ 1 ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดสมุนไพร
สองชนิดที่ยับยั้งจุลินทรีย์ได้
ระดับความ

ขนาดของ clear zone

เข้มข้น

(mm.)

สารสกัด:เอท

ใบชะพลู

ตะไคร้

1:2

3.8

2.8

1:4

1.7

1.3

1:8

0.8

0.0

1:16

0.5

0.0

1:32

0.0

0.0

ทานอล

เอนไซม์ในสับ ปะรดและมะละกอพบว่า ทั้งเอนไซม์
จากสับปะรดและมละกอสามารถลดโปรตีนได้โดยทา
ให้เกิดบริเวณ Clear Zone ดังรูปที่ 1 โดยเปรียบกับ
รูปที่ 4.1(ก) โดยเป็นชุดควบคุมด้วยน้ากลั่น

3.2 เวลาที่เหมาะสมในการกาจัดหรือลดลง
ของโปรตีนจากน้ายางพาราจากเอนไซม์ในสับปะรด
และมะละกอ
ส าหรั บ ปริ ม าณโปรตี น ในน้ ายาพารากั บ
ระยะเวลาในการใส่ เ อนไซม์ จ ากมะละกอและ
สั บ ปะรด พบว่ า ในช่ ว งแรกมี ก ารลดของปริ ม าณ
โปรตีน อย่ างรวดเร็ ว โดยสั งเกตได้จ ากลั กษณะของ
เส้ น กราฟต่ อ มาจะมี ก ารลดลงของโปรตี น ไม่ ม าก
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สังเกตได้จากลักษณะของเส้นกราฟช่วงเวลาที่ 30-

จุ่ ม กั บ เอนไซม์ จ ากมะละกอที่ ผ สมกั บ อะซิ เ ตรด

120นาที ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้งโปรตีน

บัฟเฟอร์ 0.1M pH 5.5 แล้ววางลงบนวุ้นมี Clear

ในน้ายางพารา

Zone เกิดขึ้นและในรูปขวาที่ทาการทดลองโดยใช้

3.3 ความเข้มข้นต่าสุดและความเข้มข้นที่
ทาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอนไซม์ในสับปะรด
และ มะละกอ ในการก าจั ด หรื อ ลดโปรตี น น้ า
ยางพารา

กระดาษกรองจุ่มกับเอนไซม์จากสั บปะรดสั บปะรด
แล้ววางบนวุ้นมี Clear Zoneเกิดขึ้นเช่นกันแสดงว่า
เอนไซม์ ที่ ส กั ด ได้ จ ากมะละกอและสั บ ปะรดมี
ความสามารถในการยับ ยั้ง โปรตี นได้โ ดยที่ก ารเกิ ด
Clear Zone เนื่องจากในนมมีเคซีนที่เป็นโปรตีนอยู่

นาสมการจากรูปที่ 2 มาแทนค่าเพื่อหา

การทีใส่เอนไซม์เข้าไปเป็นการทาให้ พันธะเปปไทด์

ปริมาณของโปรตีนในน้ายางพาโดยได้สมการคือ y =

ของเคซีนสั้นลงทาให้สีขาวขุ่นหายไปเป็นวงรอบ [3]

0.0447x + 0.0029 โดยที่ y คือค่าของการดูดกลืน

จากนั้นทาการหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้ง

แสงและ x คือค่าของปริมาณโปรตีน จากการทดลอง

โปรตีนพบว่าระยะเวลาที่ 120 นาทีมีความเหมาะสม

ได้ป ริมาณโปรตีน ในน้ ายางพาราธรรมชาติคือ 3.96

ในการใช้ทาการทดลองต่อไปเนื่องจากเป็นระยะเวลา

มิลลิกรัมต่อน้ายางพารา 0.1 มิลลิลิตร

ที่เอนไซม์ทางานค่อนข้างที่จะหมดแล้ว
จากการทดลองหาความเข้ ม ข้ น ที่ ต่ าสุ ด ที่
เอนไซม์จากสั บประรดและมะละกอสามารถยับยั้ ง
โปรตี น ได้ พ บว่ า ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ที่ 2.5 ml/ml เป็ น
ความเข้ ม ข้ น ที่ ต่ าสุ ด ที่ เ อนไซม์ จ ากสั บ ปะรดและ
มะละกอสามารถยับยั้งโปรตีนได้ โดยที่เอนไซม์ จาก
สั บปะรดสามารถยับยั้ง โปรตีนได้ ดีกว่า ในมะละกอ

รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานปริมาณโปรตีน
4.สรุปและอภิปรายผล
4.1 อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองหาความสามารถในการยับยั้ง
โปรตี น น้ ายางพาราท าการทดลองโดยใช้ ก ระดาษ
กรองจุ่ ม กั บ น้ ากลั่ น แล้ ว ไปวางบนเพลตไม่ ป รากฏ
Clear Zone แต่ที่ทาการทดลองโดยใช้กระดาษกรอง

ทั้งนี้เนื่องมาจากการทางานของเอนไซม์จากสับปะรด
สามารถทางานได้ในสภาวะของน้ายางพาราได้ดีกว่า
เอนไซม์จากมะละกอ โดยจากราฟจะเห็นว่าหลังจากใช้
เอนไซม์ความเข้มข้นที่ 2.5 ml/ml ปริมาณโปรตีนในน้า
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ยางพาราค่ อ นข้ า งที่ จ ะคงที่

ดั ง รู ป ที่ 3

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย
จากโครงการยุ ว วิ จั ย ยางพารา ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้รับคาปรึกษาและ
ชี้แนะ ตลอดจนได้รับการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่
จากสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

รูปที่ 3 กราฟปริมาณโปรตีนในน้ายางพารา
4.2 สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า เอนไซม์จากมะละกอ

เพชรบุ รี แ ละภาควิ ช าเคมี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เอกสารอ้างอิง

และสับปะรดสามารถยับยังโปรตีนในน้ายางพาราได้

[1] ชยากริต ศิริอุปถัมภ์และคณะ, 2544, การเตรียม

โดยดูจากบริเวณ Clear Zone ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับ

น้ายางข้นธรรมชาติที่มีโปรตีนก่อภูมิแพ้ต่าโดยการ

ชุดควบคุ ม ต่อมาได้ทาการหาความเข้มข้ น ต่าสุ ด ที่

เติมอนุพันธ์เซลลูโลสที่ลดขนาดโมเลกุลให้เล็กลง

เอนไซม์จ ากสั บ ปะรดและมะละกอที่ส ามารถยับยั้ง

โดยใช้รังสีแกมมา,ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะ

โปรตีน ในน้ ายางพาราได้ พบว่าทึ่ความเข้มข้น 2.5

วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ml/0.5 mlเป็นความเข้มข้นต่าสุดที่ทั้งเอนไซม์จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 120-145.

สั บ ปะรดและมะละกอท างานได้ โ ดยที เอนไซม์ จาก
สับปะรดสามารถยับยั้งโปรตีนในน้ายางพาราได้ดีกว่า
เอนไซม์จากมะละกอในทุกๆความเข้มข้น และที่ความ
เข้มข้น 2.5 ml/0.5ml ของเอนไซม์จากมะละกอ

[2] ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553
โปรตีนในน้ายางธรรมชาติ,สานักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 15.

สามารถลดโปรตีนได้จาก 19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง

[3] George, KM., et al. Stabilised liquid papain

4.1 มิลลิกรัม และที่ความเข้มข้นที่ 2.5 ml/0.5ml

can deproteinise NR latex. Rubber Asia,

ของเอนไซม์จากสับปะรด สามารถลดโปรตีนได้จาก

September/October,2007, vol. 21, no. 5, p.

19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม

81-84.

