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ค ำชี้แจงประกอบกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 8 เล่ม ดังนี้ 

เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 

เล่มที่ 2 สมบัติบางประการของสารประกอบ  

เล่มที่ 3 การแยกสารเนื้อเดียว 

เล่มที่ 4 การแยกสารเนื้อผสม 

เล่มที่ 5 ปฏิกิริยาเคมี 

เล่มที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เล่มที่ 7 ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 

เล่มที่ 8 สารเคมีในชีวิตประจ าวันวัน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง ธำตุและสมบัติของธำตุ ใช้เวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้

ประกอบด้วย 

 1. ค าชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้/ผังมโนทัศน์ของเนื้อหา 

 2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/สาระส าคัญ 

 3. แผนผังขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 5. ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 

 6. ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 7. บัตรค าสั่ง 

 8. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 9. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ 

 10. บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 11. บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 12. บัตรแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 13. บัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 14. บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 
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15. บัตรแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

16. แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ 

 17. กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ 

 18. บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ 

 19. บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 20. บัตรเฉลยบัตรแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 21. บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 22. บัตรเฉลยบัตรแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 23. บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ 

 24. บรรณานุกรม 

   25. การวัดผลและประเมินผล 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียน โดยครูผู้สอน เป็นผู้ที่

คอยก ากับดูแลช่วยเหลือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครผูู้สอนจัดท าขึ้น ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรศึกษาค าแนะน า

ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนใช้ทุกครั้ง 
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สารและสมบัติ
ของสาร

เล่มท่ี 1

ธาตุและสมบัติของ
ธาตุ

เล่มท่ี 2

สมบัติบาง
ประการของ
สารประกอบ

เล่มท่ี 3

การแยกสารเนื้อ
เดียว

เล่มท่ี 4

การแยกสารเนื้อ
ผสม

เล่มท่ี 5

ปฏิกิริยาเคมี

เล่มท่ี 6

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยา

เคมี

เล่มท่ี 7

ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน

เล่มท่ี 8

สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน

  

ผังมโนทัศน์ของเนื้อหำ 
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ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ  

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 

 ว 3.1 ม.2/1 ส ารวจและอธิบายองคประกอบสมบัติของธาตุ 

 ว. 3.1 ม.2/2 สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุ 

กัมมันตรังสีและน าความรูไปใชประโยชน 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (Knowledge: K) 

  1. อธิบายองค์ประกอบของธาตุและสมบัติของธาตุได้ 

  2. เปรียบเทียบสมบัติของธาตุชนิดต่างๆ ได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 

  ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุ 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

  1. มีความใฝ่เรียนรู้ 

  2. มีวินัย 

  3. มีความมุ่งม่ันในการท างาน 

สำระส ำคัญ 

 ธาตุเปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกันและไมสามารถแยกสลายเปนสารอื่นไดอีกโดย

วิธีการทางเคมี สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ ที่ประกอบดวยธาตุตั้งแตส่องธาตุขึ้นไปรวมตัวกันดวยอัตราสวนโดย

มวลคงท่ี และมีสมบัติแตกตางจากสมบัติเดิมของธาตุที่เปนองคประกอบ 
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กำรวัดผลและประเมินผล 

วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

ด้ำนควำมรู้ (Knowledge : K) 

1. การตรวจแบบฝึกหัดที่ 1-2 1. แบบฝึกหัดที่ 1-2 1. ท าได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 2. แบบทดสอบหลังเรียน 2. ท าได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (Process : P) 

1. การประเมินผังความคิด 1. แบบประเมินผังความคิด 1. ผังความคิดผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

2. การสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

1. พฤติกรรมการท างานกลุ่มผ่าน
เกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. การประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านเกณฑ์ ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ด้ำนสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

แบบประเมินการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

คะแนนการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ ในระดับ ดี  
ขึ้นไป 
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แผนผังขั้นตอนในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

ศึกษาค าชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ศึกษาค าแนะน า 

 

ศึกษาบัตรค าสั่ง 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ปฏิบัติตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ 

   
 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

สรุปคะแนน 

 

    ผ่านเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มต่อไป 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครูผู้สอน 

  

ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอนนี้ใช้ส าหรับประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร

และสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 

 1. บทบำทของครูผู้สอน 

  1.1 ครูเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการ

ชั้นเรียน และการเตรียมสื่อการเรียนที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องจัดให้ครบตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้

กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ 

  1.3 ก่อนท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องอธิบาย ชี้แจง วิธีปฏิบัติให้ชัดเจน และให้นักเรียนอ่าน

ค าแนะน าในการท ากิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจตรงกัน แล้วจึงลงมือท ากิจกรรม 

  1.4 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมี 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเน้นให้นักเรียน

ตั้งใจเรียนและระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ 

  1.5 การจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 

   1.5.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

   1.5.2 ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) 

   1.5.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

   1.5.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

   1.5.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) 

  1.6 ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูควรเดินตรวจดูการท างานของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม       

ครูซักถามหากพบว่านักเรียนคนใดคนหนึ่งมีปัญหาเกิดข้ึน ครูต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ปัญหานั้นหมดไป 

  1.7 ครูควรดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1.8 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบและเก็บ

อุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพ่ือความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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2. สิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียม 

ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเตรียมสื่อ

ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 บัตรค าสั่ง 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ พร้อมกระดาษค าตอบ 

2.3 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

2.4 บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

2.5 บัตรแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

2.6. บัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 2.7 บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 2.8 บัตรแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 2.9 แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ พร้อมกระดาษค าตอบ 

2.10 บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ 

 2.11 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 2.12 บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 

 2.13 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 2.14 บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

 2.15 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ 
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กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 8  

 

กลุ่มที่ 2  

 

กลุ่มที่ 7  

 

กลุ่มที่ 6  

 

กลุ่มที่ 3  

 

กลุ่มที่ 5  

 

กลุ่มที่ 4  

 

 

3. กำรจัดชั้นเรียน 

การจัดชั้นเรียนขณะที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะท ากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม    

โดยแบ่งเป็นกลุ่ม จ านวนกลุ่ม 8 กลุ่ม (ข้ึนอยู่กับจ านวนนักเรียน ในชั้นเรียนแต่ละห้อง) กลุ่มละ 4-5 คน 

แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน และเม่ือท าแบบทดสอบนักเรียนต้องแยกออกจากกลุ่ม

และจัดห้องสอบเป็นรายบุคคล 

 

แผนผังกำรจัดชั้นเรียน 

 

 

กระดานด า 

 

                   โต๊ะครู       โต๊ะวางอุปกรณ์  
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4. กำรวัดผลและประเมินผล 

 4.1 ด้านความรู้ (Knowledge : K) 

  4.1.1 ประเมินแบบฝึกหัดที่ 1-2  

  4.1.2 ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน 

 4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 

  4.2.1 ประเมินผังความคิด 

  4.2.2 ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.2.3 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

  4.3.1 ประเมินความใฝ่เรียนรู้ 

  4.3.2 ประเมินความมีวินัย 

  4.3.3 ประเมินความมุ่งม่ันในการท างาน 

 4.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  4.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

  4.4.2 ความสามารถในการคิด 

  4.4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 

  

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้ง่ายขึ้น   

มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้น ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์ และตั้งใจ ดังต่อไปนี้ 

 1. เลือกหัวหน้ากลุ่ม เพื่อเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็นผู้รวบรวมบัตร

กิจกรรม และเลขานุการกลุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 2. ให้นักเรียนท าความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จบแล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง  

 3. ให้นักเรียนศึกษาค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน ศึกษาขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 4. ปฏิบัติตามค าสั่ง อย่างเคร่งครัด ไม่เล่นขณะปฏิบัติกิจกรรม ตรงต่อเวลา และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืน 

หากไม่เข้าใจให้สอบถามครู 

 5. สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน 

 6. ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบก่อนเรียน และเม่ือท าแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว รองหัวหน้ากลุ่มรวบรวม

กระดาษค าตอบส่งครู 

 7. นักเรียนเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน 

 8. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จทุกข้ันตอนแล้ว ให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย     

4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบหลังเรียน  

 9. ตรวจค าตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และสรุปผลคะแนนที่ได้ลงในกระดาษค าตอบ

ก่อน-หลังเรียน 

 10. หลังการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้ารวบรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครู 
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บัตรค ำสั่ง 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. หัวหน้ากลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  จากครูผู้สอนแล้วน าไปแจกให้กับ

สมาชิกในกลุ่มให้เรียบร้อย 

 2. รองหัวหน้ากลุ่มแจกแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเล่มที่ 1 ธาตุและ

สมบัติของธาตุ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที เป็นรายบุคคล 

