
             

             

             

             

             

             

    

วิชาวิทยาศาสตร ์ ปีการศึกษา .................................. 

รหัสวิชา ว .........................  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............ 

ผู้สอน : ครูกอบวิทย์   พิริยะวัฒน ์

โดย 

 
 

 

 

ชื่อ.......................................................................................... 

ชั้น ม. ..................  เลขที่ ........................ 

โรงเรียนนนทรีวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 



ค าน า 
    แฟ้มสะสมงาน  วิชาวิทยาศาสตร์ ว ........................  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ เล่มนี้                  
ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมประวัติ แบบส ารวจตนเอง  ผลงานดีเด่น   ผลงานจากกิจกรรม
การเรียนการสอน  และใบความรู้ ใบงานต่างๆ  ซึ่งข้าพเจ้า ได้ตั้งใจท า อย่างเต็มที่ โดยมี เพื่อนๆ  
ผู้ปกครองและคุณครู คอยให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และให้ก าลังใจ  ประเมินผลจนกระทั่งงานของ
ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ 
     ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ท่ีให้ค าแนะน าช่ วยเหลือในการจัดท าแฟ้มสะสมงานเล่มนี้              
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีดังนี้  และหวัง ว่า แฟ้มสะสมงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการรวบรวม
ผลงาน อย่างเป็นระบบ และเป็นหลักฐานประกอบการประเมินในโอกาสต่างๆ ตลอดจนเป็น
แนวทางต่อผู้ที่สนใจต่อไป  หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าต้องกราบขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
           
                                 ลงชื่อ............................................................................ 

                                         ( …………………………………………………………………..) 

                  ผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
รหัสวิชา ว …………… รายวิชา………………………………  ปีการศึกษา ………….………  

ชื่อ ..................................................................ชั้น ม. ……………..…  เลขที่................... 
โดย ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน์  

************************************************************ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในช่องว่างทุกช่อง ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ …………………………………….…………… นามสกุล ……………………………………………..……….. ชื่อเล่น …………………………………  
เกิดวันที่ …………. เดือน …………………………………..……… ปี พ.ศ. ………………………  อายุปัจจุบัน ……………………………... ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์บ้าน ……………….…………………………………….. โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) ............................…………………………………………….…..… 
อาชีพของบิดา ………………………………………………….………….. อาชีพของมารดา ………………………………………………………………………………… 
สถานภาพครอบครัว   อยู่ด้วยกัน    แยกกันอยู่    หย่าร้าง   เสียชีวิต  
ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่กับ ...................................................................................................................................................... 
นักเรียนมีพ่ีน้องหรือไม่ ………… ถ้ามี มีจ านวน ……………..………………. คน นักเรียนเปน็บุตรคนที่ ……………………………….……. 
ความสามารถพิเศษ    กีฬา (ระบุประเภทกีฬา) ……………………………………………………………………………..………………………
     ร้องเพลง  (ระบุแนวเพลง) ………………………………………………………………………..……………………... 

  เต้น     เล่นดนตรี     วาดภาพ  
  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………... 

กิจกรรมที่สนใจ ………………………………………………………………………………………………………......................................................................... . 
ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา (ถ้ามี) ........................................................................................................................................................... 
คติประจ าใจ …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
นักเรียนคิดว่า ตนเองมีลักษณะนิสัยอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
นักเรียนคิดว่า ตนเองมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร…………………………………………………………………….................................................. 
นักเรียนมีโรคประจ าตัวหรือไม่ ……….. (ถ้ามี โปรดระบุ)……………………………………………………………................................................ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดอ่อนที่นักเรียนอยากปรับปรุงแก้ไข คือ ………………………………………………………………….................................................................. 
อาชีพที่ใฝ่ฝัน คือ…………………………..…………… เพราะ ………………………………………………….…………………………………………………………………. 
หน้าที่ที่นักเรียนรับผิดชอบที่บ้าน ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

