
 

 

โครงการสอน 
วชิา  รหสั 2000-1301     วชิา วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ                 3   ช่ัวโมง    2   หน่วยกติ 
ระดับช้ัน  ปวช.                                                                     สาขาวชิา  ช่างอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
 
4.  วตัถุประสงค์การเรียนการสอน 
     4.1  ด้านเนือ้หาวชิา 
            เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี ไฟฟ้า อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ  
              เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดั ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งก าเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การ
ค านวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ   
 
      4.2  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
             4.2.1  ความตรงต่อเวลา 
             4.2.2  ความมีวนิยั   
             4.2.3  ความสนใจใฝ่รู้ 
             4.2.4  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
             4.2.5  ความรักสามคัคี 
             4.2.6  ความอดทนอดกลั้น 
             4.2.7  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  
             4.2.8  มารยาทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การวดัและประเมนิผล 
 
1.  สอบยอ่ย                                                          50     คะแนน 
2.  ใบงาน             5       คะแนน 
3.  แบบฝึกหดั                                                      5        คะแนน 
4.  คุณธรรมจริยธรรม                                          20       คะแนน 
5.  สอบปลายภาคเรียน                                         20       คะแนน 
                                          รวม                         100          คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการวดัและประเมนิผล 
 
สัปดาห์ที ่ เร่ือง วธิกีารวดัผล คะแนน หมาย

เหตุ 
1 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สอบ  

 
     10 

 
2 หน่วยและการวดั สอบ  
3 ปริมาณทางฟิสิกส์ สอบ  
4 เลขนยัส าคญัและการค านวณ สอบ  
5 การเคล่ือนท่ี สอบ  

10 
 

6 การหาแรงลพัธ์ สอบ  
6 กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั สอบ  
7 น ้าหนกัและมวล สอบ  

10 
 

 
8 แรงเสียดทาน .ใบงาน  
8 ไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั ใบงาน  
9 อะตอมและตารางธาตุ สอบ  

10 
 

10 พนัธะเคมี ใบงาน  
11 การเปล่ียนแปลงของสาร ใบงาน  
12 การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ ใบงาน  

 
 

20 

 
13 โครงสร้างของเซลล ์ ใบงาน  
14 การล าเลียงสารผา่นเซลล ์   ใบงาน  
14 การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ สอบ  
15 ระบบนิเวศ สอบ  
16 ความหลากหลายของระบบนิเวศ สอบ  
17 วฏัจกัรในระบบนิเวศ  ใบงาน  
18 สอบปลายภาค สอบ 20  

 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 1 หน่วยที ่ - 

รหัสวชิา  2000-1301      วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

   สอนคร้ังที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ปฐมนิเทศ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 

ในการศึกษาในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต นั้นประกอบดว้ย การศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ หน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี ไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั นาโนเทคโนโลยี ่โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ พนัธะเคมี  สารและการเปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั  การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ  
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ขอบข่ายของเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
2. มาตรฐาน จุดเนน้ และแนวปฏิบติัในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
3. แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. มีความเขา้ใจขอบเขตของวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
2. ทราบถึงจุดเนน้และแนวปฏิบติัในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
3.  มีความเขา้ใจวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
4.  มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็น ได ้ในดา้นความ
มีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญู
กตเวที 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าอภิปรายถึงขอบข่ายของสาระการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ  
2. ครูให้ความรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้น และแนวปฏิบติัในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ

พฒันาทกัษะชีวติ  
3. ครูน าอภิปรายถึงวธีิการวดัผลและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
4. ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนจ านวน 60 ขอ้ 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. แผน่ใสแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวชิาวทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ  
3.   แผน่ใสแสดงวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  
4.   แผน่ใสเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน 

 

การวดัและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 

1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน/หลงัเรียน  60 ขอ้ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน/หลงัเรียน 60 ขอ้ 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน  

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนไม่มีเกณฑ์ผ่าน  เก็บคะแนนไวเ้ปรียบเทียบกบัคะแนนท่ีได้

จากการประเมินผลการเรียนรู้ หลงัจากเรียนจบในปลายภาค 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กบัการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 2 หน่วยที ่ 1 

รหัสวชิา  2000-1301   วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 2 

ช่ือหน่วย  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการคน้หาความจริงในทาง

วทิยาศาสตร์จะใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะต่างๆ เป็นการ  ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้คน้พบต่างๆ ดงันั้น ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการสืบเสาะ คน้ควา้หาความจริง การเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทกัษะจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Science process skills) 

2. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific  Methods) 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายถึงทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
3. สามารถน าทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปคน้ควา้หาค าตอบของปัญหาได้ 
4. สามารถสรุปขอ้คน้พบจากการทดลองไดถู้กตอ้ง 
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
6. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและ

ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
7. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ

รับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ ในดา้น
ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   
ความกตญัญูกตเวที 

 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

 ครูน าภาพของนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีผลงานต่างๆ เช่น  จอห์น ดาลตนั เซอร์ ไอแซก นิวตนั หลุยส์ปา
สเตอร์ ฯลฯ ให ้ นกัเรียนทายช่ือของนกัวทิยาศาสตร์เหล่านั้น พร้อมทั้งผลงานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ท่านเหล่านั้นคน้พบ ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงแรงบนัดาลใจท่ีท าใหท้่านเหล่านั้นคน้พบ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

     2.1 ครูน าอภิปรายถึงวธีิการคน้ควา้หาความรู้ของวทิยาศาสตร์ ซ่ึงวทิยาศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภทคือ วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ วทิยาศาสตร์ประยกุต ์

     2.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อแกแ้กปั้ญหา ซ่ึงมีทกัษะดา้นต่างๆ 
13 ทกัษะ 

     2.3 ใหน้กัเรียนเลือกบรรยายส่ิงของช้ินใดช้ินหน่ึงในห้องเรียนท่ีไดจ้ากการสังเกตของนกัเรียน 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

      3.1 ให้นกัเรียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเลือกใช้ค  าอุปสรรคท่ีเหมาะสมน าหน้าหน่วยมูล
ฐานของปริมาณตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

     3.2. ครูและนกัเรียนท ากิจกรรมท าดู โดยวาดภาพของวตัถุลงบนกระดาษเม่ือมองจากดา้นหนา้ 
ดา้นบน ดา้นขวา และดา้นซา้ย และร่วมกนัสรุปผลของกิจกรรม 

      3.3. ใหน้กัเรียนทดลองท าค าถามชวนคิด ถา้จะตอ้งน าเสนอผลของขอ้มูลดงัดา้นล่างจะเลือกใชก้าร
น าเสนอขอ้มูลแบบใดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นหนงัสือเรียน 

4. ขั้นขยายความรู้ 

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

5.    ขั้นประเมนิผล 

                   5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 1.1 ถึง 1.14 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 



 

 

                     เพื่อพฒันา ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 2 - 21. 