 3. เลขานุการรวบรวมแบบทดสอบก่อนเรียนและกระดาษค าตอบส่งคืนครูผู้สอน 

 4. รองหัวหน้ากลุ่มแจกบัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ ให้กับสมาชิก สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันศึกษา 

และร่วมอภิปรายในกลุ่มให้เข้าใจ 

 5. รองหัวหน้ากลุ่มแจกบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ หัวหน้ากลุ่มอ่านค าชี้แจงในบัตรกิจกรรม 

จากนั้นสมาชิกปฏิบัติตามค าชี้แจงที่ระบุไว้ในบัตรกิจกรรม 

 6. รองหัวหน้าแจกบัตรแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ สมาชิกทุกคนท าแบบฝึกหัด จากนั้นร่วมกัน

ตรวจค าตอบตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 7. รองหัวหน้ากลุ่มแจกบัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี ให้กับสมาชิก สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน

ศึกษา และร่วมอภิปรายในกลุ่มให้เข้าใจ 

 8. รองหัวหน้ากลุ่มแจกบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี หัวหน้ากลุ่มอ่านค าชี้แจงในบัตรกิจกรรม 

จากนั้นสมาชิกปฏิบัติตามค าชี้แจงที่ระบุไว้ในบัตรกิจกรรม 

 9. รองหัวหน้าแจกบัตรแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี สมาชิกทุกคนท าแบบฝึกหัด จากนั้นร่วมกัน

ตรวจค าตอบตามเกณฑ์การให้คะแนน 

10. เลขานุการกลุ่มแจกแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเล่มที่ 1 ธาตุและ

สมบัติของธาตุ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที เป็นรายบุคคล 

 11. เลขานุการรวบรวมแบบทดสอบหลังเรียนและกระดาษค าตอบส่งคืนครูผู้สอน  

 12. หลังจากนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวมชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ ส่งคืนครูผู้สอน 
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สื่อและเครื่องมือชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  
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ค ำชี้แจง 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน 

 2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

 3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 10 นาที 

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

1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของธาตุโลหะ  

 ก. การน าไฟฟ้า      

ข. มีน้ าหนักเบา 

 ค. เคาะมีเสียงกังวาน     

ง. เป็นมันวาว 

2. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุที่ถูกต้อง 

 ก. P - ออกซิเจน      

ข. Ba - แมกนีเซียม 

 ค. Na - โซเดียม      

ง. H - ฮีเลียม 

3. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นธาตุทั้งหมด 

 ก. เงิน ปรอท      

ข. ทองแดง ทองค าขาว 

 ค. ทองเหลือง ดีบุก     

ง. สเตนเลส สังกะสี 
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4. วงกลมในรูปที่มีขนาดแตกต่างกันแทนอะตอมของธาตุที่ต่างกัน รูปใดสามารถแทนแก๊สออกซิเจน 

 ก.        

 

 

ข.  

 

 

 ค.        

 

ง.  

 

 

5. ตารางแสดงสมบัติบางประการของวัสดุ 4 ชนิด ชนิดใดเป็นโลหะ 

วัสดุ ความหนาแน่น การน าไฟฟ้า เสียงเมื่อเคาะ คุณสมบัติด้านอ่ืน 

A ต่ า ไมน่ า ทึบ สีเหลือง 

B ต่ า น า ทึบ สีด า 
C สูง ไม่น า กังวาน ไม่มีสี 

D สูง น า กังวาน เป็นมัน 

 ก. วัสดุ A      

ข. วัสดุ B 

ค. วัสดุ C      

ง. วัสดุ D 

 

 

 

 

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2                       17 

  

 

เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ                                   โดย นางสาวมณีนุช  กิตติขจร 

 

6. ข้อใดมีอ านาจทะลุทะลวงสูงที่สุด 

 ก. รังสีแกมมา      

ข. รังสีเบตา 

 ค. รังสีแอลฟา      

ง. รังสีโพสิตรอน  

7. การใช้สารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. ใช้โซเดียม – 24 ติดตามการไหลของเลือดเพ่ือหาต าแหน่งที่หลอดเลือดขอดหรืออุดตัน 

 ข. ใช้ไอโอดีน – 131 ศึกษาการดูดกลืนไอโอดีนของต่อมไทรอยด์ 

 ค. ใช้ไอโอดีน – 123 ในการสร้างภาพสมอง 

 ง. ใช้เทคนีเซียม – 99 ในการสร้างภาพของกระดูก 

8. ข้อใดผิด 

 ก. รังสีแอลฟามีสัญลักษณ์เขียนแทนเป็น He2
4   

ข. รังสีเบตามีอ านาจทะลุทะลวงสูงมาก 

 ค. รังสีแกมมาเป็นรังสีที่ไม่มีประจุไฟฟ้า   

ง. รังสีแอลฟามีอ านาจทะลุทะลวงต่ ามาก 

9. ข้อใดอธิบายถึงรังสีแกมมาไม่ถูกต้อง 

 ก. เป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก  

 ข. ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 มิลลิเมตรได้ 

 ค. มีสมบัติคล้ายรังสีเอ็กซ์ เมื่อผ่านเข้าไปในสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรง 

 ง. มีสัญลักษณ์เขียนแทนเป็น  

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากการน าธาตุกัมมันตรังสีมาใช้ 

 ก. ใช้ในการถนอมอาหาร     

ข. ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง 

 ค. ใช้ค้นหาซากดึกด าบรรพ์    

ง. ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ชื่อ-นามสกุล....................................................................ชั้น.........................เลขที่............... ........กลุ่มท่ี............. 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

 

 

 

 

 คะแนน  

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้  

 

ต้ังใจท ำนะคะ 

นักเรียน 
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บัตรเนื้อหำที่ 1 

เรื่อง สมบัติของธำตุ 

ธาตุ (element)  เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน และไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่น
ได้  ในสมัยก่อนยังมีการค้นพบธาตุเพียงไม่ก่ีชนิด  จึงมีการก าหนดใช้สัญลักษณ์ภาพแทนธาตุต่างๆ ที่ค้นพบ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              
                (ก) ตัวอย่างสัญลักษณ์ธาตุตามแนวคิดของดอลตัน                         (ข) จอหน์ ดอลตัน 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสัญลักษณ์ธาตตุามแนวคิดของดอลตัน-นักเคมี จอห์น ดอลตัน  
ที่มา : (ก) http://thaisci.blogspot.com/2011/08/blog-post.html 

      (ข) https://th.wikipedia.org/wiki/จอห์น_ดอลตัน 
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2558) 

 

ในสมัยแรกที่พบธาตุ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จักธาตุไม่มากนัก จอห์น ดอลตัน จึงได้ใช้รูปแทน
สัญลักษณ์ของธาตุและสารประกอบ 

เกร็ดน่ารู้   
จอห์น ดอลตัน เป็นนักเคมี และนกัฟิสิกส์ชาวอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นผูร้ิเริ่มทฤษฎีอะตอม และท า

การวิจัยเรื่องการอธิบายสาเหตตุาบอดส ี
ค.ศ.1808 ดอลตัน ไดต้ีพิมพ์หนังสือเลม่หนึ่งมีช่ือว่า A New System of Chemical Philosophy เลม่ที่ 1 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม (Atomic Theory) โดยดอลตันเป็นคนแรกท่ีค้นพบทฤษฎีในระหว่าง                 
ค.ศ.1801-1803 ต่อมาใน ค.ศ.1810 ดอลตันได้พมิพ์หนังสือเล่มที่ 2 ช่ือว่า A New System of Chemical 
Philosophy จากหนังสือท้ัง 2 เล่มนี้ สามารถอธิบายสมบัติของอะตอมได้ชดัเจนท่ีสดุ ดอลตันสรุปเกี่ยวกับทฤษฎี
อะตอมไวด้ังนี ้

1. ธาตุต่างๆ ประกอบไปด้วยอนภุาคเล็กๆ จ านวนมาก และอนุภาคเล็กๆเหล่านี้ เรียกว่า อะตอม 
2. อะตอมของธาตุต่างๆ ก็มลีักษณะ และน้ าหนักประจ าเฉพาะของธาตุนั้น 
3. สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของสสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป และต้องเป็นอัตราส่วนท่ีเลขลงตัวเสมอ

 4. อะตอมไมส่ามารถสร้างขึ้นใหม ่หรือท าลายใหส้ิ้นสญูไปได้ 
5. อะตอมเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสดุ ในส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสดุของธาตุ ซึ่งไม่สามารถแยกออกไปได้  

  

http://thaisci.blogspot.com/2011/08/blog-post.htmlhttp:/thaisci.blogspot.com/2011/08/blog-post.html


 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2                       20 

  

 

เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ                                   โดย นางสาวมณีนุช  กิตติขจร 

 

  

เมื่อมีการค้นพบธาตุชนิดต่างๆ มากขึ้น  จึงเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากตัวอักษร 
ภาษาอังกฤษไม่ว่าชื่อของอะตอมจะยาวแค่ไหนก็ใช้พยัญชนะแค่ 2 ตัวเท่านั้น อักษรแรกเป็น 
พยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่ อักษระตัวที่ 2 เป็นพยัญชนะตัวพิมพ์เล็กที่ไม่ซ้ ากันแทน  

ไฮโดรเจน  H ซัลเฟอร์(ก ามะถัน)  S    แมกนีเซียม Mg 
ออกซิเจน  O โซเดียม     Na    ไอร์ออน Fe 
คาร์บอน   C คลอรีน     Cl    อะลูมิเนียม Al 
 

ฝึกเขียนสัญลักษณ์                      ลองเขียนจริงๆ ดูนะ!           