ติดรูปถ่าย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน 
จบการศึกษาสูงสุดระดับ …………………………… จากโรงเรียน………………………………………….. เกรดเฉลี่ย ……………………………………   
วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุด เรียงตามล าดับจากชอบเรียนมากที่สุด  
1) …………..……………………….……………..…  2) …………………..……………………………….…… 3) …………………………………..………………………… 
วิชาที่ชอบเรียนน้อยที่สุด เรียงตามล าดับจากชอบเรียนน้อยที่สุด  
1) …………..……………………….……………..…  2) …………………..……………………………….…… 3) …………………………………..………………………… 
ขณะอยู่บ้าน นักเรียนแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียน ท าการบ้าน อ่านหนังสือหรือไม่ ……………………………………………… 
      ใช้เวลาประมาณวันละกี่นาที …………………  ใครเป็นผู้สอนการบ้าน ดูแลกวดขันเรื่องการเรียน ………………………. 
นักเรียนเรียนพิเศษเพ่ิมเติม หรือไม่ …………….. ถ้าเรียนพิเศษ เรียนวิชาใดบ้าง ……………………………………………………………… 
เม่ือครูมอบหมายให้นักเรียนท ารายงาน นักเรียนสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้าง .............................................................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
นักเรียนเข้าห้องสมุดโรงเรียนสัปดาห์ละประมาณกี่ครั้ง .......................................................................................................... 
ให้นักเรียนประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาต่อไปนี ้

วิชาวิทยาศาสตร์   ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
วิชาคณิตศาสตร์   ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 

 วิชาภาษาอังกฤษ   ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 วิชาภาษาไทย   ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 วิชาคอมพิวเตอร ์  ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 การคิด    ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 การวิเคราะห ์   ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 การอ่าน    ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 การเขียน   ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
 

นักเรียนชอบครูที่มีลักษณะอย่างไร  ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 
นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างไร ………………………………………………………………………………………………………………….. 
นักเรียนคาดหวังอย่างไรบ้างจากการเรียนวิชานี…้………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................... 
นักเรียนคาดว่าจะได้ผลการเรียนในวิชานี้เกรดอะไร …………………………………………………………………… 

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



แบบส ารวจผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ Social Media 
รหัสวิชา ว …………… รายวิชา…………………  ปีการศึกษา ……………  

ชื่อ ..................................................................ชั้น ม. ……  เลขที่...................  
โดย ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน์  

************************************************************ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในช่องว่างทุกช่อง ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  

1. ที่บ้านของนักเรียน มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือไม่     มี       ไม่มี    
หากตอบว่า “ม”ี  เป็นคอมพิวเตอร์แบบ    PC (ต้ังโต๊ะ)     Notebook 

  มีเครื่องพิมพ์ (Printer) หรือไม่   มี        ไม่มี 
  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือไม ่    เชื่อมต่อ       ไม่ได้เชื่อมต่อ 

หากตอบว่า “ไม่ม”ี เม่ือครูมอบหมายงานให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือพิมพ์รายงาน 
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหน 
  ห้องสมุดโรงเรียน       ร้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน    ร้านคอมพิวเตอร์นอกโรงเรียน 
  บ้านเพ่ือน     อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

2. นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ .........................ชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้ในการท าสิ่งใดบ้าง 
  สืบค้นข้อมูล   Chat   E-mail   เล่นเกม   อื่นๆ (ระบุ)................ 

3. เว็บไซต์ที่นักเรียนเข้าใช้บ่อยที่สุด เรียงตามล าดับ  3  อันดับแรก 
1) .........................................................................................................................................    
2) ........................................................................................................................................  
3) ........................................................................................................................................ 

      4.    นักเรียนสามารถใช้งาน หรือเคยใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานใดบ้าง  
   Paint     Microsoft Word    Microsoft Powerpoint  

  Microsoft Excel    Internet Explorer   Photoshop   
  Window Movie Maker   Ulead     อื่นๆ (ระบุ) ............................. 
นักเรียนพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบสัมผัส ได้หรือไม่      ได้   ไม่ได้ 

 นักเรียนพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เร็วหรือไม ่ เร็วมาก  เร็ว   ปานกลาง   ช้า    ช้ามาก 
      5.   นักเรียนมี E-mail Address ของตนเองหรือไม่     ไม่มี       มี   

ถ้ามีโปรดระบุอีเมลของนักเรียน ...................................................................................................................................... 
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             นักเรียนส่งอีเมล ได้หรือไม ่             ได้   ไม่ได ้
  นักเรียน ส่งต่ออีเมล  (Forward mail) ได้หรือไม ่          ได้   ไม่ได ้

นักเรียนแนบไฟล์เอกสาร ภาพ ไปกับอีเมล ได้หรือไม ่    ได้   ไม่ได้ 
      6.    นักเรียนมี Thumb Drive หรือ Handy Drive หรือไม่ ............. ถ้ามี มีขนาดความจุ ............. GB 
      7.    นักเรียนบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในแผ่นซีดี (Write CD)  ได้หรือไม ่ 