  5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. แผน่ใสวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 3 หน่วยที ่ 2 



 

 

รหัสวชิา  2000-1301   วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 3 

ช่ือหน่วย  หน่วยและการวดั จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
วชิาฟิสิกส์เป็นวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นเน้ือหาทางดา้นของการคน้พบกฎเกณฑต์่างๆ ซ่ึงการคน้พบต่างๆ จะมาจาก

การทดลองคน้ควา้ ผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมีการวดัเป็นปริมาณต่างๆ ดงันั้น เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบจึงตอ้งมีการ
ก าหนดปริมาณต่างๆ และหน่วยของปริมาณเพ่ือจะไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการ คน้ควา้และทดลองไดช้ดัเจนข้ึน 
 

สาระการเรียนรู้ 

          1.      หน่วยของการวดั 
          2.      ความไม่แน่นอนในการวดั 
          3.      เลขนยัส าคญั 
          4.      สัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายหน่วยของปริมาณต่างๆ ได ้

2. ใชค้  าอุปสรรคน าหนา้หน่วยแทนตวัเลข 10 ยกก าลงัได ้
3. บอกปริมาณเลขนยัส าคญัได ้
4. เขียนสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
6.   เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและ

ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
7. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ 

รับผดิชอบต่อตนเองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้นดา้น

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยัความรับผดิชอบความเช่ือมัน่ในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้ความรักสามคัคี   
ความกตญัญูกตเวที 

กจิกรรมการเรียนการสอน 



 

 

1.   ขั้นสร้างความสนใจ 

1.1 ครูใหน้กัศึกษา ดู เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัต่างๆ   

            นาฬิกาจบัเวลา   กระบอกตวง   ตลบัเมตร  โวลตมิ์เตอร์  แอมมิเตอร์  ฯลฯ 

       1.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนั อภิปราย การใชเ้คร่ืองมือวดั ปริมาณต่าง ๆ      
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ครูใหน้กัศึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัปริมาณต่างๆ ต่อไปน้ี 
    เวลา ความยาวของโตะ๊เรียน 
   มวลของวตัถุ                        ความยาวรอบเอว 
   กระแสไฟฟ้า ปริมาตรของน ้ าในแกว้ 

2.2ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลของการใชเ้คร่ืองมือวดั  และความคลาดเคล่ือนในการวดั 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายลงขอ้สรุปถึงความแตกต่างของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั 
3.2 ครูสรุปวธีิการ  บนัทึกผลการทดลองท่ีมีค่าคลาดเคล่ือน 

4. ขั้นขยายความรู้ 
4.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงหน่วยท่ีใชก้บัปริมาณต่างๆ ท่ีมีระบบการวดัแตกต่างกนั 

 ระบบเมตริก 
 ระบบองักฤษ 
 ระบบ S.I. 

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

4.4  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาผลลพัธ์ของ การบวก ลบ คูณ และหาร ตวัเลขท่ีมีค่าคลาดเคล่ือน 
4.5 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนสงักรณ์วทิยาศาสตร์และการใชค้  าน าหนา้หน่วย 

5.    ขั้นประเมนิผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 2.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 33. 

5.2 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 2.2ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 36. 
5.3 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 



 

 

2. แผน่ใสวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 
การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 4 หน่วยที ่ 3 

รหัสวชิา  2000-1301   วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 4-5 



 

 

ช่ือหน่วย  แรงและการเคล่ือนท่ี 
จ านวนช่ัวโมง  3  ช.

ม. 

 

แนวคดิ 

แรงเป็นส่ิงท่ีไปกระท าต่อวตัถุต่างๆ ผลจากการกระท าของแรงจะท าให้วตัถุเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ เช่น เคล่ือนท่ี
ออกไป แรงท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเราสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ได ้2 
ประเภท คือ แรงในธรรมชาติ และแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า 

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

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. ค านวณหาค่าของแรงลพัธ์ได ้

2. อธิบายผลของแรงท่ีไปกระท าต่อวตัถุตามกฎของนิวตนัสามขอ้ได ้
3. บอกความแตกต่างระหวา่งมวลกบัน ้าหนกั 
4.  อธิบายแรงโนม้ถ่วงของโลกจากกฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนัได ้
5.  อธิบายการเกิดแรงเสียดทานและค านวณหาค่าแรงเสียดทานได ้
6.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
7. เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึง

กนัและกนั 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

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



 

 

 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ใหน้กัศึกษาส ารวจแรงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวัเราวา่มีแรงอะไรบา้งท่ีกระท าต่อวตัถุ 

ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลของการส ารวจแรงต่างๆ โดยหวัขอ้อภิปรายคือ 
 แรงนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

 แรงนั้นเป็นแรงจากอะไร 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงผลของแรงท่ีไปกระท าต่อวตัถุ ท าใหว้ตัถุเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
3.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปหาผลของแรงท่ีไปกระท าต่อวตัถุ ท าใหว้ตัถุเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 

4.  ขั้นขยายความรู้ 
4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาแรงลพัธ์ 
4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัทั้งสามขอ้ 

5. ขั้นประเมนิผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 3.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 49. 
5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

2. แผน่ใสวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน-รายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  



 

 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 5 หน่วยที ่ 4 

รหัสวชิา  2000-1301   วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 6 

ช่ือหน่วย  ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 



 

 

แนวคิด 
กระแสไฟฟ้า เกิดจากการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าในตวัน าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายของ 
ตวัน าทั้งสองขา้งซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน เรียกวา่ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะมีทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนท่ี
ของประจุบวก เคล่ือนท่ีจากศกัยไ์ฟสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าต ่ากวา่ 

  เม่ืออุณหภูมิคงท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า และความต่างศกัยข์องตวัน าเป็นไปตาม
กฏของโอห์มเม่ือประจุไฟฟ้า (Q) เคล่ือนท่ีผา่นช้ินส่วนท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ระหวา่งปลาย (V) ประจุจะถ่าย
โอนพลงังานไฟฟ้าใหก้บัส่วนต่างๆของวงจร พลงังานไฟฟ้า (W) ท่ีถ่านโอนใหก้บัช้ินส่วน W = QV 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงระบุจากความต่างศกัย์
และก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัตวัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสามารถน าตวัเลขไปค านวณพลงังานไฟฟ้าและก าลงังานท่ีใช ้
สาระการเรียนรู้ 

1. กระแสไฟฟ้า 
2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
3. พลงังานในวงจรไฟฟ้า 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
        1. อธิบายการไหลของกระแสไฟฟ้าได ้

        2.  ค านวณและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได ้
         3. ค านวณและอธิบายพลงังานในวงจรไฟฟ้าได ้
        4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน
วทิยาศาสตร์ 
        5.เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและ
กนั       

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
1.1  ครูและนกัศึกษา ร่วมกนัอภิปรายแหล่งพลงังานท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าในปรเทศไทย 
1.2 ครูและนกัศึกษา ร่วมกนัอภิปรายหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า  

 
 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ใหน้กัศึกษาส ารวจกระแสไฟฟ้าท่ีเราน ามาใช ้วา่มาจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอะไรบา้ง 
       ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลของการส ารวจแรงต่างๆ โดยหวัขอ้อภิปรายคือ 

 แหล่งก าเนิดไฟฟ้าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 เราจะแบ่งแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอกเป็นประเภทใดบา้ง 



 

 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงการไหลของกระแสไฟฟ้า 
3.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปหาผลของการไหลของกระแสไฟฟ้า 

4.  ขั้นขยายความรู้ 
4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้าท าใหเ้กิดการไหลของกระแสไฟฟ้า 
4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั ความตา้นทานไฟฟ้า 
4.3 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั กฎของโอห์ม 
4.4 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั พลงังานไฟฟ้า 
 

5. ขั้นประเมนิผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 
             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 69. 

5.2  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 
             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 76. 