แมกนีเซียม    Mg  ไฮโดรเจน. .................  โซเดียม...................... 

                   อักษรพิมพ์ใหญ่       อักษรพิมพ์เล็ก 
 

  

 

 

 

 

ปัจจุบันมีการค้นพบธาตุมากข้ึนกว่า 110 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุที่พบตามธรรมชาติ  และเป็นธาตุที่มนุษย์
สังเคราะห์ข้ึนมา โดยแต่ละธาตุจะมีสมบัติแตกต่างกันออกไป นักวิทยาศาสตร์จึงได้ใช้สมบัติของธาตุเหล่านั้นเป็น

เกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ของธาตุลงในตารางธาตุ (periodic table) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตารางธาต ุ

ทีม่า : https://pantip.com/topic/33689464 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2558) 

สัญลักษณ์ของอะตอม  
มีประมาณ 100 กว่าชนิด 

แต่จ าแค่นี้ก่อนนะ 

เด็กๆพอเข้าใจการเขียนสัญลกัษณ์ธาตุแล้วใช่ไหมคะ 

ถ้าเข้าใจเราไปดูตารางธาตุกันดีกว่านะคะ 
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นักวิทยาศาสตร์จัดเรียงตารางธาตุต่างๆ เป็นหมู่และคาบ  โดยธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันจะอยู่ในหมู่เดียวกัน  
แบ่งได้  18 หมู่ (แนวดิ่ง)  และแบ่งเป็นคาบได้  7 คาบ (แนวนอน)   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
    โบรมีน           ก ามะถัน           ฟอสฟอรัส 
 
 
 
   คาร์บอน            ไอโอดีน            เงิน 
 
 
 
     

 ทอง            ทองแดง            พลวง 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างธาตุบางชนิด 
ที่มา : http://scimath.org/ebook/คู่มือคร/ูวิทยาศาสตร/์วิทย์3-ม.2-เล่ม1 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558) 

การจัดหมวดหมู่ของธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน จะจ าแนกธาตุได้ 3 กลุ่ม คือ 

1.  ธาตุโลหะ (metal)  ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง มีผิวมันวาว  สามารถสะท้อนแสงได้ มีจุด
หลอมเหลวและจุดเดือดสูง  ท าให้มีสมบัติของแม่เหล็กได้  เป็นตัวน า 

ธาตุในกลุ่มนี้  ได้แก่  ธาตุหมู่ 1A  ,2A และกลุ่มโลหะแทรนซิชัน  เช่น  โซเดียม (Na)  ลิเทียม (Li) 
โพแทสเซียม (K)  แมกนีเซียม (Mg)  สังกะสี (Zn)  และเหล็ก (Fe)   
3.  ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid)  เป็นธาตุที่มีสมบัติของโลหะและอโลหะรวมกัน  โดยมีบางธาตุอยู่
ในหมู่ 3A-6A  มีสมบัติ  เช่น มีความมันวาวและเป็นเงา  น าความร้อนได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  ธาตุ
ในกลุ่มนี้  ได้แก่  โบรอน (Br)  ซิลิคอน (Si)  พลวง (Sb) และสารหนู (As) 
 

 
 

2.  ธาตุอโลหะ (non-metal)  เป็นธาตุที่มีหลายสถานะท้ังของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  เป็นธาตุที่
ไม่น าไฟฟ้า  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ า ผิวไม่มีมันวาว  ธาตุในกลุ่มนี้ได้แก่ ธาตุหมู่ 7A-8A  และ
บางธาตุในหมู่ 4A-6A  เช่น คาร์บอน (C)  ไอโอดีน (I) ก ามะถัน (S) ออกซิเจน (O)  และคลอรีน (Cl) 

3.  ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid)  เป็นธาตุที่มีสมบัติของโลหะและอโลหะรวมกัน  โดยมีบางธาตุอยู่ใน
หมู่ 3A-6A  มีสมบัติ  เช่น มีความมันวาวและเป็นเงา  น าความร้อนได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  ธาตุใน
กลุ่มนี้  ได้แก่  โบรอน (Br)  ซิลิคอน (Si)  พลวง (Sb) และสารหนู (As) 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะกับอโลหะ 

สมบัติ/ชนิดของธาตุ ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ กึ่งโลหะ 
1. สถานะ เป็นของแข็ง ยกเว้น ปรอท

เป็นของเหลว 
มีทั้งของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส 

ของแข็ง 

2. ลักษณะผิว มันวาว ผิวด้าน บางชนิดผิวด้าน 
บางชนิดผิวมันวาว 

3. ความเหนียวหรือเปราะ เหนียว ตีเป็นแผ่นบางๆหรือ
ยืดเส้นได้ 

เปราะ ทุบแล้วแตก เปราะ 

4. การเกิดเสียงเมื่อเคาะหรือ
ทุบ 

กังวาน ไม่กังวาน ไม่กังวาน 

5. จุดหลอมเหลวและจุดเดือด สูง ยกเว้นปรอท ต่ า ยกเว้นคาร์บอน บางชนิดสูง 
6. การน าไฟฟ้า น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า บางชนิดน าไฟฟ้า 
7. การเกิดปฏิกิริยากับกรด ท าปฏิกิริยากับกรดได้แก๊ส

ไฮโดรเจน 
ไม่ท าปฏิกิริยากับกรด ไม่ท าปฏิกิริยากับ

กรด 
 
ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ 

ตารางท่ี 2  ประโยชน์ของธาตุโลหะและธาตุอโลหะบางชนิด 

ธาตุ สัญลักษณ์ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ 
แคลเซียม Ca -  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกระดูกและฟัน 
อะลูเนียม AI -  ท าสายไฟแรงสูง 

-  ใช้ผลิตกระป๋องน้ าอัดลม 
-  เป็นส่วนประกอบในเครื่องบิน 

ทองแดง Cu -  ท าสายไฟ 
-  ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกาย 
-  เป็นส่วนประกอบในเหรียญกษาปณ์ 

เหล็ก Fe -  เป็นองค์ประกอบของเฮโมโกลบินในเลือด 
-  ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท 

สังกะสี Zn -  เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ท่ีส าคัญในร่างกาย 
-  ใช้ท าถ่านไฟฉาย 

ตะกั่ว Pb -  ใช้ในงานบัดกรี เชื่อมโลหะ 
-  ใช้ท าแบตเตอรี่ 

ออกซิเจน O -  ใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
คาร์บอน C -  ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

-  ใช้ท าไส้ดินสอ 
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บัตรกิจกรรมที่ 1 

เรื่อง สมบัติของธำตุ 

 

สมำชิก    1. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  2. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
  3. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  4. ....................................................................... ...............................เลขที่...........ชั้น.................. 
  5. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทดลอง เรื่อง สมบัติของธาตุ ตามล าดับขั้นตอน การทดลอง และบันทึก
รายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบค าถามท้ายการทดลอง 
จุดประสงค์กำรทดลอง 
 ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุชนิดต่างๆ ได้ 

ตอนที่ 1 ทดสอบการน าไฟฟ้าของธาตุ 

วัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี  

 1. ชุดเครื่องตรวจการน าไฟฟ้า 1 เครื่อง 

 2. กระบะถ่าน 1 ชุด 

 3. วัสดุของธาตุโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม อย่างละ 1 แท่ง 

 4. วัสดุของธาตุอโลหะ ได้แก่ โบรมีน ก ามะถัน คาร์บอน อย่างละ 1 แท่ง 

 5. กระดาษทรายขนาด 5 ซม.× 5 ซม.  1 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ชุดเครื่องตรวจการน าไฟฟ้า 
ที่มา : มณีนุช กิตติขจร, 2558 
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วิธีการทดลอง 

1.  จัดอุปกรณ์ศึกษาการน าไฟฟ้าของธาตุ  โดยต่อเครื่องตรวจการน าไฟฟ้าเข้ากับกระบะถ่าน 
 2.  น าแท่งวัสดุของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะที่ขัดให้สะอาดด้วยกระดาษทรายแล้ว มาต่อในวงจรไฟฟ้า   
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า  เมื่อน าแท่งวัสดุของธาตุแต่ละชนิดมาต่อ 
 