   ได้       ไม่ได ้
      8.    นักเรียนมีกล้องดิจิตอล หรือไม ่      มี    ไม่มี 
      9.    นักเรียนเคย ดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ภาพ เพลง คลิปวิดีโอ จากอินเตอรร์เน็ตหรือไม่ ...................... 
      10.   นักเรียนชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หรือไม่ ................... เพราะ...................................................................... 
             นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต มีความส าคัญและจ าเป็นต่อนักเรียน อย่างไร  
             .............................................................................................................................................................................. 
             .............................................................................................................................................................................. 
      11.  นักเรียนเป็นสมาชิก หรือเคยใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ หรอืไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      MSN  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    Youtube  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    Google  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Facebook …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    Twitter  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Slideshare …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    Hi 5   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Wordpress …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   อื่นๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     12. นักเรียนรู้จักบล็อก (Blog) หรือไม่ ................ และมีบล็อก (Blog) ของตนเองหรือไม่ .............................. 
     13. นักเรียนคิดว่า ค าว่า “ Social Media” หมายถึงอะไร......................................................................................... 
        ............................................................................................................................................................................................ 
     14. หากครูจะสอนให้นักเรียนรู้จักการท างานโปรแกรมต่างๆ  เว็บไซต์ต่างๆ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้
        บนอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Social media นักเรียนสนใจ หรือไม่ ........................................................................ 
  นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ ................................................................................................................................. 

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



แบบส ารวจตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบส ารวจตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้  ((Learning Style)  
รหัสวิชา ว …………… รายวิชา…………………  ปีการศึกษา ……………………  

ชื่อ ..................................................................ชั้น ม. ……………………  เลขที่...................  
โดย ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน์ 

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

ค าชี้แจง  แบบส ารวจนี้มีจุดม่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ Learning Style 
ของผู้เรียนแต่ละคน ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกับวิธีการเรียนของตนเองตามความ
เป็นจริงให้มากท่ีสุด เพื่อน าผลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแต่ละบุคคลต่อไป 
 

ที ่ รายการ ใช ่ ไม่ใช ่
1 การได้เป็นผู้น าอภิปรายหรือได้จัดให้มีการอภิปรายจะท าให้ฉันเข้าใจและเรียนรู้เรื่องต่างๆได้ดีข้ึน   
2 ฉันรู้เรื่องราวข้อมูลต่าง ๆ โดยการอ่าน การฟัง การสังเกต หรือการอภิปรายในห้องเรียน   
3 ฉันเรียนรู้ได้มากจากการไปฝึกงานตามสถานประกอบการ   
4 ฉันเรียนรู้ได้เร็วข้ึนในเรื่องที่มีสมมุติฐานและทุกอย่างเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว ้   
5 ฉันชอบเข้าร่วมท างานกับกลุ่มท างานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มรณรงค์ต่อต้านต่อต้านยาเสพติด   
6 ฉันจดบันทึกการบรรยายหรือการอภิปรายในชั้นเรียนแล้วอ่านทบทวนอย่างละเอียดหลายครั้ง   
 ก่อนการทดสอบ   
7 ขณะที่ฉันฟังการบรรยายในสร้างภาพในใจเพ่ือประกอบความเข้าใจและช่วยให้ฉันให้ฉันจ าเรื่องนั้นได ้   
8 ฉันมีทักษะในการท างานมากข้ึนถ้าฉันได้ลงมือท าจริงเช่นการซ่อมแซมหรือประกอบชิ้นส่วนต่าง  ๆ   
9 ฉันชอบที่จะเรียนรู้การจัดอภิปรายในห้องเรียนกับเพ่ือน ๆ   
10 จากสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ แผ่นภาพ สถานการณ์จ าลองและบทบาทสมมุติ ช่วยท า

ให้ฉันสามารถสรุปข้อความรู้ได้ด ี
  

11 ฉันสามารถเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง   
12 ฉันชอบที่จะเรียนรู้จากการจัดนิทรรศการ   
13 ฉันสามารถเกิดการเรียนรู้จาการทดลอง   
14 ถ้าเรื่องที่เรียนมีลักษณะเน้นกฎหรือองค์ประกอบจะท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็วกว่าปกติ   
15 ถ้าฉันได้ร่วมแสดงละครบทบาทสมมุติสถานการณ์จ าลองฉันจะมีความสุขและเกิดการเรียนรู ้   
 ได้เร็วกว่าการเป็นผู้เรียนอย่างเดียว   
16 ฉันชอบท่ีจะเรียนรู้จากการอ่านหนังสือพิมพ์หรือวารสารมากกว่าการฟังการบรรยายจากคนเพียงคนเดียว   
17 การปฏิบัติงานใด ๆ ถ้าหากมีหลักการก าหนดไว้ชัดเจน จะท าให้ฉันท างานได้รวดเร็วกว่าปกติ   
18 ฉันชอบเรียนจากการไปทัศนศึกษา   
19 ถ้ามีหลักการหรือแนวคิดก าหนดไว้แล้ว จะท าให้ฉันสามารถเลือกตัดสินใจได้ได้เร็วกว่าเรื่องทั่วไป   
20 ฉันสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึนถ้าได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริง   