5.3 ใหน้กัศึกษาตอบค าถามชวนคิดหนา้ 78 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

2. แผน่ใสวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 



 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 6 หน่วยที ่ 4 

รหัสวชิา  2000-1301   วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 7 

ช่ือหน่วย  ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 



 

 

แนวคดิ 
กระแสไฟฟ้า เกิดจากการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าในตวัน าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายของ 
ตวัน าทั้งสองขา้งซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน เรียกวา่ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะมีทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนท่ี
ของประจุบวก เคล่ือนท่ีจากศกัยไ์ฟสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าต ่ากวา่ 

  เม่ืออุณหภูมิคงท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า และความต่างศกัยข์องตวัน าเป็นไปตาม
กฏของโอห์มเม่ือประจุไฟฟ้า (Q) เคล่ือนท่ีผา่นช้ินส่วนท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ระหวา่งปลาย (V) ประจุจะถ่าย
โอนพลงังานไฟฟ้าใหก้บัส่วนต่างๆของวงจร พลงังานไฟฟ้า (W) ท่ีถ่านโอนใหก้บัช้ินส่วน W = QV 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงระบุจากความต่างศกัย์
และก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัตวัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสามารถน าตวัเลขไปค านวณพลงังานไฟฟ้าและก าลงังานท่ีใช ้

สาระการเรียนรู้ 
1  การต่อตวัตา้นทานและแบตเตอร่ี 
2  เคร่ืองวดัไฟฟ้า 
3   การค านวณหาพลงังานไฟฟ้า 
4       วงจรไฟฟ้า 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.  ค  านวณและอธิบายการต่อตวัตา้นทานและแบตเตอร่ีได ้

2.  ค านวณและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า 
3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
4 .เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึง

กนัและกนั       

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1.1  ครูใหน้กัศึกษาศึกษารายละเอียดของเซลไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  
1.2  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายการใชง้านของเซลไฟฟ้าร่วมกบัความตา้นทานไฟฟ้า  

 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

2.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 79. 

      2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผลการทดลอง 
3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 



 

 

3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงผลสรุปของการทดลอง 
3.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปหาผลของการทดลองเพื่อลงขอ้สรุป การหาความตา้นทานรวม 
      ของการต่อความตา้นทานแบบ อนุกรมและแบบขนาน 

4.  ขั้นขยายความรู้ 
4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะการค านวณหาค่า ความตา้นทานรวม ของการต่อความตา้นทาน 
       รูปแบบต่าง ๆ 
4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
4.3  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า  แอมมิเตอร์ โวลตมิ์เตอร์และ โอห์มมิเตอร์ 
4.4  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การค านวณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4.5  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบั การต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

              5.  ขั้นประเมนิผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 4.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

             ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 79. 
5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

2. แผน่ใสวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 



 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 7 หน่วยที ่ 5 

รหัสวชิา  2000-1301         วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  สมบติัของสารและตารางธาตุ 
จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
สสาร คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีมีมวลและน ้าหนกั ตอ้งการท่ีอยู ่ สามารถสัมผสัได ้ สาร คือ เน้ือของสสารท่ีช้ี

เฉพาะเจาะจง ชนิดใดชนิดหน่ึง มีสมบติัเฉพาะแต่ละชนิด สมบติัของสารมี 2 แบบ คือ สมบติัทางกายภาพและ
สมบติัทางเคมี การจ าแนกประเภทของสารเป็นเกณฑก์ารแบ่ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นสารเน้ือเดียว สารเน้ือผสม สารเน้ือ
เดียวแบ่งยอ่ยเป็นธาตุ สารประกอบและสารละลาย ส่วนสารเน้ือผสมแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น สารแขวนลอยและคอลลอยด ์ 

ตารางธาตุ คือ การน าธาตุมาจดัหมวดหมู่ โดยใชเ้ลขอะตอมและสมบติัของธาตุเป็นเกณฑ์การจดั ธาตุ
ในตารางธาตุถูกจดัไว ้2 แบบ คือ จดัตามแนวนอนเรียกวา่คาบ และตามแนวตั้งเรียกวา่หมู่ ธาตุท่ีอยูใ่นคาบเดียวกนั
จะมีจ านวนระดบัพลงังานเท่ากนั ส่วนธาตุ ท่ีอยูใ่นหมู่เดียวกนัมีจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากนั  และมีสมบติั
เหมือนๆ กนั 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. สสารและสมบติัของสาร 

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

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. ศึกษา/วเิคราะห์ และอธิบายสมบติัของสารและการเปล่ียนแปลงได ้

2. วเิคราะห์และจ าแนกประเภทของสารได ้
3. ศึกษา/วเิคราะห์ และอธิบายสมบติัของสารเน้ือเดียวประเภทต่างๆ สารประกอบและสารละลายได ้
4. ศึกษา/วเิคราะห์ และอธิบายสมบติัของสารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอยและสารคอลลอยดไ์ด ้
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 



 

 

6. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

7. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับ 
ผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ ในดา้น
ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   
ความกตญัญูกตเวที 

 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 

   1.1 ครูใหน้กัศึกษาทดลองหยดหมึกลงในน ้าแลว้สังเกตผลการทดลอง 
   1.2 ครูใหน้กัศึกษาทดลองผสมแอมโมเนีย (NH3) กบักรดเกลือ (HCl) สังเกตผลการทดลองและ 
            ร่วมอภิปรายผลการทดลอง 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

   2.1  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
          หรือทางกายภาพ 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

   3.1   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัลงขอ้สรุป สมบติัของสารและการเปล่ียนแปลง  
   3.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัวเิคราะห์อธิบายการเปล่ียนแปลงสมบติัของสารทางกายภาพ 
       และทางเคมี 
4.  ขั้นขยายความรู้ 

   4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทสาร สารเน้ือเดียวประเภทธาตุ สารประกอบและ
สารละลาย  

  4.2   ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัสมบติัของสารเน้ือเดียวประเภทธาตุสารประกอบและสารละลาย  
  4.3 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัสารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอยและคอลลอยด ์ 

              5.  ขั้นประเมนิผล 

5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 106. 
 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

2. แผน่ใสวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 8 หน่วยที ่ 5 

รหัสวชิา  2000-1401   วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะ

ชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 9 

ช่ือหน่วย  อะตอมและตารางธาตุ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
อะตอม คือ อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสาร มีโครงสร้างเป็นรูปทรงกลม ประกอบดว้ยอนุภาค มูลฐาน 3 

ชนิด คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนจะรวมกนัอยูต่รงกลาง เรียกวา่ 
นิวเคลียส ส่วนอนุภาคอิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียสเป็นวง หรือเป็นชั้น แต่ละวงเรียกระดบัพลงังาน 
จ านวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดบัพลงังานเป็นไปตามสูตร 2n2 สัญลกัษณ์คือ ส่ิงท่ีใชเ้ขียนแทนอะตอม มาจาก
อกัษรตวัแรกของช่ือธาตุในภาษาองักฤษหรือภาษาละติน สัญลกัษณ์นิวเคลียสเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนบอก
จ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม ซ่ึงประกอบดว้ยเลขอะตอม คือ จ านวนโปรตอน และเลขมวล คือ จ านวน
โปรตอนรวมกบัจ านวนนิวตรอน อะตอมชนิดเดียวกนัจะมีเลขอะตอมเท่ากนั แต่อาจมีจ านวนเลขมวลต่างกนั 
อะตอมประเภทน้ีเรียกวา่ไอโซโทปกนั การจดัเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมต่างๆ จ าเป็นตอ้งทราบเลขอะตอม
หรือสัญลกัษณ์นิวเคลียส 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. อะตอมและแบบโครงสร้างอะตอม 

2. อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
3. ธาตุและสัญลกัษณ์ของธาตุ 
4. การจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
5. ตารางธาตุ 
6. นาโนเทคโนโลย ี

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายความหมายของอะตอมได ้

2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายแบบจ าลองอะตอมได ้
3. อธิบายอนุภาคมูลฐาน   แต่ละชนิดของอะตอมได ้
4. อธิบายและเขียนโครงสร้างของอะตอมได ้



 

 

5. อธิบายความหมาย และวเิคราะห์สัญลกัษณ์นิวเคลียสและไอโซโทปได้ 
6. อธิบายนาโนเทคโนโลยีไ่ด ้
7. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการเรียน   

วทิยาศาสตร์ 
8. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ วชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและ

ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
9. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ ในดา้น

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   
ความกตญัญูกตเวที 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 

   1.1.ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายวา่ สรรพส่ิงทั้งหลายลว้นประกอบดว้ยอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและ  ในสารต่างๆ ก็
ประกอบดว้ยอนุภาคเลก็ๆ ท่ีเรียกวา่ อะตอมหรือโมเลกลุ 

   1.2. ครูและนกัศึกษาอภิปรายถึงความหมายของอะตอม โมเลกุล ธาตุ และสารประกอบ 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

   2.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาผลไมท่ี้ครูน ามา คือ เงาะ นอ้ยหน่า แตงโม ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาถึง    
          รายละเอียดโดยแกะผลไมอ้อกมาทุกส่วนท่ีสามารถจะแกะไดร่้วมกนัอภิปรายผลจากการศึกษา  
  2.2  ครูและนกัศึกษาอภิปรายพิจารณาความแตกต่างภายในของ ผลไม ้ โดยเปรียบเทียบกบัความ

แตกต่างของสารต่างๆ  
            3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

  3.1 ครูและนกัศึกษาอภิปรายความ แตกต่างของสารต่างๆซ่ึงมีส่วนหน่ึงเหมือนกบัอะตอมคลา้ยๆ กบั
เมล็ดของผลไม ้

  3.2 ครูและนกัศึกษาอภิปรายร่วมกนัสรุปวา่อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลม ภายในจะมีอนุภาคเลก็ ๆ อยู ่
4.  ขั้นขยายความรู้ 
   4.1 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัอนุภาคท่ีอยูภ่ายในอะตอม ประกอบดว้ย โปรตอน อิเลก็ตรอน และ  
         นิวตรอน 
   4.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัเรียงตวัของอนุภาคท่ีอยูภ่ายในอะตอม โดยเขียนเป็นสญัลกัษณ์ 
         ของธาตุ  

              4.3  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 113. 
  4.4  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัเรียงตารางธาตุ แบ่งธาตุออกเป็น หมู่ และ คาบ  



 

 

              4.5 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.4 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 116. 
              4.6   ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบันาโนเทคโนโลยี ่
           5.  ขั้นประเมนิผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.3 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

           ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 113. 

              5.2 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 5.4 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

           ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 116. 

            5.3     ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 5 
 

การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 



 

 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 9 หน่วยที ่ 6 

รหัสวชิา  2000-1301           วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย  พนัธะเคมี จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคดิ 
พนัธะเคมี คือ แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอะตอมกบัอะตอมเพื่อใหเ้กิดเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเรียกวา่ 

โมเลกุล แรงยดึเหน่ียวชนิดน้ีเป็นแรงยดึเหน่ียวภายในโมเลกุลเรียกวา่ พนัธะเคมี แบ่งตามลกัษณะการเกิดพนัธะ
เคมีได ้3 ชนิด คือ พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต ์และพนัธะโลหะ 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและการเกิดพนัธะเคมี 

2. พนัธะไอออนิกและสารไอออนิก 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายความหมายและการเกิดพนัธะเคมีได ้

2. อธิบายการเกิดพนัธะไอออนิกและสมบติัของสารไอออนิกส์ได ้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล

และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับ 

ผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ ในดา้น

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   
ความกตญัญูกตเวที 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 



 

 

  1.1 ครูน าลูกปิงปองมา 24 ลูก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ลูก ใหแ้ต่ละกลุ่มน าลูกปิงปองมาติดกนั
โดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ใชไ้มเ้สียบลูกช้ิน 
กลุ่มท่ี 2 ใชดิ้นน ้ามนั 
กลุ่มท่ี 3 ใชก้าวลาเทก็ซ์ 
กลุ่มท่ี 4 ใชก้าวตราชา้ง 
 

  1.2 ใหน้ าลูกปิงปองทั้ง 6 ลูกท่ีติดกนัลองโยนข้ึนไปในอากาศแลว้รับ สังเกตผลการทดลอง 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

  2.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงความแขง็แรงของการติดกนัของลูกปิงปอง 
  2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายโดยเปรียบเทียบลูกปิงปองเป็นอะตอมของธาตุต่างๆท่ีมารวมกนั  
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
 3.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย การอยูร่วมกนัของอะตอมของธาตุ 
 3.2 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายและการเกิดพนัธะเคมี ความหมายและการเกิดพนัธะเคมี  
4.  ขั้นขยายความรู้ 

4.1 ครูอธิบายถึงความเสถียรของธาตุอนัเน่ืองมาจากมีอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดทา้ย (เท่ากบั 8) และการท่ี
อะตอมของธาตุพยายามท่ีจะรวมตวักนัใหมี้อิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดเตม็เพื่อให้เสถียรโดยใชว้ธีิการ
ใหแ้ละรับอิเล็กตรอนท่ีระดบัพลงังานชั้นนอกสุดและการใชอิ้เล็กตรอนชั้นนอกสุดร่วม ซ่ึงท าให้
เกิดพนัธะเคมีข้ึนมา 

4.2. ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัพนัธะไอออนิกและสารไอออนิก 

            4.3  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 127. 
4.4 ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการละลายดูดความร้อนและคายความร้อน 

           5.  ขั้นประเมนิผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

           ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 127. 
ส่ือการเรียนการสอน 

             1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
            2. แผน่ใสแสดงโครงสร้างของอะตอม และการจดัตวัของอะตอมในโมเลกุล 



 

 

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

การวดัและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงานทา้ยหน่วย 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 10 หน่วยที ่ 6 

รหัสวชิา  2000-1301           วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 11 

ช่ือหน่วย  พนัธะเคมี จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคดิ 
พนัธะเคมี คือ แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอะตอมกบัอะตอมเพื่อใหเ้กิดเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเรียกวา่ 

โมเลกุล แรงยดึเหน่ียวชนิดน้ีเป็นแรงยดึเหน่ียวภายในโมเลกุลเรียกวา่ พนัธะเคมี แบ่งตามลกัษณะการเกิดพนัธะ
เคมีได ้3 ชนิด คือ พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต ์และพนัธะโลหะ 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. พนัธะโควาเลนตแ์ละสารโควาเลนต์ 
2. พนัธะโลหะ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายการเกิดพนัธะโควาเลนตแ์ละสมบติัของสารโควาเลนตไ์ด ้

2.    อธิบายการเกิดพนัธะโลหะได ้
3.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน
วทิยาศาสตร์ 
4.    เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล
และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5.     เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับ 
ผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

          6.    มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ในดา้นความมี
มนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 

  1.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวน การเกิดพนัธะเคมี 



 

 