ตอนที่ 2 ทดสอบการน าความร้อนของธาตุ  

วัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี 

 1. ชุดเครื่องตรวจการน าความร้อน 1 เครื่อง 

 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 อัน 

 3. น้ าปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 4. ดินน้ ามัน 1 ก้อน 
 5. วัสดุของธาตุโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม อย่างละ 1 แท่ง 

 6. วัสดุของธาตุอโลหะ ได้แก่ โบรมีน ก ามะถัน คาร์บอน อย่างละ 1 แท่ง 

 7. กระดาษทรายขนาด 5 ซม.× 5 ซม.  1 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ชุดเครื่องตรวจการน าความร้อน 

ที่มา : มณีนุช กิตติขจร, 2558 
 
วิธีการทดลอง 
 1.  น าแท่งวัสดุของธาตุโลหะและธาตุอโลหะที่ขัดให้สะอาดด้วยกระดาษทรายแล้ว  มาต่อเข้ากับจุกยางของ
เครื่องตรวจการน าความร้อน 
 2.  วางก้อนดินน้ ามันบนแท่งวัสดุแต่ละแท่ง  แล้วใส่น้ าปริมาตร  100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลงใน
เครื่องตรวจการน าความร้อน 
 3.  น าชุดเครื่องตรวจการน าความร้อนไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ก้อนดินน้ ามันแล้วบันทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ธาตุ ผลการทดสอบ 
การน าไฟฟ้า การน าความร้อน 

สว่าง ไม่สว่าง ดี ไม่ดี 
โลหะ เหล็ก     

ทองแดง     
อะลูมิเนียม     

อโลหะ โบรมีน     
ก ามะถัน     
คาร์บอน     

สรุปผลการทดลอง 

 

ค าถามท้ายการทดลอง  
 

1. ธาตุใดบ้างท่ีสามารถน าความร้อนและน าไฟฟ้าได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ถ้าจะจัดกลุ่มธาตุที่ตรวจสอบ ควรใช้สมบัติใดเป็นเกณฑ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การน าธาตุต่างๆ มาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับสมบัติของธาตุ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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บัตรแบบฝึกหัดที่ 1 

เรื่อง สมบัติของธำตุ 

 

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน า 

 

  

1.1 ปรอท...............................................เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง 

 1.2 เงิน...................................................น าไฟฟ้าได้ดีที่สุด 

 1.3 สิ่งมีชีวิตต้องการออกซิเจน...............................................ช่วยในกระบวนการหายใจ 

 1.4 เหล็ก...........................................ใช้ในการก่อสร้าง 

 1.5 ทองแดง........................................ใช้ท าสายไฟ 

 

 

  

2.1 Au ชื่อธาตุ ............................................. 2.2 Pb ชื่อธาตุ .............................................  

 2.3 Mn ชื่อธาตุ ............................................. 2.4 Ag ชื่อธาตุ .............................................  

 2.5 S ชื่อธาตุ .............................................  2.6 Zn ชื่อธาตุ .............................................  

 2.7 N ชื่อธาตุ .............................................  2.8 Mg ชื่อธาตุ .............................................  

 2.9 Hg ชื่อธาตุ ...........................................  2.10 Na ชื่อธาตุ ............................................  

 

 

 

1. ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ของธำตุที่อยู่ในประโยคต่อไปนี้ (5 คะแนน) 

2. ให้นักเรียนเติมช่ือธำตุในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (5 คะแนน) 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

ตำรำง สมบัติบางประการของธาตุ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดันอากาศ 1 บรรยากาศ 

ธำตุ 
ลักษณะ
ภำยนอก 

ควำมแข็งหรือ
ควำมเหนียว 

กำรน ำไฟฟ้ำ 
จุดหลอมเหลว

(C) 

จุดเดือด  

(C) 

โบรอน ของแข็งสีด า แข็งและเปราะ ไม่น าไฟฟ้า 2030 900 

โบรมีน ของแข็งสีเหลือง
ส้ม 

- ไม่น าไฟฟ้า -7 59 

เหล็ก ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

แข็งและเหนียว น าไฟฟ้า 1535 2750 

ปรอท ของเหลวสีเงิน 
มันวาว 

- น าไฟฟ้า -39 357 

ซิลิคอน ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

แข็งและเปราะ น าไฟฟ้าได้
เล็กน้อย 

1410 2680 

ไฮโดรเจน แก๊ส ไม่มีสี - ไม่น าไฟฟ้า -259 -253 

โซเดียม ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

อ่อนและเหนียว น าไฟฟ้า 98 892 

คลอรีน แก๊สสีเขียวตอง
อ่อน 

-  ไม่น าไฟฟ้า -1 35 

แมกนีเซียม ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

แข็งและเหนียว น าไฟฟ้า 650 117 

ออกซิเจน แก๊สไม่มีสี - ไม่น าไฟฟ้า -219 -183 
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ให้นักเรียนศึกษาสมบัติบางประการของธาตุจากตาราง แล้วจ าแนกธาตุออกเป็นโลหะ อโลหะ 

หรือกึ่งโลหะ และตอบค าถามให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

1. ธาตุที่จัดเป็นโลหะ ได้แก่ ........................................................................................ ........................................... 

2. ธาตุที่จัดเป็นอโลหะ ได้แก่ .......................................................................................................................................  

3. ธาตุที่จัดเป็นกึ่งโลหะ ได้แก่ ............................................................................................ ......................................... 

4. ธาตุที่มีจุดหลอมเหลวต่ าที่สุด ได้แก่ ...................................................................................................  

5. ซิลิคอนควรเป็นโลหะ อโลหะ หรือก่ึงโลหะ เพราะเหตุใด 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ พอท ากันได้ไหม  

ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ 
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ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) เป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสี
ออกมาได้เอง  เช่น  ธาตุ ยูเรเนียม(U) เรเดียม (Ra) และโคบอลด์ (Co)  โดยสาเหตุ
ที่ธาตุกัมมันตรังสีไม่เสถียร  ภายในนิวเคลียสมีพลังงานมากเกินไป นิวเคลียสของ
อะตอมจึงมีการถ่ายเทพลังงานออกมาในรูปของการแผ่รังสี  เรียกรังสีที่ธาตุ
กัมมันตรังสีแผ่ออกมานี้ว่า กัมมันตภาพรังสี  ซึ่งมี  3 ชนิด  ได้แก่ 

 

 

บัตรเนื้อหำที่ 2 

เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ธาตุกัมมันตรังสี คืออะไรนะ แค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้ว!! น่ากลัวๆ 

ไม่น่ากลัวอย่างท่ีคิดจ้ะ มาฟังทางนี้กันดีกว่า 

1. รังสีแอลฟา (alpha)  เขียนสัญลักษณ์เป็น  หรือ He2
4  มีประจุแตกตัวเป็นไฟฟ้าบวก สามารถท าให้

เกิดการแตกตัวเป็นไอออนในสารที่รังสีผ่านได้ดี  จึงเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว มีอ านาจทะลุทะลวงต่ า ไม่
สามารถทะลุผ่านกระดาษหรือโลหะบางๆ ได้  เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบ 
 

2. รังสเีบตา (beta) เขียนสัญลักษณ์เป็น β หรือ 𝑒−1
0  มีประจุไฟฟ้าลบ  ท าให้เกิดการแตกตัวเป็น 

ไอออนในสารได้น้อยกว่ารังสีแอลฟา  จึงมีอ านาจทะลุผ่านมากกว่ารังสีแอลฟา  โดยสามารถทะลุผ่านแผ่น
ตะกั่วหนา  1 มิลลิเมตรหรืออะลูมิเนียมหนา 5 มิลลิเมตรได้  มีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วของแสง เมื่อ
อยู่ในสนามไฟฟ้าจะเบนเข้าหาขั้วบวก 

 
3. รังสีแกมมา (gamma) เขียนสัญลักษณ์เป็น γ เป็นรังสีที่ไม่มีประจุไฟฟ้า  มีสมบัติคล้ายรังสีเอ็กซ์  
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก  มีอ านาจทะลุทะลวงผ่านได้สูงสุด  คือ  มากกว่ารังสี
แอลฟาและรังสีเบตา สามารถทะลุผ่านแผ่นตะกั่วหนา 8 มิลลิเมตร หรือคอนกรีตหนาๆ ได้  เมื่อผ่านเข้าไป
ในสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ในแนวตรง 
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ประโยชน์และโทษของธาตุกัมมันตรังสี 

 

ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี 
 1.  ด้านการแพทย์  เช่น  ใชโ้คบอลต์-60  รักษาโรคมะเร็ง  ใช้ไอโอดีน-131  ใน
การตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์  

2. ด้านเกษตรกรรม  เช่น  ใช้โคบอลต์-60  ในการถนอมอาหาร  เนื่องจากสามารถยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารได้  ใช้รังสีแกมมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและแมลงในอาหารหรือ
ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในเมล็ดพันธุ์พืช 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