เอกสารล าดับที่ 3 



ที ่ รายการ ใช ่ ไม่ใช ่
21 ฉันชอบที่จะศึกษาเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากข้อมูล   
22 ฉันจะเข้าใจค าชี้แจงประกอบงานมอบหมายหรือข้อทดสอบมากข้ึนหากเขียนค าชี้แจงนั้นบนกระดานหรือเขียน

ก ากับบนใบงานมากกว่าการฟังค าอธิบายของผู้สอน 
  

23 ฉันชอบที่จะเรียนรู้จากการเข้ากลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมชุนนุม   
24 ฉันชอบและสามารถเกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษา   
25 ฉันจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้โดยการอ่าน หรือท าเรื่องนั้น ๆ  หลายครั้ง   
26 ฉันจะท าเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีถ้าเรื่องนั้นเป็นทฤษฎีหรือแนวคิด   
27 ฉันเรียนรู้ได้ดีข้ึน เม่ือฉันมีส่วนร่วมในเกม หรือร่วมแสดงในสถานการณ์จ าลอง หรือท าบทบาทสมมุติ   
28 ฉันจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าเป็นผู้แสวงหาความรู้นั้นด้วยตนเอง   
29 เม่ือเกิดปัญหาข้ึนทุกครั้ง ฉันจะน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเสมอ   
30 ทุกครั้งที่ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือหนังสืออื่น ๆ จะท าให้ฉันได้เกิดการเรียนรู้เรื่องใหม่เสมอ   
31 ฉันมีความรู้สึกร่วมและจดจ าเรื่องต่าง ๆ ได้มากหากฉันมีประสบการณ์ตรง   
32 ก่อนที่จะสรุปหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ฉันต้องศึกษาหาข้อมูลเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียดอ่อน   

 

การคิดคะแนน และแปลความหมาย 
ค าชี้แจง  คะแนนมี  2  ระดับ  ข้ึนอยู่กับการการเครื่องหมาย  ในแต่ละข้อ คือ  ถ้ากา  ในช่อง 

“ใช่” ให้ 1 คะแนน , ถ้ากา  ในช่อง “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบเครื่องหมาย                
ที่กาในแต่ละข้อ แล้วรวมคะแนนลักษณะการเรียนรู้  แต่ละแบบ  โดยแบ่งเป็นนักวิเคราะห์  นักทฤษฏี  นักกิจกรรม 
และนักปฏิบัติ ซึ่งมีวิธีการเรียนรู้วิธีละ 8 ข้อ ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์ ถ้าตอบว่า “ใช่”  5 ข้อ ไม่ใช่ 3 ข้อ จะได้  
5 คะแนน เม่ือรวมคะแนนครบ 4 วิธีแล้วน าไปจัดล าดับ เรียงจากคะแนนมากไปหาน้อยในตารางต่อไปนี้ 

 

นักวิเคราะห ์ นักทฤษฎ ี นักกิจกรรม นักปฏิบัต ิ
ข้อท่ี ได้คะแนน ข้อท่ี ได้คะแนน ข้อท่ี ได้คะแนน ข้อท่ี ได้คะแนน 
2  4  1  3  
6  7  5  8  
10  14  9  11  
16  17  12  13  
21  19  15  20  
24  22  18  25  
30  26  23  28  
32  29  27  31  

รวม  รวม  รวม  รวม  

อันดบัที ่  อันดับที ่  อันดับที ่  อันดับที ่  

        

สรุป นักเรียนเป็นนัก..................................................................... 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.เดิม) ปี 2544 



แบบสอบถามพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน 
ชื่อ ..................................................................ชั้น ม. …………..…  เลขที่...................  โดย ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน์  

************************************************************ 
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แบบสอบถามการปรับตัวและปัญหาพฤติกรรม 
ชื่อ ..................................................................ชั้น ม. …………..…  เลขที่...................  โดย ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน์  

************************************************************ 
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เค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus) 

รหัสวชิา ว21101 รายวชิาวทิยาศาสตร์ 1 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  

