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ครูผูส้อน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

****************************************************************************** 

1.  ค าอธบิายรายวชิา 

          ศึกษาสมบัติทางกายภาพ วิเคราะห์ผลการใช้ธาตุ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ  ตระหนักถึงคุณค่าของ
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและกัมมันตรังสี อธิบายและเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว ความ
หนาแน่น และใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม อธิบายโครงสร้างอะตอ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและสารประกอบ อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค การเคล่ือนท่ีของอนุภาค  ความร้อนและความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปล่ียนสถานะของสสาร  วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียน
อุณหภูมิและเปล่ียนสถานะ สร้างแบบจ าลอง และตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อน และใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร วิเคราะห์สถานการณ์ ค านวณ สร้าง
แบบจ าลอง ออกแบบ เลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

 โดยใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน
และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

2.ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีได้รับจากการสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศท่ีได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
รวมท้ังจัดกลุ่มธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ  (ว 2.1 ม 1/1) 
2. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.1 ม 1/2) 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทางการใช้
ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า (ว 2.1 ม 1/3) 
4. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟ 
แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ (ว 2.1 ม 1/4) 
5. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (ว 2.1 ม 1/5) 



6. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (ว 2.1 ม 1/6) 
7. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจ าลองและ
สารสนเทศ  (ว 2.1 ม 1/7) 
8. อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ีประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจ าลอง             
(ว 2.1 ม 1/8) 
9. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ี 
ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง                  
(ว 2.1 ม 1/9) 
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และแบบจ าลอง    (ว 2.1 ม 1/10) 
11. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและ
เปล่ียนสถานะ  โดยใช้สมการ Q= mc t และ Q = mL (ว 2.3 ม 1/1) 
12. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร (ว 2.3 ม 1/2) 
13. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
(ว 2.3 ม 1/3) 
14. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดตัวและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน                         
(ว 2.3 ม 1/4) 
15. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและค านวณปริมาตรความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่าง
สสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ (ว 2.3 ม 1/5) 
16. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อน โดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสีความร้อน (ว 2.3 ม 1/6) 
17. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนความร้อน  (ว 2.3 ม 1/7) 

 18. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ  
          เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (ว 4.1 ม. 1/1) 

 19. ระบุปัญหาหรือความต้องกการในชีวิตประจ าวันรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
     กับปัญหา (ว 4.1 ม 1/2) 
 20. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นน าเสนอ 
    แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม 1/3) 
 21. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ 
     น าเสนอผลการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม 1/4) 
 22. ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ  
    แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (ว 4.1 ม 1/5) 

23. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
(ว 4.2  ม.1/1)  
 

  



24. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
 (ว 4.2  ม.1/2) 
25. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอผล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ 

    โดยใช้ซอฟแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (ว 4.2 ม 1/3) 
 26. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง                        

 (ว 4.2 ม 1/4) 



3.  ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 
สัปดาหท์ี/่ 

คาบที ่
หนว่ยการเรยีนรู/้สาระการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั วธิสีอน/กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 

/งานทีม่อบหมาย 
สื่อการสอน 
/แหลง่เรยีนรู ้

1 
(1) 
 
 

ปฐมนเิทศและบทน า (1 คาบ) 
      

 - แนะน าขอบข่ายการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา  
ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลการเรียน 
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้   

- แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 

1-2 
(2-6) 

 
  

หน่วยที่ 1  สารและสมบัติของสาร 
1.1  ความหมายและสมบัติของสาร  (5 คาบ) 
 

ข้อ 1,2,5,6 
 

- กิจกรรมการทดลองการน าไฟฟ้า, การน า
ความร้อน 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของสาร 

3-4 
(7-12) 

 

1.2 ประเภทของสารและการจ าแนก  (6 คาบ) ข้อ 1,4,19,20 -กิจกรรมการทดลองเปรียบเทียบจุดเดือดของ
สารบริสุทธิ์และสารละลาย (น้ า,น้ าเกลือ) 

แบบฝึกหัดการจ าแนกสาร 

5 
(13-15) 

  

1.3 การจัดเรียงอนุภาคของสาร (3คาบ) 
 