ข้อเสนอแนะ
ควรมีวิธีการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่
เปลี่ยนไปของยางพาราเมื่อเติมเอนไซม์จากสับปะรด
และมะละกอ
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แบบประเมินการพูดสัมมนา
วิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ……………..
ชื่อผู้สัมมนา………………………….……………………..…..…….ชื่อสถาบัน...................................................…………
เรื่องที่พูด
สัมมนา…………………………………………………….……………………………………………………..……………………………
วันที่……………………………………………………………………
คาชี้แจง

ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นเด่นชัดที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นค่อนข้างเด่นชัด
3 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นน้อย
1 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นน้อยที่สุด
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
5 4 3 2 1

1. ผู้พูดสัมมนา
1.1 มีการนาเสนอตรงต่อเวลา
1.2 มีการเตรียมตัวด้านความรู้และความพร้อมในการนาเสนอ
1.3 มีความรู้ในเนื้อหาที่นาเสนอ
1.4 มีความมั่นใจ
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1.5 เสียงดังฟังชัด
1.6 สามารถตอบคาถามและข้อสงสัยกับผู้ฟังได้ชัดเจน
1.7 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ฟัง
2. เนื้อหา
2.1 เนื่อหาในการนาเสนอสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง
2.2 เรียงลาดับและนาเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย
2.3 เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 มีเอกสารประกอบการนาเสนอที่เพียงพอและเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง
3. สื่อและวิธีการนาเสนอ
3.1 ใช้เทคนิคการนาเสนอที่หลากหลาย
3.2 อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
3.3 ใช้สื่อประกอบการนาเสนอที่สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
3.4 สื่อที่ใช้ประกอบการนาเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3.5 สื่อที่ใช้ประกอบการนาเสนอเหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาทาง
วิชาการ
4.คาถามที่นักเรียนถามผู้ให้การสัมมนา
คือ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
คาตอบจากผู้
สัมมนา……………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. คาถามที่เพื่อนถามผู้ให้การสัมมนา
………………………………………………………................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
6.เนื้อหาสรุปการสัมมนา
………………………………………………………................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.อื่นๆ
………………………………………………………................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ……………………………………………………………………………………………….……….เลขที่……….………ห้อง……………
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว30294

2.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1, 2

อาจารย์ผู้สอน

คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4 คาบ/ สัปดาห์

**********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ ตั้ง
คาถามจากปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง สืบค้นข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานที่ เป็นไปได้หลายแนวทาง บูรณา
การความรู้ จากศาสตร์ต่างๆ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องเชื่อถือได้
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูล สรุปผลและนาเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ าใจ มีค วามคิด ระดั บสู ง และสร้ า งองค์ ค วามรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจมีจิตวิทยาศาสตร์
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทและกระบวนการทาโครงงานได้
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยพร้อมเสนอแนวคิดในการ
ดัดแปลงขยายเพิ่มเติมจากเรื่องที่ได้ศึกษาได้
3. จัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้าได้
4. นาเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อที่ประชุมด้วยสื่อมัลติมิเดียได้
5. สารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตามแผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
จัดกระทาข้อมูล สรุปผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าได้
6. เขียนรายงานโครงงาน จัดทาสื่อมัลติมิเดียจัดทาโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการทาโครงงานได้
7. นาเสนอผลการทาโครงงานในรูปแบบรายงาน โปสเตอร์ การนาเสนอแบบบรรยาย และ/หรือ
บทความสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้
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3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1, 2
สัปดาห์ที่ คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1
1-2 ปฐมนิเทศ
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในขอบข่าย
- ผลการเรียนรู้
โดยรวมของเนื้อ หาวิ ช า กิ จ กรรมการเรี ย น
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
การสอน ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน
- วิธีการเรียนการสอน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- การวัดผลและการประเมินผล
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการทา
1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทและ
โครงงาน
กระบวนการทาโครงงานได้
- ความหมาย ประเภท และคุ ณ ค่ า
ของโครงงาน
- การค้ น พบของนั ก วิ ท ยาศาสตร์
- คาถามสู่โครงงานและการตั้งชื่อเรื่อง
- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง
2-5
3-10 หน่วยที่ 2 เค้าโครงของโครงงานสู่การ
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย
ทาโครงงาน
ตั ว อย่ า งโครงงานหรื อ งานวิ จั ย พร้ อ มเสนอ
- การสืบค้นข้อมูลในการทาโครงงาน แนวคิดในการดัดแปลงขยายเพิ่มเติมจากเรื่อง
- การวิเคราะห์และประเมินเค้าโครง ที่ได้ศึกษาได้
โครงงานอย่างกรณีตัวอย่าง
3. จัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะดาเนิน
- การวางแผน ออกแบบ เขี ย นเค้ า การศึกษาค้นคว้าได้
โครงจากสถานการณ์ ตั ว อย่ า ง
. 4. นาเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อที่
- ปฏิบัติการทาโครงงานสถานการณ์ ประชุมด้วยสื่อมัลติมิเดียได้
ตัวอย่าง
- การวางแผน ออกแบบ และเขียน
เค้าโครงจากปัญหาที่สนใจ
.
- การน าเสนอเค้ าโครงจากปั ญหาที่
สนใจ
6-20
11-40 หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการทาโครงงาน
5. สารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตาม
- ปฏิบัติการ สารวจตรวจสอบ
แผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล
และรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูลสรุปผลที่ได้จาก
- วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
การศึกษาค้นคว้าได้