จ านวน 1.5  หน่วยกติ เวลาเรียน 60 ช่ัวโมงตลอดภาคเรียน  3 คาบต่อสัปดาห์  20 สัปดาห์ต่อภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 
 

ผู้สอน  ครูกอบวิทย ์   พิริยะวฒัน์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  อาคาร 3 หอ้ง 331 

ตดิต่อ โทรศพัทม์ือถือ 086-8972892 

 E-mail :  magnegis@hotmail.com   

Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com 

 Facebook : www.facebook.com/teacherkobwit  

 Twitter : www.twitter.com/teacherkobwit   

ค าอธิบายรายวชิาวทิยาศาสตร์ 1 

ศึกษาวิเคราะห์การจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชเ้น้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ ์และสมบติัของสาร

ในแต่ละกลุ่ม  สมบติัและการเปล่ียนสถานะของสาร โดยใชแ้บบจ าลองการจดัเรียงอนุภาคของสารสมบติัความ

เป็นกรด-เบสของสาระละลาย   ค่า pH ของสาระละลายและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   วิธีเตรียมสารละลายท่ีมี

ความเขม้ขน้เป็นร้อยละ และการน าความรู้เก่ียวกบัสารละลายไปใชป้ระโยชน์  การเปล่ียนแปลงส มบติั มวล และ

พลงังานของสาร เมื่อสารเปล่ียนสถานะและเกิดการละลาย  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานะและการละลายของ

สาร  อุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผรั่งสี   สมดุล

ความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสารและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   องคป์ระกอบและการแบ่ง

ชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผวิโลกความสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏทาง

ลมฟ้าอากาศ 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มลู 

และการอภิปราย เพื่อใหเ้ กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ

ตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ 1       คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

กจิกรรม 
การเรียนรู้ 

ภาระงาน 

1-2 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ได้มา

อย่างไร (บูรณาการสาระ              

การเรียนรู้ ทฤษฎีความรู้ : 

Theory of  Knowledge                  

ตามหลกัสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล) 

6 10 -ทดลอง 

-อธิบาย 

-อภิปราย 

-สืบคน้ขอ้มลู 

-วิเคราะห์ 
-ท าโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียนสาระทฤษฏี

ความรู้ 

    -  งานเขียน (Essay)  

    - งานน าเสนอ (Oral)  

2. การจดัแสดงนิทรรศการผลงานและ
น าเสนอ 

3-6 สารรอบตวั 12 10 -ทดลอง 

-อธิบาย 

-อภิปราย 

-สืบคน้ขอ้มลู 

-วิเคราะห์  

1. ใบกิจกรรม เร่ืองความหมายและสมบติัของสาร 

2.ใบกิจกรรม เร่ือง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

3.ใบกิจกรรม เร่ือง ประเภทของสารและ
เกณฑก์ารจ าแนก 
4. ใบกิจกรรม เร่ือง การจ าแนกประเภทสาร

โดยใชล้กัษณะเน้ือสารเป็นเกณฑ ์

5.ใบกิจกรรม เร่ือง องคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว 

6.ใบกิจกรรม เร่ือง การตรวจ สอบความ

บริสุทธ์ิของสาร 

7.ใบงาน กิจกรรม เร่ือง ขนาดอนุภาคของสาร 

8.ใบงาน กิจกรรม เร่ือง การจดัเรียงอนุภาคของสาร 

9.แผนผงัมโนทศัน์ สรุปเกี่ยวกบัการจ าแนก

สารโดยใชเ้กณฑต่์างๆ  

10.วาดภาพพร้อมอธิบาย แบบจ าลองการ

จดัเรียงอนุภาคของสารในสถานะต่างๆ 

7-10 สารละลาย 12 15 -ทดลอง 

-อธิบาย 

-อภิปราย 

-สืบคน้ขอ้มลู 

-วิเคราะห์ 
-ท าโครงงาน 

1. ชุดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เร่ืองสารละลาย 

2. โครงการสารละลายในชีวิตประจ าวนั 

สร้างสรรคค์วามสุข 

3. แผ่นพบัใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธ์ 

เกี่ยวกบัผลิตภณัฑส์ารละลาย 

4. การจดัแสดงนิทรรศการผลิตภณัฑ ์



สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

กจิกรรม 
การเรียนรู้ 

ภาระงาน 

11 สรุปทบทวนภาพรวม 
(สอบกลางภาค) 