   1.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวน การเกิดพนัธะไอออนิก และสารประกอบไออนิก 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  2.1 ครูน าอภิปรายถึงกระบวนการเกิดพนัธะโคเวเลนต ์ทั้งพนัธะโคเวเลนตใ์นโมเลกลุของธาต ุ
  2.2 ครูน าอภิปรายถึงกระบวนการเกิดพนัธะโคเวเลนต ์ทั้งพนัธะโคเวเลนตใ์นในสารประกอบ 
 2.3  ครูสรุป การเรียกช่ือพนัธะเคมีแบบพนัธะเด่ียว พนัธะคู่ และพนัธะสาม  

 
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1ครูน าอภิปรายถึงวธีิการเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนตแ์ละการพิจารณารูปร่างโมเลกลุของสารประกอบโคเว

เลนต ์
  3.2 ครูน าอภิปรายถึงสมบติัของสารประกอบโคเวเลนตแ์ละพนัธะโคเวเลนตแ์บบโครงผลึก ร่างตาข่ายโดยใช ้
  3.3 ครูน าอภิปรายถึงพนัธะโลหะ  
4.  ขั้นขยายความรู้ 

              4.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 136. 
  4.2  ครูใหค้วามรู้ สรุป ลกัษณะสารประกอบโคเวเลนตแ์ละพนัธะโคเวเลนต์ 
  4.3  ครูใหค้วามรู้ สรุป ลกัษณะพนัธะโลหะ 
  4.4  ครูใหค้วามรู้ สรุป ความแตกต่างของพนัธะโคเวเลนต ์และพนัธะโลหะ 

           5.  ขั้นประเมนิผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 6.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 136. 

              5.2  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
            2. แผน่ใสแสดงโครงสร้างของอะตอม และการจดัตวัของอะตอมในโมเลกุล 
      การวดัและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 



 

 

        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
        3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   
 
 
       เกณฑ์การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 11 หน่วยที ่7 

รหัสวชิา  2000-1301           วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 12 

ช่ือหน่วย  การเปล่ียนแปลงของสารและปฏิกิริยาเคมี จ านวนช่ัวโมง  3 ช.ม. 

 

แนวคดิ 
การเปล่ียนแปลงของสาร มี 2  แบบ คือ การเปล่ียนแปลงทางทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงทางเคมี ส่วนการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพไม่มีสารเคมีจะมีสารชนิดใหม่เกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงทางเคมีจะมีสารชนิดใหม่
เกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงทางเคมี เรียกวา่ การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยั 2กระบวนการ คือกระบวนการสลายพนัธะเคมีในสารตั้งตน้ และ
กระบวนการสร้างพนัธะเคมีเพื่อใหเ้กิดสารผลิตภณัฑ ์ทั้งสองกระบวนการน้ีตอ้งอาศยัพลงังานความร้อนเขา้ไป
ช่วยสลายและสร้างพนัธะเคมี จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้ถา้ใชพ้ลงังานในการแบ่งประเภทของปฏิกิริยา จะแบ่งได ้
2 ประเภทคือ ปฏิกิริยาคายความร้อน และปฏิกิริยาดูดความร้อน 
 สมการเคมี คือ ส่ิงท่ีใชเ้ขียนปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงจะบอกใหรู้้วา่มีสารอะไรเป็นสารตั้งตน้และไดส้าร
ผลิตภณัฑอ์ะไรเกิดข้ึน สารต่างๆ ในสมการจะเขียนแทนดว้ยสูตรทางเคมี และแสดงสถานะภาพของสารไวใ้น
สมการดว้ยในการเขียนสมการเคมีตอ้งมีการดุลสมการเพื่อใหรู้้จ านวนของสารท่ีใชแ้ละผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน 
 ปัจจุบนัวทิยาศาสตร์เจริญมาก สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั
อยา่งมาก ปฏิกิริยาเคมีบางอยา่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่บางปฏิกิริยามนุษยท์  าใหเ้กิดข้ึน ทั้งสารเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆในกิจกรรมต่างๆจึงตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เกิดโทษต่อผูใ้ช้
และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
สาระการเรียนรู้ 
       1.     การเปล่ียนแปลงของสาร 

       2.     การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
      3.     สมการเคมี 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
    1.อธิบายความหมายของ  การเปล่ียนแปลงของสาร 

    2 อธิบายความหมายของ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    3 อธิบายของดุลสมการของ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการเรียน     



 

 

     วทิยาศาสตร์ 
    5.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ วชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและ 
     ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
    6.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบ    
       ต่อตนเอง สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

  1.1 ครูใหน้กัศึกษาทดลองหยดหมึกลงในน ้าแลว้สังเกตผลการทดลอง 
  1.2 ครูใหน้กัศึกษาทดลองผสมแอมโมเนีย (NH3) กบักรดเกลือ (HCl) สังเกตผลการทดลอง 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  2.1 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน  
  2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดลอง  
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1 ครูน าอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และสรุปลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทาง 
       กายภาพวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

3.2 ครูน าอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีและสรุปลกัษณะของการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีวา่ 

     มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
4.  ขั้นขยายความรู้ 

              4.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 143. 
  4.2  ครูใหค้วามรู้ สรุป ผลการทดลอง 

              4.3   ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

          ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 145. 
  4.4  ครูใหค้วามรู้ สรุป ผลการทดลอง 
   4.5 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนสมการเคมี และการเขียนสมดุลของสมการเคมี 

   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1 ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 



 

 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 143. 

              5.2  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 7.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 145  
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2. แผน่ใสแสดงสมการของการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การวดัและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
        3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน  ) 
 
 
       เกณฑ์การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 12 หน่วยที ่ 7 

รหัสวชิา  2000-1301           วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 13 

ช่ือหน่วย  การเปล่ียนแปลงของสารและปฏิกิริยาเคมี จ านวนช่ัวโมง 3 ช.ม. 

 

แนวคดิ 
การเปล่ียนแปลงของสาร มี 2  แบบ คือ การเปล่ียนแปลงทางทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงทางเคมี ส่วนการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพไม่มีสารเคมีจะมีสารชนิดใหม่เกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงทางเคมีจะมีสารชนิดใหม่
เกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงทางเคมี เรียกวา่ การเกิดปฏิกิริยาเคมี 



 

 

 ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยั 2กระบวนการ คือกระบวนการสลายพนัธะเคมีในสารตั้งตน้ และ
กระบวนการสร้างพนัธะเคมีเพื่อใหเ้กิดสารผลิตภณัฑ ์ทั้งสองกระบวนการน้ีตอ้งอาศยัพลงังานความร้อนเขา้ไป
ช่วยสลายและสร้างพนัธะเคมี จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้ถา้ใชพ้ลงังานในการแบ่งประเภทของปฏิกิริยา จะแบ่งได ้
2 ประเภทคือ ปฏิกิริยาคายความร้อน และปฏิกิริยาดูดความร้อน 
 สมการเคมี คือ ส่ิงท่ีใชเ้ขียนปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงจะบอกใหรู้้วา่มีสารอะไรเป็นสารตั้งตน้และไดส้าร
ผลิตภณัฑอ์ะไรเกิดข้ึน สารต่างๆ ในสมการจะเขียนแทนดว้ยสูตรทางเคมี และแสดงสถานะภาพของสารไวใ้น
สมการดว้ยในการเขียนสมการเคมีตอ้งมีการดุลสมการเพื่อใหรู้้จ านวนของสารท่ีใชแ้ละผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน 
 ปัจจุบนัวทิยาศาสตร์เจริญมาก สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั
อยา่งมาก ปฏิกิริยาเคมีบางอยา่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่บางปฏิกิริยามนุษยท์  าใหเ้กิดข้ึน ทั้งสารเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆในกิจกรรมต่างๆจึงตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เกิดโทษต่อผูใ้ช้
และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
สาระการเรียนรู้ 
         1.  ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั 