52
สัปดาห์ที่

คาบที่

21-30

41-60

31-32

61- 64

33

65-66

34-40

67-80

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
- จัดทารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ฉบับร่าง
หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการทาโครงงาน
(ต่อ)
- วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล(ต่อ)
- สร้างคาอธิบายและสรุปผล
การศึกษาค้นคว้า
หน่วยที่ 4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- เรียบเรียงข้อมูลและจัดทารูปเล่ม
ตามรูปแบบของงานวิจัย
หน่วยที่ 5 การทาสื่อแสดงผลงาน
- ออกแบบและจัดทาโปสเตอร์และ
นิทรรศการ
หน่วยที่ 6 การนาเสนอผลงาน
- นาเสนอผลงาน ภาคบรรยาย และ
แสดงนิทรรศการ

ผลการเรียนรู้

5. สารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตาม
แผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูลสรุปผลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าได้
6.เขี ย นรายงานโครงงาน จั ด ท าสื่ อ มั ล ติ
มิเดีย จัดทาโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการทา
โครงงานได้
6.เ ขี ย น ร า ย ง า น โ ค ร ง ง า น จั ด ท า สื่ อ
มัลติมิเดียจัดทาโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการ
ทาโครงงานได้
7. นาเสนอผลการทาโครงงานในรูปแบบ
รายงาน โปสเตอร์ การนาเสนอแบบบรรยาย
และ/หรือ บทความสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ได้

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30294 ภาคเรียนที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนี้
4.1 ประเมินผลจากเค้าโครงของโครงงาน
20 คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าการทาโครงงาน
10 คะแนน
4.3 ประเมินผลจากกระบวนการ/ ผลงาน
30 คะแนน
4.4 ประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน
30 คะแนน
- รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (10 คะแนน)
- การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (5 คะแนน)
- การนาเสนอแบบบรรยาย (5 คะแนน)
- บทความทางวิชาการ (10 คะแนน)
4.5 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะ 10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย

(10 คะแนน)

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว30294

ภาคเรียนที่ 1, 2

ปีการศึกษา 2561 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมิน
1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความใจกว้าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
หมายเหตุ ข้อละ 1 คะแนน

ดีเยี่ยม
(5)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปาน
(4)
(3) กลาง
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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แบบประเมินคุณภาพของเค้าโครงโครงงาน
ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาขา.................................... อาจารย์ที่ปรึกษา .........................................................................................
ผู้ทาโครงงาน