ข้อ 9,21,23 -กิจกรรมการทดลองการจัดเรียงอนุภาคของ
สาร 
 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาค
ของสาร  
- ส่ือ PowerPoint 
- บูรณาการกับกลุ่มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

6 
(16-18) 

1.4 อะตอมและโครงสร้างอะตอม (3คาบ) ข้อ 
7,8,21,22,23 

-กิจกรรมการจัดเรียงอนุภาค ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 



สัปดาหท์ี/่ 
คาบที ่

หนว่ยการเรยีนรู/้สาระการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั วธิสีอน/กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
/งานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน 
/แหลง่เรยีนรู ้

 
  

- ส่ือ PowerPoint 
- ส่ือวีดิทัศน์ เรื่อง  
โครงสร้างอะตอม 
- แบบฝึกหัด เรื่อง  
อะตอมและโครงสร้างอะตอม 
- บูรณาการกับกลุ่มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

7-8 
(19-24) 

  

1.5 ธาตุและสารประกอบท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  
(6คาบ) 
 

ข้อ  
3,19,20,23 

- กิจกรรมการทดลองสมบัติของสารละลาย 
คอยลอยด์ และสารแขวนลอย 
- กิจกรรมการทดลองเปรียบเทียบขนาดของ
อนุภาคสาร(กระดาษกรอง เซลโลเฟน)  
- กิจกรรมการทดลองศึกษาสมบัติการกระเจิง
ของแสงในสารละลาย คอลลอยด์  แขวนลอย 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
 

9 
(25-27) 

1.6 พลังงานกับการเปล่ียนแปลงของสาร (3คาบ) ข้อ 
10,19,20 

- กิจกรรมการทดลองอุณหภูมิกับการเปล่ียน
สถานะของสาร (เขียนกราฟจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวของสาร) 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- แบบฝึกหัดเรื่องพลังงานกับการ
เปล่ียนแปลงของสาร 

10 สอบกลางภาค 
11 

(31-33) 
หนว่ยที่ 2  พลังงานความร้อน 
2.1 ความหมายและแหล่งก าเนิดความร้อน (3 คาบ)            
 

 
ข้อ 11,23 

-กิจกรรมน าเสนอ อภิปรายความหมายพลังงาน
ความร้อนและแหล่งก าเนิดความร้อน 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
- ส่ือ PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 



สัปดาหท์ี/่ 
คาบที ่

หนว่ยการเรยีนรู/้สาระการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั วธิสีอน/กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
/งานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน 
/แหลง่เรยีนรู ้

12-13 
(34-39) 

2.2 อุณหภูมิและหน่วยการวัด (6 คาบ) 
           2.2.1 อุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์ 
          2.2.2  การวัดและการเปล่ียนหน่วย 
ของอุณหภูมิ 

ข้อ 11-12,    
19-21,23 

กิจกรรมการทดลองการใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดเรื่อง  
การเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิ 

14-15 
(40-45) 

2.3 การถ่ายโอนความร้อน (6 คาบ) 
      2.3.1 ความหมายการถ่ายโอนความร้อน 

การน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน    
2.3.2 การถ่ายโอนความร้อนใน

ชีวิตประจ าวันและการน าไปใช้ประโยชน์  

ข้อ 15-17,23 - กิจกรรมการทดลองการถ่ายโอนความร้อน    
- ร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายจากสถานการณ์
ตัวอย่างเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- วีดิทัศน์ 
- แบบฝึกหัด เรื่อง  
การถ่ายโอนความร้อน 

16-17 
(46-51) 

2.4 การดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุ (6 คาบ) 
      2.4.1 ความหมายการดูดกลืนและคายความ
ร้อนของวัตถุ  
      2.4.2 ประโยชน์ของการดูดกลืนและคายความ
ร้อนของวัตถุและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     
     2.4.3 ประโยชน์ของการหด และการขยายตัว
ของสาร 

ข้อ 13-
14,19,20,23 

- กิจกรรมการทดลองการดูดกลืนและคาย 
ความร้อนของวัตถุ 
- ร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ               
การดูดกลืนและคายความร้อนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- วีดิทัศน์ 
 

18-19 
(52-57) 