         2.  ผลกระทบของสารเคมีและปฏิกริิยาเคมีทีม่ีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม 

 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
       1 อธิบาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนัได ้

        2 อธิบายผลกระทบของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
       3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการเรียน   
           วทิยาศาสตร์ 
      4.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ วชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและ 
           ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
      5.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบ  
         ต่อตนเอง สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

  1.1 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายทบทวน ปฏิกิริยาเคมี 
            2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

  2.1 ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปรายปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดข้ึน ในชีวติประจ าวนั  
  2.2 ครูและนกัศึกษาร่วมกบัรวบรวม ปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดข้ึน ในชีวติประจ าวนั  
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1  ครูน าปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั ท่ีรวบรวมไดส้รุปเป็นสมการเคมี    



 

 

3.2 ครูน าอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
           4.  ขั้นขยายความรู้ 

              4.1  ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

              4.2   ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมีจะท าใหเ้กิดเปล่ียนแปลงทางเคมี 
         วา่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
  4.3 ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากโรงงานอตสากรรมทางดา้นเคมี 
   4.5 ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนสมการเคมี และการเขียนสมดุลของสมการเคมี 

   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 7 

              5.2  ใหน้กัศึกษาท ารายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากโรงงานอตสากรรมทางดา้นเคมี 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2. แผน่ใสแสดงสมการของการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การวดัและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
        3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   
 
       เกณฑ์การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 



 

 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่13 หน่วยที ่ 8 

รหัสวชิา  2000-1301        วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 14 

ช่ือหน่วย  การรักษาสมดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
ส่ิงมีชีวิตมีเซลลเ์ป็นหน่วยยอ่ยพ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต เซลล์จะตอ้งไดรั้บสารและก าจดัสารท่ีเซลลไ์ม่

ตอ้งการออก เพ่ือให้เซลลท์ างานไดป้กติ วิธีการท่ีสารล าเลียงผ่านเซลล์ ไดแ้ก่ การแพร่ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และ
การล าเลียงแบบใช้พลงังาน ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด     มีโครงสร้างและอวยัวะในการรักษาดุลยภาพของร่างกายท่ีแตกต่างกัน 
ส าหรับคนและสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมมีไตเป็นอวยัวะท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพของน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ 
มีศูนยค์วบคุมอยูท่ี่สมองส่วนไฮโพทาลามสั และการรักษาดุลยภาพของกรด-เบส โดยกระบวนการหายใจ ในพืชมีปากใบเพื่อ
ควบคุมดุลยภาพของน ้ าภายในล าตน้ ส่ิงมีชีวิตบางชนิด เช่น พวกโพรทิสตมี์คอนแทร็กไทลแ์วคิวโอล ท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพ
ของน ้ าและแร่ธาต ุ
 

สาระการเรียนรู้ 
1. โครงสร้างของเซลล ์

2. การล าเลียงสารผา่นเซลล ์
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 



 

 

1. สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายโครงสร้างของเซลลไ์ด ้

2. สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายกระบวนการล าเลียงสารผา่นเซลลไ์ด ้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล

และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ

รับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ ในดา้น

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   
ความกตญัญูกตเวที 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1 ครูแนะใหน้กัเรียนสงัเกตสาหร่ายหางกระรอกท่ีน ามาวา่ถา้เราจะศึกษาถึงโครงสร้างรายละเอียดภายในของ

สาหร่ายหางกระรอก เราจะมีวธีิการท าอยา่งไร โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดวางแผนในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
 วธีิท าการทดลอง 
 วธีิการบนัทึกผลการทดลอง 

1.2. ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามท่ีก าหนดไว ้
1.3. ครูน าอภิปรายลกัษณะของส่ิงท่ีเห็น  เราเรียกวา่ เซลลข์องพืช ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นรูปร่างอยา่งไร แต่

ละส่วนท่ีมองเห็น เรียกวา่ อะไรบา้ง 
            2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

   2.1.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัการศึกษาเซลลข์องสัตว ์โดยใหน้กัเรียนทดลองศึกษาเซลลข์องเยือ่บุแกม้ 
   2.2.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัลกัษณะของเซลลเ์ยือ่บุขา้งแกม้กบัเซลลส์าหร่ายหางกระรอก เปรียบเทียบ

ลกัษณะของเซลลท์ั้ง 2 ชนิด 
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  3.1ครูใชแ้ผน่ภาพโปร่งใสแสดงร่างกายของคนและพืช ซ่ึงประกอบดว้ยอวยัวะ เน้ือเยื่อ และเซลล์

ต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุป “เซลลเ์ป็นหน่วยยอ่ยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ” 
  3.2 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมท่ี 2.1 โครงสร้างของเซลล ์โดยด าเนินกิจกรรม

ตามขั้นตอน และร่วมกนัสรุปผลการศึกษา (ในการศึกษากิจกรรม ควรให้นกัเรียนดูส่วนประกอบ
ของเซลล ์โดยเทียบกบัแผนภาพในหนงัสือเรียนควบคู่กนั) 



 

 

   3.3 ครูใชแ้ผน่โปร่งใสแสดงโครงสร้างของเซลลพ์ืช และโครงสร้างของเซลลส์ัตว ์หรือให้นกัเรียน
ศึกษาจากหนงัสือเรียน เพื่อใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นดงัน้ี 

 - โครงสร้างพื้นฐานของเซลลมี์ส่วนประกอบใดบา้ง 
 - ส่วนท่ีห่อหุม้เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวต่์างกนัอยา่งไร 
 - ออร์แกเพลสในเซลลพ์ืชต่างจากในเซลลส์ัตวอ์ยา่งไร 

           4.  ขั้นขยายความรู้ 

   4.1. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของออร์แกเพลสต่างๆ ภายในไซโทพลาซึม  
   4.2. ครูยกสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั และตั้งประเด็นค าถาม “แม่คา้ใชน้ ้าพรมผกัและคลุมดว้ยผา้

ขาวบาง หรือการแช่ดอกไมส้ดในแจกนัท่ีมีน ้า การกระท าดงักล่าวเพื่อเหตุผลใด” 
  4.3 ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบั การล าเลียงสารผา่นเซลล ์ “น ้าล าเลียงเขา้ไปในผกัและดอกไมไ้ด้

อยา่งไร” 
  4.4.ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ วธีิการแพร่น้ีถา้เป็นการแพร่ของตวัท าละลาย จะเรียกวา่ ออสโมซิส  
 4.4 ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบ วธีิการแพร่แบบฟาซิลิเทต  การแพร่แบบฟาซิลิเทตตอ้งอาศยัโปรตีนตวั

พาบนเยือ่หุม้เซลล ์และมีทิศทางล าเลียงสารเช่นเดียวกบัการแพร่ 
 4.5 ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบ วธีิการล าเลียงแบบใช้ 
 4.6 ครูทบทวน สรุปความเหมือนและความแตกต่างของการล าเลียงสารแบบต่างๆ เช่น 
 - การแพร่แบบฟาซิลิเทต ต่างจากการแพร่อยา่งไร 
 - การแพร่แบบฟาซิลิเทต เหมือนการล าเลียงแบบใชพ้ลงังานอยา่งไร 
 - การแพร่แบบฟาซิลิเทต ต่างจากการล าเลียงแบบใชพ้ลงังานอยา่งไร 
 - ยกตวัอยา่งการล าเลียงสารแบบต่างๆ 

   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 8.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 166. 