ภาพที่ 6 การแผ่รังสีของธาตุกมัมนัตรังส ี
ที่มา : http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7196-2017-06-09-12-37-06 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     (ก) ฟิล์มเอกซเรย์มือ               (ข) เครื่องสแกนสมอง 
                              ภาพที่ 7 การใช้ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีด้านการแพทย ์
     ที่มา  : (ก) https://sites.google.com/site/supod45/sc30113/12558/kamnt-phaph-rangsi 
              (ข) http://www.nst.or.th/article/article493/article49311.html 
        (สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558) 

 
 

 

 

 

 
                                      

                                                      (ก) การขยายพันธ์ุโคกระบือ               (ข) การท าส้มไร้เมล็ด 
   ภาพที่ 8 การใช้ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสดี้านการเกษตร 

             ที่มา : (ก) - (ข) http://www.nst.or.th/article/notes01/article007.htm 
   (สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558) 

http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7196-2017-06-09-12-37-06
http://www.nst.or.th/article/notes01/article007.htm
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3. ด้านอุตสาหกรรม  เช่น  ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือควบคุมความหนาของแผ่นพลาสติกแผ่นกระจก และ
กระดาษ หรือใช้ตรวจหารอยรั่วของท่อส่งน้ ามัน 
 

 

 

 

   (ก) อุตสาหกรรมพอลเิมอร ์   (ข) การใช้รังสีแกมมาวัดระดับของไหลของสารเคม ี       (ค) อัญมณทีี่อาบด้วยรังส ี

ภาพที่ 9 การใช้ประโยชน์ของธาตกุัมมันตรังสีด้านอุตสาหกรรม 
ที่มา :  (ก)-(ข) http://www.nst.or.th/article/notes01/article008.htm 

(ค) http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/59730/-sciche-sci  
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2558) 

 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. ด้านพลังงาน  เช่น  ใช้ยูเรเนียม-238  เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 10 โรงงานนิวเคลียร ์

ที่มา :  http://wp.tabordnes.cz/2017/02/ 
    (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2558) 

 

เห็นไหมคะ สารกัมมันตรังสีก็ไม่นา่กลัวอย่างท่ี

คิด มีประโยชน์ตั้งมากมาย 
แตส่ารกัมมันตรังสีก็มโีทษเหมือนกันนะคะ  

เด็กๆก็ต้องศึกษาวิธีป้องกันด้วยนะ 

http://wp.tabordnes.cz/2017/02/
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ที่มา : 
https://ionizingradiationeffects.blogsp
ot.com/2011/12/blog-post_5149.html 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2558) 
 

 

 

 

 

        ภาพที่ 12 สัญลักษณ์แทนกัมมันตรังส ี
 

  

 
 

 
  

โทษของกัมมันตรังสี 
 กัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี  เมื่อผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในเนื้อเยื่อ อาจท าให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง หรืออาจท าให้สิ่งมีชีวิต
ชนิดนั้นตายทันที อันตรายเกิดกับร่างกายจากการได้รับกัมมันตภาพรังสีนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ ช่วงเวลา
ที่ได้รับ และบริเวณท่ีได้รับกัมมันตรังสี 
 เมื่อร่างกายได้รับกัมมันตภาพรังสี จะมีอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร และปวดศีรษะ ถ้าได้รับเป็นเวลานาน
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพันธุที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 โรคที่เกิดจากการไดร้ับรังส ี
ที่มา : https://www.slideshare.net/kroolek/radiation-13357002 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2558) 
 

เหมือนจะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ท่ีไหนนะ  

คิดไม่ออก น้องๆช่วยตอบหน่อยได้ไหม 

การป้องกันอันตรายที่เกิดจากธาตุกัมมันตังสี 
 การใช้ประโยชน์จากธาตุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์  
อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์  
เป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี  การน าธาตุ
กัมมันตรังสีมาใช้จึงต้องมีความรู้  ความเข้าใจ และปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องในการใช้ธาตุกัมมันตรังสีเป็นอย่างดี 
 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีมีหลาย
วิธี  เช่น 
 -  เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี ต้องสวมชุด
ปฏิบัติการที่รัดกุม  ติดเครื่องบันทึกปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ 
 -  เกบ็รักษาเครื่องก าเนิดกัมมันตภาพรังสีไว้ในบริเวณท่ี
เหมาะสม แข็งแรง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของรังสี 
 -  ติดสัญลักษณ์แทนธาตุกัมมันตรังสีในบริเวณท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดกัมมันตรังสีอย่างชัดเจน 
 -  ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มขณะท างานในห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี  เพราะรังสีอาจเข้าสู่ร่างกายได้จากการ
ปนเปื้อนในอาหาร 
 

https://ionizingradiationeffects.blogspot.com/
https://ionizingradiationeffects.blogspot.com/
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บัตรกิจกรรมที่ 2 

เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

 
สมำชิก    1. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  2. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
  3. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  4. ....................................................................... ...............................เลขที่...........ชั้น.................. 
  5. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี แล้วเขียนผังความคิด (Mind mapping )
ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี 
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ให้นักเรียนศึกษาธาตุกัมมันตรังสี และตอบค าถามให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

 

     บัตรแบบฝึกหัดที่ 2 

เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

 

 

 

  

  1. รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 

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

  2. ให้นักเรียนเรียงล าดับอ านาจทะลุทะลวงของรังสี    จากมากไปน้อย 

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

  3. ด้านการแพทย์มีการน าธาตุกัมมันตรังสีธาตุใดมาใช้ประโยชน์ 

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

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

  4. จงบอกโทษของกัมมันตรังสี 

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

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

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

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

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

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

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

  5. จงวาดรูปสัญลักษณ์การเตือนบริเวณท่ีมีกัมมันตรังสี   
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 

ค ำชี้แจง  

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน 

 2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

 3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 10 นาที 

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

1. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นธาตุทั้งหมด 

 ก. ทองแดง ทองค าขาว     

ข. เงิน ปรอท  

 ค. สเตนเลส สังกะสี     

ง. ทองเหลือง ดีบุก   

2. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุที่ถูกต้อง 

 ก. Na - โซเดียม      

ข. Ba - แมกนีเซียม 

 ค. P - ออกซิเจน      

ง. H - ฮีเลียม 

3. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของธาตุโลหะ 

 ก. เคาะมีเสียงกังวาน     

ข. เป็นมันวาว 

 ค. การน าไฟฟ้า      

ง. มีน้ าหนักเบา 

 

 

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2                       36 

  

 

เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ                                   โดย นางสาวมณีนุช  กิตติขจร 

 

4. ตารางแสดงสมบัติบางประการของวัสดุ 4 ชนิด ชนิดใดเป็นโลหะ 

วัสดุ ความหนาแน่น การน าไฟฟ้า เสียงเมื่อเคาะ คุณสมบัติด้านอ่ืน 
A ต่ า ไมน่ า ทึบ สีเหลือง 

B สูง ไมน่ า กังวาน ไม่มีสี 
C สูง น า กังวาน เป็นมัน 

D ต่ า น า ทึบ สีด า 

 ก. วัสดุ A      
ข. วัสดุ B 
ค. วัสดุ C      
ง. วัสดุ D 

5. วงกลมในรูปที่มีขนาดแตกต่างกันแทนอะตอมของธาตุที่ต่างกัน รูปใดสามารถแทนแก๊สออกซิเจน 

 ก.       ข.  

 

 

 ค.       ง.  

 

 

6. ข้อใดผิด 

 ก. รังสีเบตามีอ านาจทะลุทะลวงสูงมาก   

ข. รังสีแอลฟามีสัญลักษณ์เขียนแทนเป็น He2
4   

 ค. รังสีแอลฟามีอ านาจทะลุทะลวงต่ ามาก   

ง. รังสีแกมมาเป็นรังสีที่ไม่มีประจุไฟฟ้า  

7. ข้อใดอธิบายถึงรังสีแกมมาไม่ถูกต้อง 

 ก. มีสัญลักษณ์เขียนแทนเป็น  

ข. เป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก 

ค. ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 มิลลิเมตรได้  

 ง. มีสมบัติคล้ายรังสีเอ็กซ์ เมื่อผ่านเข้าไปในสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรง 
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8. การใช้สารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. ใช้ไอโอดีน – 123 ในการสร้างภาพสมอ 

 ข. ใช้เทคนีเซียม – 99 ในการสร้างภาพของกระดูก 

ค. ใช้ไอโอดีน – 131 ศึกษาการดูดกลืนไอโอดีนของต่อมไทรอยด์ 

 ง. ใช้โซเดียม – 24 ติดตามการไหลของเลือดเพ่ือหาต าแหน่งที่หลอดเลือดขอดหรืออุดตัน 

9. ข้อใดมีอ านาจทะลุทะลวงสูงที่สุด 

 ก. รังสีโพสิตรอน      

ข. รังสีเบตา 

 ค. รังสีแอลฟา      

ง. รังสีแกมมา    

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากการน าธาตุกัมมันตรังสีมาใช้ 