2 15 - - 

12-14 สารละลาย กรด-เบส 8 10 -ทดลอง 

-อธิบาย 

-อภิปราย 

-สืบคน้ขอ้มลู 

-วิเคราะห์ 

1.ใบกิจกรรม เร่ือง การทดสอบสมบติักรด-

เบสของสารละลายดว้ยกระดาษลิตมสั 

2.ใบกิจกรรม เร่ืองกรดมีสมบติัอยา่งไร 

3.ใบกิจกรรม เร่ืองการทดสอบกรดจากพืช

และกรดจากแร่ธาตุ 

4.แผนผงัมโนทศัน์ สรุปเกี่ยวกบัคุณสมบติั

ของกรด-เบส  

5.แผนผงัสรุปความรู้เกี่ยวกบัสบู่ ผงซักฟอก 

และแชมพูท  าความสะอาดไดอ้ยา่งไร  

6.รายงานการศึกษาคน้ควา้ เร่ือง พิษและ

อนัตรายที่เกิดจากการใช ้สารบางชนิดใน

ชีวิตประจ าวนั 

7.แบบฝึกหดัทบทวน เร่ือง กรด-เบส 
15-17 พลงังานความร้อน 10 10 -ทดลอง 

-อธิบาย 

-อภิปราย 

-วิเคราะห์ 

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 

พลงังานความร้อน 

2.แผนผงัมโนทศัน์สรุปเกี่ยวกบั พลงังาน

ความร้อนในชีวิตประจ าวนั 

18-19 บรรยากาศของเรา 8 10 -อธิบาย 

-อภิปราย 

-สาธิต 

-สืบคน้ขอ้มลู 

-วิเคราะห์ 

1.ใบกิจกรรมเร่ืององคป์ระกอบและการแบ่ง

ชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 

2.ใบกิจกรรมเร่ือง ความหนาแน่นของอากาศ 

3.ใบกิจกรรมเร่ือง ศึกษาค่าความหนาแน่น

ของอากาศ 

4.ใบกิจกรรมเร่ือง อากาศมีความดนัหรือไม่ 

5. ใบกิจกรรม เร่ือง ความดนัอากาศที่ระดบั

ความสูงเท่ากนั 

20 สรุปทบทวนภาพรวม 
(สอบปลายภาค) 

2 20 - - 

รวม 60 100   

*หมายเหตุ  ภาระงานอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  



เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การประเมนิผล   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  10 คะแนน  80  - 100   คะแนน  ไดผ้ลการเรียน “4” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  10 คะแนน  75 – 79     คะแนน  ไดผ้ลการเรียน     “3.5” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  15 คะแนน  70 – 74      คะแนน  ไดผ้ลการเรียน       “3” 

สอบกลางภาคเรียน   15  คะแนน  65  - 69     คะแนน  ไดผ้ลการเรียน     “2.5”    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  10 คะแนน  60  - 64     คะแนน  ไดผ้ลการเรียน “2”  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  10 คะแนน  55  - 59     คะแนน  ไดผ้ลการเรียน       “1.5” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  10 คะแนน  50  - 54     คะแนน  ไดผ้ลการเรียน “1”   

สอบปลายภาคเรียน  20 คะแนน  0    - 49     คะแนน  ไดผ้ลการเรียน “0” 

รวม   100 คะแนน  ส่งงานไม่ครบ         ไดผ้ลการเรียน “ร” 

       ขาดเรียนเกิน 80 % โดยไม่มีสาเหตุ 

                         (เกิน 12 คาบ) ไดผ้ลการเรียน       “มส” 

ข้อตกลงในการเรียน 

1. เขา้หอ้งเรียนอยา่งชา้ไม่เกิน 10 นาที  ถา้เกิน 10 นาที ถือว่า “สาย”  สาย 3 คร้ังคิดเป็นขาดเรียน 1 คร้ัง 

2. ตั้งใจเรียน หมัน่ทบทวนบทเรียน ท างานท่ีครูมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถและส่งงานภายในเวลาท่ีก  าหนด 

3. ในการท างานทุกคร้ัง ทั้งในสมุดและใบกิจกรรม จะมีคะแนนจากการท างาน ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

     -  ถูกตอ้ง  4  คะแนน    -  สะอาดเรียบร้อย 3 คะแนน     -  ตรงต่อเวลา  3 คะแนน  รวม 10  คะแนน 

     และก าหนดใหน้กัเรียนตอ้งบนัทึกงานท่ีครูมอบหมายลงในแบบบนัทึกการส่งงานทุกคร้ัง (เอกสารล าดบัท่ี 8) 

4.  ไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร  ขนม เคร่ืองด่ืม เขา้มารับประทานในหอ้งเรียน และในขณะที่ครูสอน  