2.5 ปริมาณความร้อน สมดุลความร้อน (6 คาบ) 
     2.5.1 ปริมาณความร้อนท่ีท าให้สารเปล่ียน
สถานะและการเปล่ียนอุณหภูมิ 
      2.5.2 ความหมายของสมดุลความร้อน  
      2.5.3 การค านวณสมดุลความร้อน  
      2.5.4 ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร  

ข้อ 11,15,17 
,19,20,23 

- กิจกรรมการทดลองสมดุลความร้อน 
- ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการน าสมดุลความ
ร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-การท าแบบฝึกหัด   

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- วีดิทัศน์ 
- แบบฝึกหัดเรื่อง สมดุลความ
ร้อน 



สัปดาหท์ี/่ 
คาบที ่

หนว่ยการเรยีนรู/้สาระการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั วธิสีอน/กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
/งานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน 
/แหลง่เรยีนรู ้

      2.5.5 ประโยชน์ของสมดุลความร้อนใน
ชีวิตประจ าวัน  

20 สอบปลายภาค 
 

4.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561         มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 4.1   ประเมินจากการบ้านหรืองานท่ีมอบหมาย    25  คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน :จิตพิสัย  10  คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบย่อย                   15  คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบกลางภาค     20  คะแนน 
 4.5   ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ     10  คะแนน 
 4.6   ประเมินจากการสอบปลายภาค     20  คะแนน 
         รวม 100  คะแนน



รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
4.1 ประเมนิจากการบา้นหรอืงานทีม่อบหมาย (25 คะแนน) 

รายการ คะแนน 
1. แบบบันทึกการทดลอง 
1.1 กิจกรรมการทดลอง การน าไฟฟ้า การน าความร้อน 
1.2 กิจกรรมการทดลอง การเปรียบเทียบจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 
1.3 กิจกรรมการทดลอง การจัดเรียงอนุภาคของสาร 
1.4 กิจกรรมการทดลอง การจัดเรียงอนุภาค ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
1.5 กิจกรรมการทดลอง สมบัติของสารละลาย คอยลอยด์และสารแขวนลอย 
1.6 กิจกรรมการทดลอง เปรียบเทียบขนาดของอนุภาคสาร 
1.7 กิจกรรมการทดลอง ศึกษาสมบัติการกระเจิงของแสงในสารละลาย คอลลอยค์  
     แขวนลอย 
1.8 กิจกรรมการทดลอง อุณหภูมิกับการเปล่ียนสถานะของสาร 
1.9 กิจกรรมการทดลอง การใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
1.10 กิจกรรมการทดลอง การถ่ายโอนความร้อน 
1.11 กิจกรรมการทดลอง การดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุ 
1.12 กิจกรรมการทดลอง สมดุลความร้อน 
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2. แบบฝึกหัด 
  2.1 แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของสาร 
  2.2 แบบฝึกหัด เรื่อง การจ าแนกสาร 
  2.3 แบบฝึกหัด เรื่อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม 
  2.4 แบบฝึกหัด เรื่อง สารละลาย คอลลอยด์ และแขวนลอย 
  2.5 แบบฝึกหัดเรื่อง พลังงานกับการเปล่ียนแปลงของสาร 
  2.6 แบบฝึกหัดเรื่อง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
  2.7 แบบฝึกหัด เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน 
  2.8 แบบฝึกหัดเรื่อง สมดุลความร้อน   

8 

3.  สืบค้นและวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างอะตอม 2 
4. ช้ินงานบูรณาการ เรื่อง พลังงานความร้อน (เครื่องกลกับการใช้พลังงานความร้อน) 3 

หมายเหตุ    1. เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ในการท างานหรือการบ้านช้ินนั้น ๆ ครูผู้สอนควรพิจารณาจาก
ความยากความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านช้ินนั้น ๆ  

 2. การทดลองเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม แต่ให้เขียนรายงานเป็นรายบุคคล
เพื่อดูการท างานของแต่ละคน หรือบางการทดลองครูอาจใช้วิธีการสาธิต 

 3. งานหรือภาระงานท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาประเมินเป็นคะแนน ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

  



  

  