 ก. ใช้ค้นหาซากดึกด าบรรพ์    

ข. ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 ค. ใช้ในการถนอมอาหาร     

ง. ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 

 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................ชั้น.........................เลขที่............... ........กลุ่มท่ี............. 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

 

 

 

 

 คะแนน  

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้  

 

 

มำรวมคะแนน

กันเลยนะคะ 
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ภำคผนวก 
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บัตรเฉลย 
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บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  
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เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ  

 

ข้อ ก ข ค ง 
1  X   
2   X  
3 X    
4    X 
5    X 
6 X    
7    X 
8  X   
9  X   
10   X  
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บัตรกิจกรรมที่ 1 

เรื่อง สมบัติของธำตุ 

 

สมำชิก    1. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  2. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  3. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
  4. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  5. ....................................................................... ...............................เลขที่...........ชั้น.................. 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทดลอง เรื่อง สมบัติของธาตุ ตามล าดับขั้นตอน การทดลอง และบันทึก
รายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบค าถามท้ายการทดลอง 
จุดประสงค์กำรทดลอง 
 ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุชนิดต่างๆ ได้ 

ตอนที่ 1 ทดสอบการน าไฟฟ้าของธาตุ 

วัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี  

 1. ชุดเครื่องตรวจการน าไฟฟ้า 1 เครื่อง 

 2. กระบะถ่าน 1 ชุด 

 3. วัสดุของธาตุโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม อย่างละ 1 แท่ง 

 4. วัสดุของธาตุอโลหะ ได้แก่ โบรมีน ก ามะถัน คาร์บอน อย่างละ 1 แท่ง 

 5. กระดาษทรายขนาด 5 ซม.× 5 ซม.  1 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ชุดเครื่องตรวจการน าไฟฟ้า 
ที่มา : มณีนุช กิตติขจร, 2558 
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วิธีการทดลอง 

1.  จัดอุปกรณ์ศึกษาการน าไฟฟ้าของธาตุ  โดยต่อเครื่องตรวจการน าไฟฟ้าเข้ากับกระบะถ่าน 
 2.  น าแท่งวัสดุของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะที่ขัดให้สะอาดด้วยกระดาษทรายแล้ว  มาต่อในวงจรไฟฟ้า  
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า  เมื่อน าแท่งวัสดุของธาตุแต่ละชนิดมาต่อ 
 

ตอนที่ 2 ทดสอบการน าความร้อนของธาตุ  

วัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี 

 1. ชุดเครื่องตรวจการน าความร้อน 1 เครื่อง 

 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 อัน 

 3. น้ าปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 4. ดินน้ ามัน 1 ก้อน 
 5. วัสดุของธาตุโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม อย่างละ 1 แท่ง 

 6. วัสดุของธาตุอโลหะ ได้แก่ โบรมีน ก ามะถัน คาร์บอน อย่างละ 1 แท่ง 

 7. กระดาษทรายขนาด 5 ซม.× 5 ซม.  1 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ชุดเครื่องตรวจการน าความร้อน 

ที่มา : มณีนุช กิตติขจร, 2558 
 
วิธีการทดลอง 
 1.  น าแท่งวัสดุของธาตุโลหะและธาตุอโลหะที่ขัดให้สะอาดด้วยกระดาษทรายแล้ว  มาต่อเข้ากับจุกยางของ
เครื่องตรวจการน าความร้อน 
 2.  วางก้อนดินน้ ามันบนแท่งวัสดุแต่ละแท่ง  แล้วใส่น้ าปริมาตร  100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลงใน
เครื่องตรวจการน าความร้อน 
 3.  น าชุดเครื่องตรวจการน าความร้อนไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ก้อนดินน้ ามันแล้วบันทึกผล 
 
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2                       46 

  

 

เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ                                   โดย นางสาวมณีนุช  กิตติขจร 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ธาตุ 
ผลการทดสอบ 

การน าไฟฟ้า การน าความร้อน 
สว่าง ไม่สว่าง ดี ไม่ดี 

โลหะ 
เหล็ก     

ทองแดง     
อะลูมิเนียม     

อโลหะ 
โบรมีน     

ก ามะถัน     
คาร์บอน     

สรุปผลการทดลอง 

 

ค าถามท้ายการทดลอง  
 

1. ธาตุใดบ้างท่ีสามารถน าความร้อนและน าไฟฟ้าได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ถ้าจะจัดกุล่มธาตุที่ตรวจสอบ ควรใช้สมบัติใดเป็นเกณฑ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การน าธาตุต่างๆ มาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับสมบัติของธาตุ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

โลหะ  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  และอะลูมิเนียม  จะน าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ดี  ส่วนอโลหะ เช่น 
โบรมีน ก ามะถัน  จะน าไฟฟ้าและความร้อนได้ไม่ดี  ส่วนคาร์บอนจะน าไฟฟ้าได้ดี 

 นอกจากธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  และธาตุกึ่งโลหะที่มีสมบัติแตกต่างกันแล้ว  ยังมีธาตุอีกกลุ่มหนึ่งที่มี
สมบัติเฉพาะตัว  โดยสามารถแผ่รังสีได้เองเรียกธาตุกลุ่มนี้ว่า  ธาตุกัมมันตรังสี 

 

เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม 
 

กำรน ำไฟฟ้ำ และกำรน ำควำมร้อน 

กำรน ำธำตุต่ำงๆ มำใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับสมบัติของธำตุเหล่ำนั้น เช่น 
- ทองแดง น ำมำใช้ท ำสำยไฟฟ้ำ เพรำะน ำไฟฟ้ำได้ดี 
- อะลูมิเนียม ใช้ท ำภำชนะหุงต้ม เพรำะน ำควำมร้อนได้ดี 
- เหล็ก ใช้ท ำวัสดุก่อสร้ำง เพรำะมีควำมแข็ง 
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บัตรเฉลยบัตรแบบฝึกหัดที่ 1 

เรื่อง สมบัติของธำตุ 

 

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน า 

 

  

1.1 ปรอท...............................................เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง 

 1.2 เงิน...................................................น าไฟฟ้าได้ดีที่สุด 

 1.3 สิ่งมีชีวิตต้องการออกซิเจน...............................................ช่วยในกระบวนการหายใจ 

 1.4 เหล็ก...........................................ใช้ในการก่อสร้าง 

 1.5 ทองแดง........................................ใช้ท าสายไฟ 

 

 

  

2.1 Au ชื่อธาตุ ............................................. 2.2 Pb ชื่อธาตุ .............................................  

 2.3 Mn ชื่อธาตุ ............................................. 2.4 Ag ชื่อธาตุ .............................................  

 2.5 S ชื่อธาตุ .............................................  2.6 Zn ชื่อธาตุ .............................................  

 2.7 N ชื่อธาตุ .............................................  2.8 Mg ชื่อธาตุ .............................................  

 2.9 Hg ชื่อธาตุ ...........................................  2.10 Na ชื่อธาตุ ............................................  

 

 

 

1. ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ของธำตุที่อยู่ในประโยคต่อไปนี้ (5 คะแนน) 

2. ให้นักเรียนเติมช่ือธำตุในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

Hg 

Fe 

O 

Ag 

Cu 

ทอง ตะกั่ว 

ปรอท 

ไนโตรเจน 

ซัลเฟอร์ หรือ ก ามะถัน 

แมงกานีส 

โซเดียม 

แมกนีเซียม 

สังกะสี 

เงิน 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลต่อไปนี้และตอบค าถาม 

ตำรำง สมบัติบำงประกำรของธำตุ ที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดันอำกำศ 1 บรรยำกำศ 

ธำตุ 
ลักษณะ
ภำยนอก 

ควำมแข็งหรือ
ควำมเหนียว 

กำรน ำไฟฟ้ำ 
จุดหลอมเหลว

(C) 

จุดเดือด  

(C) 

โบรอน ของแข็งสีด า แข็งและเปราะ ไม่น าไฟฟ้า 2030 900 

โบรมีน ของแข็งสีเหลือง
ส้ม 

- ไม่น าไฟฟ้า -7 59 

เหล็ก ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

แข็งและเหนียว น าไฟฟ้า 1535 2750 

ปรอท ของเหลวสีเงิน 
มันวาว 

- น าไฟฟ้า -39 357 

ซิลิคอน ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

แข็งและเปราะ น าไฟฟ้าได้
เล็กน้อย 

1410 2680 

ไฮโดรเจน แก๊ส ไม่มีสี - ไม่น าไฟฟ้า -259 -253 

โซเดียม ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

อ่อนและเหนียว น าไฟฟ้า 98 892 

คลอรีน แก๊สสีเขียวตอง
อ่อน 

-  ไม่น าไฟฟ้า -1 35 

แมกนีเซียม ของแข็งสีเงิน 
มันวาว 

แข็งและเหนียว น าไฟฟ้า 650 117 

ออกซิเจน แก๊สไม่มีสี - ไม่น าไฟฟ้า -219 -183 

 

 

 

 

 

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2                       49 

  

 

เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ                                   โดย นางสาวมณีนุช  กิตติขจร 

ให้นักเรียนศึกษาสมบัติบางประการของธาตุจากตาราง แล้วจ าแนกธาตุออกเป็นโลหะ อโลหะ 
หรือกึ่งโลหะ และตอบค าถามให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

1. ธาตุที่จัดเป็นเป็นโลหะ ได้แก่ ........................................................................................ ........................................... 