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………

คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือปรับปรุง
หัวข้อที่ศึกษา
1. ความเหมาะสมของชื่อเรื่องโครงงาน
- ความตรงประเด็นกับปัญหาที่ทาโครงงาน ครอบคลุมประเด็นของ
ปัญหาโครงงาน ชัดเจน กะทัดรัด และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เชื่อมโยงอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมเพียงใด
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- มีความครอบคลุมในประเด็นของปัญหาและความชัดเจนในการใช้
ภาษาและเสนอประเด็น สอดคล้องกับที่มาและความสาคัญ สื่อถึงตัวแปรที่
ต้องการศึกษา
4. ปัญหาหรือคาถามวิจัยและสมมติฐาน
มีการกาหนดคาถามวิจัยและสมมติฐานที่มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง /
แนวคิดที่มาและความสาคัญ
5. การกาหนดขอบเขตของการศึกษาโครงงาน คานิยามศัพท์เฉพาะ/นิยาม
เชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี)
-มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา เป็นสิ่งที่น่าจะมีผลต่อผล
การศึกษาหากไม่มีการกาหนดขอบเขตหรือนิยามให้ชัดเจน
6. วิธีการดาเนินงาน
-ความเหมาะสมของขั้นตอนการทาโครงงานสอดคล้องกับชื่อเรื่อง/
แนวคิดลาดับ ขั้นตอนการทาโครงงานได้เป็นลาดับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์สื่อถึงตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปร
ตามและตัวแปรควบคุม (มีการกาหนดข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน)

5

4

3

2

1
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หัวข้อที่ศึกษา
7. สถิตและการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล ระบุการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสม
เลือกสถิตการวิเคราะห์ข้อมูลได้สอดคล้องกับวิธีการทดลอง เช่น มีการหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (มีความเหมาะสมของสถิติและ
เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน )
8. แผนการปฏิบัติงาน
- มีความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาเนินงานและมีความเป็นไปได้
ของเวลาการดาเนินงาน
9. มีการประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีความเป็นไปได้
10. เอกสารอ้างอิง
- ถูกต้องตามแบบแผนและเป็นรูปแบบเดียวกัน
เกี่ยวข้องกับโครงงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น/100

5

4

3

2

1

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ (ให้คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้ประเมิน
(……………………………………………)
หมายเหตุ : ถ้าปรับปรุงผู้ทาโครงงานต้องนาไปแก้ไขแล้วส่งใหม่
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แบบประเมินการนาเสนอเค้าโครง
ชื่อโครงงาน ............................................................................................................................. ...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สาขา.................................... อาจารย์ที่ปรึกษา .........................................................................................
ผู้ทาโครงงาน 1. ………………………………….............................................................
2. ………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..
รายการประเมิน

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ผลการประเมิน
ปานกลาง พอใช้
(3)
(2)

1. บุคลิก ถ้อยคา และการพูดของผู้นาเสนอ
1.1 บุคลิกภาพ และการแต่งกาย
1.2 จังหวะการพูด น้าเสียง และการเลือกใช้ถ้อยคา
ทีเ่ ข้าใจง่าย
2. สื่อประกอบการนาเสนอ
2.1 ความเหมาะสมกับเนื้อหาและความพร้อมของ
สื่อ
2.2 สื่อที่เลือกใช้มีความน่าสนใจและช่วยให้เข้าใจ
เรื่องได้ดีขึ้น
2.3 รูปแบบ สี ขนาด และการพิสูจน์อักษร
3. เนื้อหา ความเข้าใจ และการตอบข้อซักถาม
3.1 ความเข้าใจเนื้อหา
3.2 การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนเน้นประเด็นสาคัญของ
เรื่อง
3.3 ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ชัดเจน
รวม
รวมทั้งสิ้น/40
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(..............................................)

ปรับปรุง
(1)
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การรายงานความก้าวหน้าโดยอภิปรายปากเปล่าและสมุดบันทึก
รายการประเมิน