4.2  ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน : จิตพสิยั (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวชิา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนท่ี 1                    
ปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง  
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น      
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม      
4. เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์*      
5. ความมีเหตุผล      
6.ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ      
8. ความประหยัด      
9. ความซื่อสัตย์      
10. ความตรงต่อเวลา      

รวม      
คะแนนรวม   

คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวม 5)  
หมายเหตุ :  
  1. เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉล่ีย   ผลการประเมิน   คะแนนจิตพิสัยท่ีได้ 
   9.00-10.00                    ดีเย่ียม                                          10 
    8.00-8.99                      ดีมาก                                            9 
    7.00-7.99                        ดี                                               8 
      6.00-6.99                     ปานกลาง                                        7 
   ต่ ากว่า 5.99                   ปรับปรุง                                         6 

 *2.  เกณฑ์การพิจารณาเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียน  ดังนี้ 
 2.1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 2.2  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ 
 2.3  ผู้เรียนตระหนักในคุณและโทษของการใช้วิทยาศาสตร์ 
 2.4  ผู้เรียนมาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
 2.5  ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 
 2.6  ผู้เรียนต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

     
 
 



  

  

 เกณฑ์การให้คะแนน 
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 6 ข้อ  =  ดีเย่ียม   
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     5 ข้อ  =  ดีมาก 
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     4 ข้อ  =  ดี 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     3 ข้อ  =  ปานกลาง 
             นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     2 ข้อ  =  ต้องปรับปรุง 
4.3 ประเมนิจากการสอบยอ่ย  (15 คะแนน) 
 เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง 

หวัขอ้/เนือ้หาที่ใช้ในการสอบ คะแนน 
หนว่ยที่ 1 สารและสมบัตขิองสาร 
     1.1  ความหมายและสมบัติของสาร 
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1.2  ประเภทของสารและการจ าแนก 
     1.3  การจัดเรียงอนุภาคของสาร 
     1.4  อะตอมและโครงสร้างอะตอม 
     1.5 ธาตุและสารประกอบท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     1.6 พลังงานกับการเปล่ียนแปลงของสาร 

หนว่ยที่ 2  พลงังานความรอ้น 
      2.1  ความหมายและแหล่งก าเนิดความร้อน 

 
 
 
4 
 

2.2  อุณหภูมิและหน่วยการวัด 
     2.2.1 อุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์ 
     2.2.2 การวัดและการเปล่ียนหน่วย 

 
2.3 การถ่ายโอนความร้อน 

     2.3.1 ความหมายการถ่ายโอนความร้อน 
     2.3.2 การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจ าวันและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
2.4  การดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุ 
      2.4.1  ความหมายการดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุ 
      2.4.2  ประโยชน์ของการดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุและการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
      2.4.3 ประโยชน์ของการหดและการขยายตัวของสาร 
 
 

 
5 

 
รวม 15 

 



  

  

4.4  ประเมนิจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดการสอบกาลางภาค ระหว่างวันท่ี ..................... เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาท่ีสอบ 
ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง 

หวัขอ้/เนือ้หาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนขอ้สอบ คะแนน 
หนว่ยที่ 1 สารและสมบัตขิองสาร 
     1.1  ความหมายและสมบัติของสาร 
      

ปรนัย 2 ข้อ(1 คะแนน) 
 

1 

     1.2  ประเภทของสารและการจ าแนก 
    1.3 การจัดเรียงอนุภาคของสาร 

 

ปรนัย 4 ข้อ(2 คะแนน) 
อัตนัย 3 ข้อ(6 คะแนน) 
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1.4  อะตอมและโครงสร้างอะตอม ปรนัย 2 ข้อ(1 คะแนน) 
อัตนัย 1 ข้อ(2 คะแนน) 

3 

1.5 ธาตุและสารประกอบท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรนัย 2 ข้อ(1 คะแนน) 
อัตนัย 1 ข้อ(2 คะแนน) 

3 

1.6 พลังงานกับการเปล่ียนแปลงของสาร ปรนัย 2 ข้อ(1 คะแนน) 
อัตนัย 2 ข้อ(4 คะแนน) 

 

5 

 ปรนัย 12 ข้อ(6 คะแนน) 
อัตนัย 7 ข้อ(14 คะแนน) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