               5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
ส่ือการเรียนการสอน 

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

3. วสัดุอุปกรณ์ 
  - กลอ้งจุลทรรศน์ 



 

 

- สไลดถ์าวรเซลลเ์ยือ่หอม เซลลส์าหร่ายหางกระรอก เซลลเ์ยือ่บุขา้งแกม้ 
  - บิกเกอร์ 
  - ไข่เป็ด 
  - เทียนไข 
  - เกล็ดด่างทบัทิม 

- หลอดกาแฟ 
การวดัและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
        3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   
 
       เกณฑ์การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่14 หน่วยที ่ 8 



 

 

รหัสวชิา  2000-1301        วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 15 

ช่ือหน่วย  การรักษาสมดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
ส่ิงมีชีวิตมีเซลลเ์ป็นหน่วยยอ่ยพ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต เซลล์จะตอ้งไดรั้บสารและก าจดัสารท่ีเซลลไ์ม่

ตอ้งการออก เพ่ือให้เซลลท์ างานไดป้กติ วิธีการท่ีสารล าเลียงผ่านเซลล์ ไดแ้ก่ การแพร่ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และ
การล าเลียงแบบใชพ้ลงังาน ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด     มีโครงสร้างและอวยัวะในการรักษาดุลยภาพของร่างกายท่ีแตกต่างกนั 
ส าหรับคนและสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมมีไตเป็นอวยัวะท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพของน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ 
มีศูนยค์วบคุมอยูท่ี่สมองส่วนไฮโพทาลามสั และการรักษาดุลยภาพของกรด-เบส โดยกระบวนการหายใจ ในพืชมีปากใบเพื่อ
ควบคุมดุลยภาพของน ้ าภายในล าตน้ ส่ิงมีชีวิตบางชนิด เช่น พวกโพรทิสตมี์คอนแทร็กไทลแ์วคิวโอล ท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพ
ของน ้ าและแร่ธาต ุ
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. กลไกการรักษาดุลยภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายเก่ียวกบักลไกการรักษาดุลยภาพของน ้า อุณหภูมิ กรด-

เบส และแร่ธาตุต่างๆ ในส่ิงมีชีวติได ้

2. น าความรู้การรักษาดุลยภาพไปใชใ้นการดูแลสุขภาพของตนเอง และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ได ้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน

วทิยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพล

และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6.มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได ้ในดา้นความ
มีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความ
กตญัญูกตเวที 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 



 

 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.1   ครูแนะใหน้กัศึกษาสงัเกตพฤติกรรมของสตัวต์่าง ๆ เม่ืออากาศร้อน 

  1.2  ครูน าอภิปรายลกัษณะพฤติกรรมของสัตวส่ิ์งท่ีเห็น   
            2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

   2.1.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ  พืช  สัตว ์และคน 
   2.2.ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัพฤติกรรมของส่ิงมีชีวติในการรักษาดุลยภาพ 
3.  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

            3.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 8.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 
                 ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 170. 

 3.2 ครูใหค้วามรู้ในเร่ือง ส่ิงมีชีวติมีวธีิการรักษาดุลยภาพต่างกนั พืชมีฟากใบเพื่อแลกเปล่ียนแก๊สและ
รักษาดุลยภาพของน ้าในล าตน้ ปากใบของพืชพบท่ีดา้นทอ้งของใบมากกวา่ดา้นบนของใบ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อคายน ้า 

 4.  ข้ันขยายความรู้ 
   4.1. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัวธีิการรักษาดุลยภาพของ คนและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม มีไต

เป็นอวยัวะท าหนา้ท่ีรักษาดุลยภาพของน ้าและสารต่างๆ ในร่างกาย โดยก าจดัของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการเมแทพอลิซึม   

 4.2. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัการท างานของไต 
4.3  ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบั การรักษาดุลยภาพของน ้าและแร่ธาตุของปลาน ้าจืดและปลาทะเล 
4.4 ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบั วธีิการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ นอกเหนือจากปลา เช่น 

โพรทิสต ์นกทะเล ตามรายละเอียดในหนงัสือเรียน 
 

   5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 8.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 170. 

               5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2. 2. แผน่ภาพโปร่งใส แสดงโครงสร้างไต ส่วนประกอบของไต หน่วยไต 
การวดัและการประเมินผล 
             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 



 

 

             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
        3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   
       เกณฑ์การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
 
 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 15 หน่วยที ่ 9 

รหัสวชิา  2000-1301         วชิา วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่ 16 

ช่ือหน่วย  ระบบนิเวศ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
 โลกของส่ิงมีชีวติมีความหลากหลายของระบบนิเวศท่ีกระจายอยูใ่นเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ระบบนิเวศท่ีมี
องคป์ระกอบปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางชีวภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั ก็จะกระจายอยูใ่นเขตภูมิศาสตร์เดียวกนั 



 

 

เรียกวา่ ไบโอมหรือชีวนิเวศ โดยแบ่งออกเป็นไบโอมบนบกและไบโอมในน ้า ไบโอมบนบกใชเ้กณฑป์ริมาณ
น ้าฝนอุณหภูมิเป็นตวัก าหนด ส่วนไบโอมในน ้าใชค้่าความเคม็เป็นตวัก าหนด  
 ระบบนิเวศป่าไมเ้ป็นระบบนิเวศบนบกท่ีเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นดินท่ี
ใหญ่ท่ีสุดป่าไมใ้นประเทศไทยแบ่งเป็นป่าผลดัใบ และป่าไม่ผลดัใบ ป่าผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าพรุและป่าเบญจพรรณ 
ป่าไมผ้ลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าชายเลน และป่าพรุ 
 ระบบนิเวศในน ้า แบ่งเป็นระบบนิเวศแหล่งน ้าจืด ระบบนิเวศแหล่งน ้ากร่อย ระบบนิเวศแหล่งน ้าเคม็
และแนวปะการัง ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศต่างๆ ตอ้งปรับตวัเพื่อการอยูร่อดในสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีอยู ่เช่น ส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นแหล่งน ้าไหล  จะมีรูปร่างเพรียวเพื่อลดความตา้นทานของกระแสน ้า ส่ิงมีชีวติท่ีอยู่
บริเวณหาดทรายมีล าตวัแบนมีผวิเรียบ เพื่อสะดวกการแทรกตวัลงในทรายหรือส่ิงมีชีวติท่ีอยูบ่ริเวณหาดหินจะมี
สารคิวทินเคลือบช่วยรักษาความช่ืนและป้องกนัการระเหยของน ้า 
สาระการเรียนรู้  

1. ไบโอม 

2. ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
3. ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายชนิดไบโอมสภาพทางกายภาพและชนิดส่ิงมีชีวติของไบโอมชนิดต่างๆ 

2. อธิบายความหมายและประเภทของระบบนิเวศแบบต่างๆ 
3. อธิบายปัจจยัทางกายภาพต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อส่ิงมีชีวติ 
4. เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง สังคม และ   ส่ิงแวดลอ้ม 
5.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบ
ซ่ึงกนัและกนั 
6.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง สังคม และ    ส่ิงแวดลอ้ม 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