คะแนน

หัวข้อโครงงานตามระยะเวลาที่กาหนด

2

ความหลากหลายและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

4

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ค้นคว้าตามระยะเวลาที่กาหนด

3

สมมติฐานสอดคล้องกับหัวข้อโครงงานและวัตถุประสงค์

3

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอย่างสม่าเสมอ

8

ประเมินความก้าวหน้าในประเด็นต่อไปนี้
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แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………….………………………………………………………………
รหัสโครงงาน…………………สาขา………………………………โรงเรียน……………….………………………………………………..
คะแนนที่ได้
การประเมิน
รายการประเมิน
น้าหนัก รวม
4 3 2 1
1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา
5
1. ความคิดริเริ่ม
1.2 ความน่าสนใจ
5
สร้างสรรค์
1.3 วิธีการดาเนินการ
5
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
5
5
2. วิธีการศึกษา 2.2 การตั้งสมมติฐาน
ค้นคว้า
2.3 การทางานอย่างมีขั้นตอน
5
2.4 การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
5
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
5
5
3. เนื้อหา สาระ 3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
และประโยชน์ 3.3 การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5
3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล
5
4.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์มรายงาน
5
4.2 การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
5
4. การทา
รายงาน
4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
5
4.4 การอภิปรายและสรุปผล
10
5. การแสดง 5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการจัดแสดง
10
โครงงานและการ โครงงาน
นาเสนอ
5.2 การตอบข้อซักถาม
10
รวม
หมายเหตุ
1. ระดับ 4 คะแนน 5 ,ระดับ 3 คะแนน 3.75 ,ระดับ 2 คะแนน 2.5 ,ระดับ 1 คะแนน 1.25
2. ระดับ 4 คะแนน 10 ,ระดับ 3 คะแนน 7.5 ,ระดับ 2 คะแนน 5 ,ระดับ 1 คะแนน 2.5
ลงชื่อ…………………………………………………………………….ผู้ประเมิน
(…………………………………………………………………...)
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รายการประเมิน
1. ความคิดสร้างสรรค์
1.1 ความแปลกใหม่ของ
ปัญหา (การตั้งปัญหา)