4.5  ประเมนิจากการสอบปฏบิัตกิาร  (10 คะแนน) 

 4.5.1  แบบบันทึกการสังเกตการทดลอง     5  คะแนน 
 4.5.2  แบบบันทึกการให้คะแนนการทดลอง    5  คะแนน 
 
 4.5.1  แบบบันทึกการสังเกตการทดลอง (5  คะแนน) 

รายการสงัเกต 
ระดบัการประเมนิ 

ดี  
(2) 

พอใช้  
(1) 

ควรปรับปรุง
(0) 

1.  มีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ    
2.  มีการเตรียมและด าเนินการทดลองตามข้ันตอน    
3.  การใช้อุปกรณ์และสารเคมี    
4.  ความคล่องแคล่วในการทดลอง    
5.  ความเป็นระเบียบระหว่างและหลังปฏิบัติการทดลอง    

รวม    
 
4.5.2 เกณฑ์ให้คะแนนรายงานการทดลอง  (5  คะแนน) 

1. จุดประสงค์การทดลอง  (  1  คะแนน  ) 
2.1  จุดประสงค์สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง     1 คะแนน 
2.2  จุดประสงค์สอดคล้องเพียงบางส่วน     0.5 คะแนน 
2.3  จุดประสงค์ไม่สอดคล้อง      0 คะแนน 

2. สมมติฐานการทดลอง  (  1  คะแนน  ) 
2.1  เขียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล  1 คะแนน 
2.2  เขียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ถูกต้องบางส่วน  0.5 คะแนน 
2.3  เขียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ถูกต้องไม่เป็นเหตุเป็นผล 0 คะแนน  

3. ผลการทดลอง  (  2  คะแนน  ) 
3.1 แสดงผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง     1 คะแนน 
3.2 น าเสนอได้เหมาะสม       1 คะแนน 

          3.3  แสดงผลการศึกษาได้ไม่ถูกต้อง     0 คะแนน 

4. สรุปผลการทดลอง  (  1  คะแนน  ) 
4.1 สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับตัวแปรท่ีศึกษา  1 คะแนน 
   ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      
4.2 สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับตัวแปรท่ีศึกษา  0.5 คะแนน 

    ได้เพียงบางตัวแปร       
        5.3 ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้กับตัวแปรท่ีศึกษา  0 คะแนน 



  

  

4.6  ประเมนิจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

 ก าหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี..........................เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที 
เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง  

หวัขอ้/เนือ้หาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวน

ขอ้สอบ 
คะแนน 

หนว่ยที่ 2 พลงังานความรอ้น 
2.1 อุณหภูมิและหน่วยการวัด 
2.1.1 อุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์  
2.1.2 การวัดและการเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิ 

ปรนัย 2 ข้อ (1 คะแนน) 
อัตนัย 2 ข้อ (4 คะแนน) 

5 

2.2 การถ่ายโอนความร้อน 
2.2.1 ความหมายของการถ่ายโอนความร้อน การน า การพา การ
แผ่รังสีความร้อน 
2.2.2 การถ่ายโอนความาร้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ปรนัย 4 ข้อ (2 คะแนน) 
อัตนัย 1 ข้อ(2 คะแนน) 

4 

2.3 การดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุ 
2.3.1 ความหมาย 
2.3.2 ประโยชน์ของการดูดกลืน การคายความร้อนท่ีน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.3.3 การใช้ประโยชน์ของการหดและขยายตัวของสารเมื่อได้รับ
ความร้อน 

ปรนัย 4 ข้อ (2 คะแนน) 
อัตนัย 2 ข้อ (4 คะแนน) 

6 

  2.4 ปริมาณความร้อน สมดุลความร้อน  
2.4.1 ปริมาณความร้อนกับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและการ
เปล่ียนสถานะของสาร 
2.4.2 ความหมายของสมดุลความร้อน 
2.4.3 การค านวณสมดุลความร้อน 
2.4.4 ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร 

ปรนัย 2 ข้อ(1 คะแนน) 
อัตนัย 2 ข้อ(4 คะแนน) 

5 

รวม ปรนัย 12 ข้อ (6 คะแนน) 
อัตนัย 7 ข้อ (14 คะแนน) 

20 

 