5.  ไม่อนุญาตใหน้ าโทรศพัทมื์อถือ  ซาวน์เบาส์  เคร่ืองเล่น MP3 , MP4 , i-pod , i-phone  หรืออื่นๆ มาใชใ้นหอ้งเรียน ขณะที่ 

     ครูสอนโดยเดด็ขาด หากครูตรวจพบจะยดึส่งใหก้บักลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนโดยทนัที 

6.  แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งเส้ือผา้  ถุงเทา้  ทรงผม ฯลฯ หากไม่ถูกตอ้งจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้เรียน และ                             

     ถา้ผิดระเบียบร้ายแรงจะส่งตวัใหก้บักลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนโดยทนัที 

7.  เตรียมอุปกรณ์การเรียน เช่น หนงัสือเรียน  สมุด  ปากกา  ไมบ้รรทดั มาใหพ้ร้อมทุกคร้ังท่ีเขา้เรียน   

8.  นกัเรียนทุกคนตอ้งมีแฟ้มสะสมงาน คนละ 1 แฟ้ม เพื่อรวบรวมใบงานและผลงานของนกัเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์   

9.  งดส่งเสียงดงั พูดคุยและลุกจากที่ขณะที่ครูสอน  ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากครูผูส้อน 

10.ใหเ้กียรติ เคารพและเช่ือฟังครูผูส้อน ขออนุญาตครูก่อนลุกจากที่ หรือออกนอกหอ้งเรียนทุกคร้ัง 

11. ช่วยกนัรักษาความสะอาด และสาธารณสมบติัของหอ้งเรียน  

12. หนงัสือเรียนที่นกัเรียนไดรั้บเป็นหนงัสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล นกัเรียนควรใชห้นงัสืออยา่งรู้คุณค่า และรักษาให ้

      อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ เม่ือส้ินปีการศึกษาจะตอ้งส่งคืนครู หากช ารุดหรือสูญหายนกัเรียนจะตอ้งซ้ือหนงัสือเล่มใหม่มาทดแทน 

13. ในการเขา้เรียนทุกคร้ังใหน้กัเรียนท าแบบบนัทึกการเขา้เรียน โดยเขียนวนัที่ท่ีเขา้เรียนพร้อมจ านวนคาบแลว้ท าเคร่ืองหมาย   

      เพื่อแสดงว่าเขา้เรียน (เอกสารล าดบัท่ี 7) และหลงัจากการเรียนทุกคร้ังใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเองจากการเรียนดว้ย 



แบแบบบบันทึกการเข้าเรียนบันทึกการเข้าเรียน  
รหัสวิชา ว ………….…… รายวิชา………………………..……  ปีการศึกษา …………………… ผู้สอน ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน ์

ชื่อ .................................................................................ชั้น ม. ………………………….…  เลขที่...................  
 

แบบบันทึกการเข้าเรียนนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนของนักเรียน ซึ่งทุกครั้งท่ีนักเรียนเข้าเรียนควรบันทึกโดย
เขียนวันท่ีท่ีเข้าเรียน จ านวนคาบแล้วท าเครื่องหมาย  เพ่ือแสดงว่าเข้าเรียน ส าหรับ รหัสวิชา .................. รายวิชา .......................... นี้ 
ต้องเข้าเรียนสัปดาห์ละ ................ คาบและใน 1 ภาคเรียนนักเรียนต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 คือเท่ากับ .................... คาบ 
จากท้ังหมด ..................... คาบ ดังนั้น นักเรียนจะขาดเรียนได้ไม่เกิน ................ คาบเท่านั้น ทุกครั้งท่ีนักเรียนไม่เข้ารียนต้องมีจดหมาย
หรือหลักฐานแจ้งให้ครูทราบ หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุเกิน ............ คาบ จะได้รับผลการเรียน“มส” และไม่มีสิทธ์ิเลื่อนชั้น 
สัปดาห์ที ่ คาบที ่ วันที ่ การเข้าเรียน 

เข้า ไม่เข้า 
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5 

13    
14    
15    

 
6 

16    
17    
18    
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9 

25    
26    
27    

 
10 

28    
29    
30    

สัปดาห์ที ่ คาบที ่ วันที ่ การเข้าเรียน 
เข้า ไม่เข้า 
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 ข้าพเจ้าได้รับทราบการเข้าห้องเรียนของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีเวลาเรียน ................. คาบ จากท้ังหมด ...................... คาบ 

ดังนั้นมีเวลาเรียน   เกินร้อยละ 80      ไม่ถึงร้อยละ 80 โดยได้ผลการเรียน “มส” 
ลงชื่อ ..................................................................... นักเรียน  ลงชื่อ .............................................................................. ครูผู้สอน 

เอกสารล าดับที่ 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเอง            
จากการเรียน 

ของ  
ชื่อ ........................................................................... 
ชั้น ม. ................... เลขที่ .......................... 