2. ธาตุที่จัดเป็นอโลหะ ได้แก่ ............................................................................................................................. .......... 

3. ธาตุที่จัดเป็นกึ่งโลหะ ได้แก่ ......................................................................... ............................................................ 

4. ธาตุที่มีจุดหลอมเหลวต่ าที่สุด ได้แก่ ...................................................................................................  

5. จากตาราง ซิลิคอนควรเป็นโลหะ อโลหะ หรือก่ึงโลหะ เพราะเหตุใด 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหล็ก ปรอท โซเดียม แมกนีเซียม  

โบรมีน ไฮโดรเจน คลอรีน ออกซิเจน  

ไฮโดรเจน  

โบรอน ซิลิคอน 

กึ่งโลหะ เพราะสมบัติการน าไฟฟ้า จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง เหมือนโลหะ แต่มีความแข็งและเปราะ
เหมือนอโลหะ  
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………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……................................................
......................................................
...................................................... 

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

.... ประโยชน์ของธาตุ
กัมมนัตรังสี 

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

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

.. 

 

บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 

เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

 
สมำชิก    1. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  2. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  3. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
  4. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  5. ....................................................................... ...............................เลขที่...........ชั้น.................. 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรกิจกรรม เรื่องธาตุกัมมันตรังสี แล้วเขียนผังความคิด (Mind mapping )
ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี 

 
 
 
.  

ด้านการแพทย์              
โคบอลต์-60  รักษาโรคมะเร็ง    
ใช้ไอโอดีน-131  ในการตรวจหา
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์  

ด้านเกษตรกรรม            
โคบอลต์-60  ในการถนอมอาหาร  
เนื่องจากสามารถยับยั้งการเจรญิ
ของจุลินทรีย์ในอาหารได้  รังสี
แกมมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและแมลง
ในอาหารหรือใช้ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ใน
เมลด็พันธ์ุพืช 

ด้านพลังงาน                       
ยูเรเนยีม-238  เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

ด้านอุตสาหกรรม                  
ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุม
ความหนาของแผ่นพลาสติก    
แผ่นกระจก  และกระดาษ หรือใช้
ตรวจหารอยรั่วของท่อส่งน้ ามัน 
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ให้นักเรียนศึกษาธาตุกัมมันตรังสี และตอบค าถามให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

 

บัตรเฉลยบัตรแบบฝึกหัดที่ 2 

เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

 

 

  

  1. รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 

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

  2. ให้นักเรียนเรียงล าดับอ านาจทะลุทะลวงของรังสี    จากมากไปน้อย 

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

  3. ด้านการแพทย์มีการน าธาตุกัมมันตรังสีธาตุใดมาใช้ประโยชน์ 

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

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

  4. จงบอกโทษของกัมมันตรังสี 

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

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

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

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

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

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

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

  5. จงวาดรูปสัญลักษณ์การเตือนบริเวณท่ีมีกัมมันตรังสี   

 

 

 

 

 

    

มี 3 ชนิด คือ แอลฟา เบตา แกมมา  

   

โคบอลต์-60  รักษาโรคมะเร็ง  ใช้ไอโอดีน-131  ในการตรวจหาความผิดปกติของ 

 ต่อมไทรอยด์ 

 
กัมมันตรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี  เม่ือผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต   

จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเนื้อเยื่อ อาจท าให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้าย 

เมื่อร่างกายได้รับกัมมันตภาพรังสี จะมีอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร และปวดศรีษะ ถ้าได้รับ
เป็น 

กัมมันตภาพรังสีนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ ช่วงเวลาที่ได้รับ และบริเวณที่ได้รับ
กัมมันตรังสี 

หรือมะเร็ง หรืออาจท าให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นตายทันที อันตรายเกิดกับร่างกาย จากการได้รับ 

ลูกหลานได้ 

เวลานานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพันธุ์ที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่น
ลูกหลานได้เป็น 
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ  

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1  X   
2 X    
3    X 
4   X  
5    X 
6 X    
7   X  
8  X   
9    X 
10 X    
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กำรวัดผลและประเมินผล 
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กำรวัดผลและประเมินผล 

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 เล่มที่ 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 
 

 

 

วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

1. การตรวจแบบฝึกหัดที่ 1-2 1. แบบฝึกหัดที่ 1-2 1. ท าได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 2. แบบทดสอบหลังเรียน 2. ท าได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้ ( Knowledge : K ) ด้านความรู้ ( Knowledge : K ) 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำคะแนน แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธำตุ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 มีจ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม  15 คะแนน  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

  

ข้อที่ 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน/เกณฑ์กำรพิจำรณำค ำตอบ 

1.1-
1.5 

1 
- ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้องตรงตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 
- ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ไม่ถูกต้องตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 

2.1-
2.10 

1 
- ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้องตรงตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 
- ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ไม่ถูกต้องตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 

 

ตอนที่ 2 มีจ านวน 5 ข้อ คะแนน 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

ข้อที่ 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน/เกณฑ์กำรพิจำรณำค ำตอบ 

1-5 2 

- ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัตรเฉลย
แบบฝึกหัดที่ 1 
- ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้องบางส่วนตรงตามบัตรเฉลย
แบบฝึกหัดที่ 1 
- ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ไม่ถูกต้องตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 

 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
ช่วงคะแนน ความหมาย 

20-25 นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  
ต่ ากว่า 20 นักเรียนมีความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 

** เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้ร้อยละ 80ขึ้นไป ** 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน                            

แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติของธาตุ 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนน แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 

ตอนที่ 1 มีจ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม  10 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

  

ข้อที่ 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน/เกณฑ์กำรพิจำรณำค ำตอบ 

1-5 2 

- ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัตรเฉลย
แบบฝึกหัดที่ 2 
- ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้องบางส่วนตรงตามบัตรเฉลย
แบบฝึกหัดที่ 2 
- ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ไม่ถูกต้องตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
8-10 นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  

ต่ ากว่า 8 นักเรยีนมีความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 

** เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ** 

 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน                           

แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำคะแนน 

 แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  มีค าถาม จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 

คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

  ให้คะแนน 1 คะแนน   เมื่อตอบค าถามได้ถูกต้องตรงตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 

  ให้คะแนน 0 คะแนน   เมื่อตอบค าถามได้ไม่ถูกต้องตรงตามบัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
8-10 นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  

ต่ ากว่า 8 นักเรยีนมีความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 

** เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ** 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

เล่มท่ี 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 
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วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

1. การประเมินผังความคิด 1. แบบประเมินผังความคิด 1. ผังความคิดผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

2. การสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

1. พฤติกรรมการท างานกลุ่มผ่าน
เกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. การประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้ ( Knowledge : K ) ด้านทักษะ/กระบวนการ ( Process : P) 
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              แบบประเมิน   ผังความคิด (Mind mapping)  
 

 
สมำชิก    1. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  2. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
  3. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  4. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  5. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
 

ค าชี้แจง  แบบประเมินฉบับนี้เป็นการประเมินเกี่ยวกับผังความคิด (Mind mapping) ของผู้เรียน โปรดท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหา    
2 รูปแบบ    
3  ความสวยงาม/ความคิดสร้างสรรค์    

รวมคะแนน 
   
 

ผลการประเมิน  ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 

 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
     (นางสาวมณีนุช  กิตติขจร)  
                   ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผังความคิด (Mind mapping) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
เนื้อหา ข้อมูลครบถ้วนทุก

ประเด็น หลากหลาย 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน 

มีข้อมูลที่ขาดไปเพียง 1-2 
ประเด็น 

ด าเนินการค้นคว้าข้อมูลที่
ต้องการได้เพียงบางส่วน 

รูปแบบ รูปแบบภาพผังความคิดมี
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
และประเด็นย่อยอย่าง
ชัดเจน 

ขาดไปเพียง 1-2 ประเด็น 
ขาดองค์ประกอบของรูป 
แบบภาพผังความคิด 

ขาดองค์ประกอบรูปแบบ
ผังความคิดมากกว่า 2 
ประเด็น 

ความสวยงาม/ความ
สร้างสรรค์ 

รูปแบบสวยงามมีความคิด
สร้างสรรค์ น าเสนอ
รปูแบบแปลกใหม่ 

รูปแบบสวยงาม รูปแบบสวยงาม 
ความสร้างสรรค์น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 4 ปรับปรุง 
 

** นักเรียนมีการแสดงผังความคิด อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ** 
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แบบสังเกตพฤติกรรม      การท างานกลุ่ม  
 

ค าชี้แจง :  ให้ ครูผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกัน 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

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

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       
      

  
 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
     (นางสาวมณีนุช  กิตติขจร)  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 

** เกณฑ์การผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ** 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
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              แบบประเมิน   ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  
 

 
สมำชิก    1. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  2. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
  3. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้ น.................. 
  4. ......................................................................................................เลขที่...........ชั้น.. ................ 
  5. ......................................................................................................เลขที่. ..........ชั้น.................. 
 