1.2 วิธีการดาเนินการ

2. วิธีการศึกษาค้นคว้า
2.1 การกาหนดจุดประสงค์

2.2 การตั้งสมมติฐาน

2.3 การทางานอย่างมี
ขั้นตอน

เกณฑ์การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับคะแนน
4… เป็นเรื่อง/วิธีใหม่/ต่อยอดเรื่องเดิมที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่
ความสาเร็จสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
3… เป็นเรื่อง/วิธีใหม่ และน่าสนใจ
2… เป็นเรื่อง/วิธีใหม่ แต่ไม่น่าสนใจ
1… ไม่ใช่เรื่อง/วิธีใหม่
4… ใช้เทคนิค วิเคราะห์การออกแบบ/พัฒนาต้นแบบอย่างเหมาะสม ใช้งาน
ได้จริง สามารถพัฒนาต่อยอดได้
3… ใช้เทคนิคออกแบบยังไม่เหมาะสม ใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดได้
2… ขาดเทคนิคช่วยในการออกแบบ แต่ยังใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดไม่ได้
1… ขาดเทคนิค ใช้งานไม่ได้ ออกแบบและพัฒนาต่อยอดไม่ได้
4… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจน รัดกุม ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง
3… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจนแต่ไม่รัดกุม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ไม่ชัดเจน แต่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
1… เขียนจุดประสงค์ไม่ตรงประเด็น ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
4… ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา มีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ประกอบการตั้งสมมติฐาน
3… ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา แต่ขาดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาประกอบการตั้งสมมติฐาน
2… ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหาบางส่วน มีการศึกษาข้อมูล
ประกอบการตั้งสมมติฐานเล็กน้อย
1… ตั้งสมมติฐานไม่สอดคล้องกับปัญหา
4… มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3… มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานไม่ชัดเจน ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2… มีการวางแผน ไม่มีการจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1… ไม่มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจนและ
ไม่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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รายการประเมิน
2.4 การใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ระดับคะแนน
4… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนอย่างเหมาะสม
3… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนบางส่วน
2… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุทดแทนบางส่วน
1… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์บางส่วน
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์ 4… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
3… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
2… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ไม่ถูกต้อง
1… มีการจัดกระทาเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่อง
3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
4… ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 100%
3… ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 80%
2… ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 60%
1… ผลจากการศึกษาไม่น่าเชื่อถือ
3.3 การนาไปใช้ใน
4… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
ชีวิตประจาวัน
3… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่หลากหลาย
2… ทดลองการใช้งานได้แต่ไม่แข็งแรง ประยุกต์ได้ไม่หลากหลาย
1… ใช้งานไม่ได้
3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล 4… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
3… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มีครบถ้วน
2… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลบางส่วน
1… ไม่มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูล
4. การทารายงาน
4… มีองค์ประกอบของการรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน เรียงตามลาดับ
4.1 ความถูกต้องของ
3… มีองค์ประกอบของการราบงานครบถ้วนได้มาตรฐาน ไม่เรียงตามลาดับ
แบบฟอร์มรายงาน
2… มีองค์ประกอบของการรายงานไม่ครบถ้วน เรียงตามลาดับ
1… มีองค์ประกอบของการรายงานไม่ครบด้วน ไม่เรียงตามลาดับ
4.2 การใช้ภาษา การใช้ศพท์ 4… เลือกใช้คาถูกตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม ไม่ใช้คาฟุุมเฟือย พิมพ์
ทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้องทั้งหมด
3… เลือกใช้คาถูกตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด
2… เลือกใช้คาไม่ถูกตามหลักภาษา มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ผิด 1-9 คา
1… เลือกใช้คาไม่ถูกตามหลักภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า 10 คาขึ้นไป
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ระดับคะแนน
4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตาม 4… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง เขียน
หลักการ
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
3… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
2… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
1… ไม่มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
4.4 การอภิปรายและสรุปผล 4… มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูล
3… มีการวิเคราะห์และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน
2… มีการวิเคราะห์แต่สรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
1… ขาดการวิเคราะห์แต่มีการสรุปผลข้อมูล
5. การแสดงโครงงานและการ 4… บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งอย่างเหมาะสม หัวข้อ
นาเสนอ
มองเห็นชัดเจน ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3… บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งอย่างเหมาะสม หัวข้อ
ของการจัดแสดงโครงงาน
มองเห็นชัดเจน ไม่ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
2… บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งไม่เหมาะสม หัวข้อ
มองเห็นไม่ชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
1… บอร์ดไม่ได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งบ้าง นาเสนอไม่
เป็นขั้นตอน
5.2 การตอบข้อซักถาม
4… มีความเข้าใจในโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยัง
ไม่ได้ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป การอธิบายมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนร่วมด้วย พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือกันทาหน้าที่ของตน
3… มีความเข้าใจในโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป ขาดเหตุผลสนับสนุน พูดจาฉะฉาน เสียง
ดัง ทุกคนร่วมมือกันทาหน้าที่ของตน
2… มีความเข้าใจในโครงงานของตน ทราบว่ควรทาอะไรบ้าง ขาดเหตุผล
สนับสนุน พูดจาฉะฉาน แต่ละคนทาหน้าที่ของตน เข้าใจโครงงานไม่
ครบทุกส่วน
1… มีความเข้าใจฝนโครงงานของตนไม่ครบทุกส่วน บางคนปฏิบัติหน้าที่ไม่
เต็มที่
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ระดับคะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์
4… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/ต่อยอดเรื่องเดิมที่น่าสนใจ สามารถ
1.1 ความแปลกใหม่ของ
เชื่อมโยงไปสู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ได้
ปัญหา (การตั้งปัญหา)
3… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/และน่าสนใจ
2… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/แต่ไม่น่าสนใจ
1… ไม่ใช่เรื่องใหม่/ไม่ใช่วิธีใหม่
1.2 วิธีการดาเนินงาน
4… ใช้เทคนิค วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาต้นแบบอย่างเหมาะสม
ใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดได้
3… ใช้เทคนิคออกแบบยังไม่เหมาะสม ใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดได้
2… ขาดเทคนิคช่วยในการออกแบบ แต่ยังใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดไม่ได้
1… ขาดเทคนิค ใช้งานไม่ได้ ออกแบบและพัฒนาต่อยอดไม่ได้
2. วิธีการศึกษาค้นคว้า
4… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจน รัดกุม ถูกต้อง ครบถ้วน
2.1 การกาหนดจุดประสงค์
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
3… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจนแต่ไม่รัดกุม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/แต่ไม่น่าสนใจ
1… ไม่ใช่เรื่องใหม่/ไม่ใช่วิธีใหม่
2.2 การตั้งสมมติฐาน
4… ทานายผลการทดลองอย่างมีเหตุผลตามหลักการและทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับปัญหา
3… ทานายผลการทดลองแต่เหตุผลไม่ใช่หลักการและทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่สอดคล้องกับปัญหา
2… ทานายผลการทดลอง แต่เหตุผลไม่ใช่หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
1… ทานายผลการทดลองอย่างเดียว ไม่มีเหตุผลประกอบ และไม่
สอดคล้องกับปัญหา
2.3 การทางานอย่างมีขั้นตอน 4… มีการวางแผน จัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3… มีการวางแผน จัดลาดับการทางาน การแบ่งงานไม่ชัดเจน ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2… มีการวางแผน ไม่มีการจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1… ไม่มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจนและ
ไม่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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2.4 การใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ อย่าง
เหมาะสม
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง

3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา

3.3 การนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล

4. การทารายงาน
4.1 ความถูกต้องของ
แบบฟอร์มรายงาน
4.2 การใช้ภาษา การใช้ศัพท์
ทางวิทยาศาสตร์

ระดับคะแนน
4… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้
3… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและไม่ประยุกต์ใช้
2… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้
1… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่อย่างถูกต้องและไม่ประยุกต์ใช้
4… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
3… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
2… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1… มีการจัดกระทาเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่อง
4… มีการทดลองซ้า 3 ครั้ง หรือมากกว่า และผลการศึกษามีความ
น่าเชื่อถือ 100%
3… การทดลองซ้า 2 ครั้ง และผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ 80%
2… การทดลองซ้า 1 ครั้ง และผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ 60%
1… ไม่ได้ทาการทดลองและผลจากการศึกษาไม่น่าเชื่อถือ
4… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
3… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้
2… ทดลองการใช้งานได้แต่ไม่แข็งแรง ประยุกต์ได้ไม่หลากหลาย
1… ไม่งานไม่ได้
4… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
3… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มีครบถ้วน
2… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลบางส่วน
1… ไม่มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูล
4… มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน เรียงตามลาดับ
3… มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน
2… มีองค์ประกอบของรายงานไม่ครบถ้วน เรียงตามลาดับ
1… มีองค์ประกอบของรายงานไม่ครบถ้วน ไม่เรียงตามลาดับ
4… เลือกใช้คาตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม ไม่ใช้คาฟุุมเฟือย พิมพ์ถูกต้อง
ทั้งหมด
3… เลือกใช้คาตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ถูกต้อง
ทั้งหมด
2… เลือกใช้คาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ผิด 1-9 คา
1… เลือกใช้คาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า 10 คาขึ้นไป
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4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตาม
หลักการ

4.4 การอภิปรายและสรุปผล

5. การแสดงโครงงานและการ
นาเสนอ
5.1 การแสดงโครงงานและ
นาเสนอผลงาน

5.2 การตอบข้อซักถาม

ระดับคะแนน
4… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
3… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
2… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
1… ไม่มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
4… มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูล
3… มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน
2… มีการวิเคราะห์แต่สรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
1… ขาดการวิเคราะห์แต่มีการสรุปผลข้อมูล
4… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งอย่างเหมาะสม หัวข้อมองเห็น
ชัดเจน ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
3… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีไม่เหมาะสมในการตกแต่ง หัวข้อมองเห็น
ชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
2… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งไม่เหมาะสม หัวข้อมองเห็น
ชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
1… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งบ้าง นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
4… มีความเข้าใจโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป การอธิบายมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนร่วมด้วย พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือทาหน้าที่ของตน
3… มีความเข้าใจโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป ขาดเหตุผลสนับสนุนร่วมด้วย พูดจา
ฉะฉาน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือทาหน้าที่ของตน
2… มีความเข้าใจโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง ขาดเหตุผล
สนับสนุนร่วมด้วย พูดจาฉะฉาน แต่ละคนทาหน้าที่ของตน เข้าใจ
โครงงานไม่ครบทุกส่วน
1… มีความเข้าใจโครงงานของตนไม่ครบทุกส่วน บางคนปฏิบัติหน้าที่ไม่
เต็มที่
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
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8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
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7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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