 



แบบประเมินตนเองจากการเรียน 
รหัสวิชา ว ………….…… รายวิชา………………………..……  ปีการศึกษา …………………… ผู้สอน ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน ์

ชื่อ .................................................................................ชั้น ม. ………………………….…  เลขที่...................  
 

สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนในวันนี้   วันที่ .......................................................  คาบเรียนที่ .......................... 
เรื่องที่เรียน ...................................................................................................................................................................................... 
คุณลักษณะพึงประสงค์ที่ฉันได้รับ 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้ 
 อยู่พอเพียง     มุ่งม่ันในการท างาน     รักความเป็นไทย       มีจิตสาธารณะ 
คุณธรรมทีฉ่ันได้เรียนรู้ .................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
สมรรถนะ / ความสามารถที่ฉันได้พัฒนา  
 ความสามารถในการสื่อสาร    ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
การอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเชียน 
 ฉันได้อ่าน เกี่ยวกับ.....................................................................................................................................................................   
 ฉันไดค้ิด เกี่ยวกับ.......................................................................................................................................................................   
 ฉันไดว้ิเคราะห์ เกี่ยวกับ ..........................................................................................................................................................   
สรุปความรู้ที่ฉันได้รับจากการเรียนวันนี้.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ฉันจะน าความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดย .............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ความรู้สึกในการเรียนของฉันในวันนี้ .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ปัญหาหรือสิ่งที่ฉันยังสงสัย ............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ถ้าใหค้ะแนนเต็ม 10 ในการประเมินความพึงพอใจของฉัน ต่อการเรียนวันนี้ ฉันประเมินว่าตนเองได้............................ คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
บันทึกเพิ่มเติม ................................................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ .......................................................................... นักเรียน ลงชื่อ......................................................................... ครูผู้สอน 
     (.......................................................................)               ( ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน)์      

ครั้งที ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ใบความรู้และใบงาน 
วิชาวิทยาศาสตร ์

รายวิชา ........................................................... 
ของ  

ชื่อ ........................................................................... 
ชั้น ม. ................... เลขที่ .......................... 

 



  
  
  

แบบแบบบันทึกการส่งงาน บันทึกการส่งงาน   
รหัสวิชา ว ………….…… รายวิชา………………………..……  ปีการศึกษา …………………… ผู้สอน ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน ์

ชื่อ .................................................................................ชั้น ม. ………………………….…  เลขที่ .........................................  
**********************************************   

 

แบบบันทึกการส่งงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งงานของนักเรียนตามที่ครูมอบหมาย ซึ่งนักเรียนควรบันทึกงานที่ครูมอบหมายแล ะก าหนดส่งทุกครั้ง                  
แล้วควรด าเนินการจัดท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด โดยท าด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบ อันมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนด้วย       
 
 

งาน
ล าดับที ่

 
งานที่มอบหมาย / เรื่อง 

 
คะแนนเต็ม 

 
ก าหนดส่ง 

การส่งงาน  
ลงชื่อนักเรียน 

 
ลงชื่อคร ูส่งตาม

เวลา 
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
พัฒนา 

ส่งช้า คะแนน 
ที่ได ้

ไม่ส่ง 
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งาน
ล าดับที ่

 
งานที่มอบหมาย / เรื่อง 

 
คะแนนเต็ม 

 
ก าหนดส่ง 

การส่งงาน  
ลงชื่อนักเรียน 

 
ลงชื่อคร ูส่งตาม

เวลา 
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
พัฒนา 

ส่งช้า คะแนน 
ที่ได ้

ไม่ส่ง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
รวมงานที่ครูมอบหมายทั้งหมด ........................ ชิ้น  นักเรียนส่งแล้ว ........................ ชิ้น   ลงชื่อ .................................................................. นักเรียน 
ข้าพเจ้า ............................................................................... ได้รับทราบการส่งงานของข้าพเจ้าแล้ว  ลงชื่อ ............................................................... ผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้าส่งงาน    ครบ        ลงชื่อ ............................................................... ครูผู้สอน 
  ไม่ครบ    และรับทราบการได้รับผลการเรียน “ร”  วันที่  ............................................................... 