ค าชี้แจง  แบบประเมินฉบับนี้เป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โปรดท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การทดลองตามขั้นตอนที่ก าหนด    
2 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ    
3 การบันทึกผลการทดลอง    
4 การสรุปผลการทดลอง    
5 การจัดกระท าข้อมูลและการน าเสนอ    
6 การดูแลและเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ    

รวมคะแนน 
   

 

ผลการประเมิน  ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 

 

 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
     (นางสาวมณีนุช  กิตติขจร)  
  ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. การทดลองตามข้ันตอนที่
ก าหนด 

ทดลองตามวิธีการ 
และข้ันตอนที่ก าหนด
ไว้ อย่างถูกต้อง มีการ
ปรับปรุง แก้ไข เป็น
ระยะ 

ทดลองตามวิธีการ 
และข้ันตอนที่ก าหนด 
ไว้โดยครูเป็น ผู้แนะน า
ในบางส่วน มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง 

ทดลองตามวิธีการและ 
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
หรือด าเนินการตาม 
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ไม่
มีการปรับปรุง แก้ไข 

2. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
ทดลอง ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และ
ถูกต้องตาม หลักการ
ปฏิบัติ 

ใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
ทดลอง ได้อย่าง
ถูกต้องตาม หลักการ
ปฏิบัติ แต่ไม่
คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์และ 
เครื่องมือไม่ถูกต้อง 

3. การบันทึกผลการทดลอง บันทึกผลเป็นระยะ 
อย่างถูกต้อง มี
ระเบียบ และเป็นไป
ตาม การทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะ ไม่
ระบุหน่วย ไม่เป็น 
ระเบียบ และเป็นไป 
ตามการทดลอง 

บันทึกผลไม่ครบ ไม่มี
การระบุหน่วย และไม่
เป็นไปตาม การทดลอง 

4. การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลองได้ 
อย่างถูกต้องกระชับ 
ชัดเจน และครอบคลุม 
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้ 
ถูกต้อง แต่ยังไม่ 
ครอบคลุมข้อมูลจาก 
การวิเคราะห์ทั้งหมด
สรุปผลการทดลองได้ 
ถูกต้อง แต่ยังไม่ 
ครอบคลุมข้อมูลจาก 
การวิเคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้ 
ตามความคิดเห็น โดย
ไม่ใช้ข้อมูล จากการ
ทดลอง 

5. การจัดกระท าข้อมูลและการ
น าเสนอ 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ และ
น าเสนอ ด้วยแบบ
ต่างๆ อย่าง ชัดเจน 
ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ น าเสนอ 
แบบต่างๆ แต่ยังไม่ 
ถูกต้อง 

ไม่มีการจัดกระท า 
ข้อมูล และการน าเสนอ 
ไม่สื่อความหมาย และ 
ไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
6. การดูแลและเก็บอุปกรณ์
และเครื่องมือ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 
เครื่องมือในการ
ทดลอง และมีการท า
ความสะอาดและเก็บ 
อย่างถูกต้อง ตาม
หลักการ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 
เครื่องมือในการ 
ทดลองและมีการท า 
ความสะอาด แต่เก็บ 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/ 
หรือเครื่องมือใน การ
ทดลองและ ไม่สนใจท า
ความ สะอาด รวมทั้ง
เก็บ ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

15-18 ดีมาก 
11-14 ดี 
7-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 7 ปรับปรุง 
 

** นักเรียนมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ** 
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วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านเกณฑ์ ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 3 ด้าน ไดแ้ก่ 

 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้ ( Knowledge : K ) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Attitude : A) 
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แบบประเมิน     คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

 
ค าชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโปรดให้คะแนนตาม

รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รวม
คะแนน 

 
 

(9) 

ผลการ
ประเมิน 

มีวินัย  
 
 

(3) 

ใฝ่
เรียนรู้ 

 
(3) 

มุ่งม่ัน
ในการ
ท างาน 

(3) 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

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

             (นางสาวมณีนุช กิตติขจร) 
     ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่  1  มีวินัย 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

1.1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
1.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตามข้อ 1.1 ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
-ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 
 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบใน
การท างาน 
 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ
ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
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ข้อที่  2  ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
2.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.1.1  ตั้งใจเรียน 
2.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
2.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

2.2  แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
2.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
2.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตามข้อ 2.1 – 2.2 เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 
 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 
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ข้อที่  3  มุ่งม่ันในการท างาน 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
3.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 
3.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

3.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้แล้วเสร็จ 
3.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
3.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
3.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้แล้วเสร็จ 
3.2.3  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตามข้อ 3.1 – 3.2 ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

** นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ** 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 ดีเยี่ยม 
5-6 ดี 
3-4 ผ่าน 

ต่ ากว่า 3 ไม่ผ่าน 
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วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

แบบประเมินการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

คะแนนการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

ประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 3 ด้ำน ได้แก่ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้ ( Knowledge : K ) ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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แบบประเมิน   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 
ค าชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้เป็นการประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโปรดให้คะแนนตาม

รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

รวม
คะแนน 

(9) 

ผลการ
ประเมิน 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

(3) 

ความสามารถ
ในการคิด 

(3) 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต 

(3) 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

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

             (นางสาวมณีนุช กิตติขจร) 
           ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่  1  ความสามารถในการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
ความสามารถในการสื่อสาร 1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร 

1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของ
ตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม  
1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
1.4 เจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 
1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   
เกณฑ์ 

การประเมิน 
ดีมาก (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

มีความสามารถ  
ในการรับ – ส่งสาร 
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด 
ความเข้าใจ 
ของตนเอง  
โดยใช้ภาษา  
อย่างเหมาะสม   
ใช้วิธีการสื่อสาร   
ที่เหมาะสม 
ไดช้ัดเจน และ
สม่ าเสมอ 

 มีความสามารถ  
ในการรับ – ส่งสาร 
 ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด       
ความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยใช้
ภาษา          
อย่างเหมาะสม 
ใช้วิธีการสื่อสาร     
ที่เหมาะสม 
ไดช้ัดเจน 
และบ่อยครั้ง 

มีความสามารถ  
ในการรับ – ส่งสาร 
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด  
ความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่าง
เหมาะสม 
ใช้วิธีการสื่อสาร     
ที่เหมาะสม 
ไดบ้างครั้ง 

ไม่สามารถรับ – 
ส่งสาร  ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของ
ตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่าง
เหมาะสม 
ใช้วิธีการสื่อสาร     
ที่เหมาะสมได ้
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ข้อที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

ควำมสำมำรถในกำรคิด 2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ  
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   
เกณฑ์ 

การประเมิน 
ดีมาก (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ควำมสำมำรถใน

กำรคิด 

มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างมี
ระบบและสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ
สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา 

มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และไม่
สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
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ข้อที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 3.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
3.2 สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.3 น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
3.4 จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม 
3.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   
เกณฑ์ 

การประเมิน 
ดีมาก (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ควำมสำมำรถใน

กำรใช้ทักษะชีวิต 

ท างานและ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์ 
อันดี  มีวิธีแก้ไข   
ความขัดแย้ง อย่าง
เหมาะสม 
ชัดเจนและสม่ าเสมอ 

ท างานและอยู่ร่วม 
กับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์ 
อันดี  มีวิธีแก้ไข   
ความขัดแย้ง อย่าง
เหมาะสม  ชัดเจน 
และบ่อยครั้ง 

ท างานและอยู่ร่วม 
กับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์ 
อันดี  มีวิธีแก้ไข   
ความขัดแย้ง  
อย่างเหมาะสม 
ได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถท างาน
และอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นด้วย
ความสัมพันธ์ 
อันดี  และไม่มี
วิธีแก้ไข 
ความขัดแย้ง 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

** นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ** 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 ดีเยี่ยม 
5-6 ดี 
3-4 ผ่าน 

ต่ ากว่า 3 ไม่ผ่าน 
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