  1.1 ครูน าอภิปรายถึงสภาพบา้นเรือน ความเป็นอยูใ่นสมยัท่ีครูยงัเป็นเด็ก โดยมีภาพของครูใน
สมยัก่อน กบัสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัโดยเนน้ท่ี 
 สภาพแวดลอ้ม 
 ส่ิงมีชีวติ 



 

 

 วถีิชีวติ 
  2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

   2.1.ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มไปส ารวจชนิดของแมลงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
   2.2.น าชนิดของแมลงท่ีศึกษามาร่วมอภิปรายถึง 

 ลกัษณะของความเป็นอยูข่องแมลงเป็นอยา่งไร 
 ประโยชน์และโทษของแมลงมีอะไรบา้ง 
 วธีิการก าจดัแมลงจะท าอยา่งไร 

   2.3 ครูน าผลการศึกษามาอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของแมลงกบัระบบนิเวศ โดยเนน้ในเร่ืองของ 
 จ านวนของแมลงแต่ละชนิด 
 ชนิดของแมลงท่ีมีอยู ่

    3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
            3.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 
                 ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 195. 
          3.2   ครูใหค้วามรู้ในเร่ืองการอยูร่่วมกนัของส่ิงท่ีนกัเรียนคน้พบ 
  4.  ขั้นขยายความรู้ 

     4.1. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัไบโอม ไบโอมบนบก ไบโอมในน ้า   
      4.2. ครูอธิบายเสริมความรู้เก่ียวกบัระบบนืเวศ 

 ระบบนิเวศป่าไม ้
 ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด 
 ระบบนิเวศแหล่งน ้ ากร่อย 
 ระบบนิเวศแหล่งน ้ าเคม็ 

       5.  ขั้นประเมินผล 

              5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.1 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 195. 

               5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

           1.    หนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
           2. แผน่ภาพโปร่งใส แสดงสภาพแวดลอ้มในอดีต 
การวดัและการประเมินผล 



 

 

             1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 

             2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
            3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
            4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
            5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
        1. ใบงานทา้ยหน่วย 
        2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
        3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
        4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
        5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   
       เกณฑ์การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่16 หน่วยที ่ 9 

รหัสวชิา  2000-1301        วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวติ 

สอนคร้ังที ่17 

ช่ือหน่วย  ระบบนิเวศ จ านวนช่ัวโมง 3 ช.

ม. 

 

แนวคดิ 
ส่ิงมีชีวติมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัทางกายภาพไดแ้ก่ อุณหภูมิและความช่ืน แก๊ส ดิน ความเป็นกรดเบสของดินและน ้ า 

ส่ิงมีชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางชีวภาพไดแ้ก่ รูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูร่วมกนั ไดแ้ก่ ภาวะอิงอาศยั 
ภาวะปรสิต ภาวการณ์ไดป้ระโยคร่วมกนั ภาวะพ่ึงพา ภาวะมีการแข่งขนัและการล่าเหยือ่ 



 

 

ส่ิงท่ีมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลงังานในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ในระบบนิเวศประกอบด้วยผูผ้ลิต
ผูบ้ริโภคและผูย้อ่ยสลายอินทรียส์ารการกินอาหารท าให้เกิดการถ่ายทอดสารและพลงังานในระบบนิเวศพลงังานท่ีส่ิงมีชีวิตแต่
ละล าดบัขั้นในระบบนิเวศไดรั้บจะไม่เท่ากนัโดยพลงังานในผูบ้ริโภคแต่ละล าดบัทุกๆส่วนจะถูกน าไปใชไ้ด ้10 ส่วน 

การเปล่ียนแปลงและแทนท่ีในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมี 2 แบบคือ การเปล่ียนแปลงและแทนท่ีรูปแบบปฐมภูมิ 
และการเปล่ียนแปลงแทนท่ีรูปแบบทุติยภูมิ การเปล่ียนแปลงแบบแทนท่ีรูปแบบทุติยภูมิ จะใชเ้วลานอ้ยกวา่ปฐมภูมิ เน่ืองจาก
ดินและสารอินทรียท่ี์พืชตอ้งการมีพร้อมอยูแ่ลว้จึงเกิดการเปล่ียนแปลงไดท้นัที 

สาระการเรียนรู้ 
1. การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

2. วฏัจกัรในระบบนิเวศ 
3. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในแง่ของการถ่ายทอดพลงังานในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
2.อธิบายการหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศไดแ้ก่ น ้า คาร์บอน ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถนั 
3.อธิบายความหมายและประเภทของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติในธรรมชาติ 
4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็น    คุณค่าของการเรียน   
วทิยาศาสตร์ 
5.เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาชีพในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบ
ซ่ึงกนัและกนั 
6.เพื่อสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง สังคม และ    ส่ิงแวดลอ้ม 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
    1.1  ครูและนกัศึกษา ซกัถามพูดคุยและเปล่ียนลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นของนกัเรียน 
     1.2 ครูและนกัศึกษา ช่วยกบัเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นของนกัเรียน 
 2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

     2.1 ครูน านกัศึกษาไปส ารวจแหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้มรอบๆวิทยาลยั โดยสนทนาเก่ียวกบัลกัษณะ
ของน ้า พืชต่างๆ ท่ีข้ึนอยูใ่นบริเวณของวทิยาลยั และวธีิการท่ีเราจะศึกษาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ
วทิยาลยั 
 ตวัอยา่งของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะน าไปศึกษา 
 วธีิการศึกษา 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองและตรวจสอบ 



 

 

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

ปนเป้ือน ความเป็นกรด-เบส อุณหภูมิ  ส่ิงมีชีวติท่ีพบในระบบนิเวศ  บริเวณ  จ านวน  
ความสัมพนัธ์ 

      3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

   3.1. ครูน าอภิปรายถึงระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
         3.2   ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา 
                 ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 214. 
        3.3   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผลการทดลอง 
   4.  ขั้นขยายความรู้ 

   4.1 ครูใหค้วามรู้กบันกัศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ในระบบนิเวศ 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัปัจจยัทางกายภาพ 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัปัจจยัทางชีวภาพ 

4.2 ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนในการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 
 โซ่อาหาร 
 สายใยอาหาร  

   4.3. ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเร่ืองวฏัจกัรในระบบนิเววศ 
 วฏัจกัรน ้ า 
 วฏัจกัรคาร์บอน 
 วฏัจกัรไนโตรเจน 
 วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
 วฏัจกัรก ามะถนั 

    4.4. ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 
 กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ 
 กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

              5.  ขั้นประเมินผล 
                 5.1  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมการทดลอง ท่ี 9.2 ในหนงัสือหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา 

                    ทกัษะชีวติ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ หนา้ 214. 

5.2 ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
    ส่ือการเรียนการสอน 



 

 

            1.    หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ  (2000-1301) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
            2.   แผน่ภาพโปร่งใส แสดงภาพสายใยอาหาร 
            3.   แผน่ภาพโปร่งใส แสดงภาพโซ่อาหาร 
การวดัและการประเมินผล 
            1. ตรวจใบทา้ยหน่วย 
         2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
         3. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
        4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
         5. การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
      1. ใบงานทา้ยหน่วย 
      2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  
     3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
     4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
     5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน   
       เกณฑ์การประเมนิผล 
     1. เกณฑผ์า่นใบงานทา้ยหน่วย คือ พอใช ้
    2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล เกณฑผ์า่น ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
    3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
    4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9  เกณฑผ์า่น ท าถูกตอ้ง 50% ข้ึนไป 
    5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 


