
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่  1 เรื่อง  พลังงานความร้อนที่ เกี่ยวข้องกับ

ชวีติประจำวัน จัดทำข้ึนเพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้กิดกระบวนการเรยีนรู ้ ได้ฝกึคิด  ฝกึปฏิบัติ

ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี ข้ึน  ซึ่งชุด

กิจกรรมที่จัดทำข้ึนนี้  ได้ศกึษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการจัดทำ  เพ่ือให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้กับนักเรียนให้มากที่สุดและให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการ

จัดทำชุดกิจกรรมน้ีจะตอ้งใช้ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรูข้องครูผูส้อนที่จะคอย

เป็นผูช่้วยเหลอืและแนะนำใหน้ักเรยีนไดบ้รรลุเปา้หมาย 

ผูจ้ัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียนและครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องท่ีจะสามารถนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้ไปใช้

ประโยชน์มากที่สุดต่อไป 

 

 

 

ปานไพลนิ  กันทะเนตร 
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องค์ประกอบชุดกจิกรรม กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์   

เรื่อง  พลังงานความร้อน            

ชุดที่  1  พลังงานที่เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจำวัน 
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ชุดกิจกรรม  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เรื่อง  พลังงานความ

ร้อน  ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่  1  ชดุที่  1  พลังงานที่เกี่ยวข้อกับ

ชวีติประจำวนั  มอีงค์ประกอบดังนี้                                                                                            

1. ลำดับขั้นการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมกจิกรรม 

2. คำชี้แจงการใชชุ้ดกจิกรรม 

3. ผังมโนทัศน์สาระการเรยีนรูพ้ื้นฐานวิทยาศาสตร์  

4. ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่  1  เรื่อง  พลังงานความรอ้น 

5. ชุดกจิกรรม  เรื่อง  พลังงานที่เกี่ยวข้องกับชวีติประจำวัน 

6. แบบทดสอบก่อนเรยีน 

7. กจิกรรมสร้างความสนใจ 

8. กจิกรรมสำรวจและค้นหา 

9. กจิกรรมอธิบายและลงข้อสรุป 

10.  กิจกรรมขยายความรู้กจิกรรมการประเมนิ 

11.  แบบทดสอบหลังเรยีน 

12.  เกณฑ์การพจิารณาใหค้ะแนน 

13.  บรรณานุกรม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านคำชี้แจง 

ทดสอบก่อนเรยีน 

ทดสอบหลังเรียน 

ศกึษาชุดตอ่ไป 

จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 

ศกึษาตามกจิกรรมการเรยีนรู ้

 

ลำดับขั้นการเรยีนโดยใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์                         

ชุดที่ 1 เรื่อง พลังงานความร้อนทีเ่กี่ยวข้องในชีวติประจำวัน 
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  ขอ้ปฏบัิตใินการใชชุ้ดกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  

ผูส้อนควรดำเนนิการ  ดังนี้ 

1.  ขัน้เตรยีมก่อนสอน 

1.1  ศกึษาคู่มอืการใชชุ้ดกจิกรรมกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  เรื่อง  พลังงาน 

ความรอ้นให้เข้าใจ 

1.2  ตรวจดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมว่ามีครบหรอืไม่ 

1.3  ศกึษาเนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชุดกิจกรรมโดยละเอยีด 

1.4  ก่อนสอนตอ้งบันทึกเตรียมชุดกจิกรรมไวบ้นโต๊ะ 

1.5  ครูต้องเตรยีมกระดาษคำตอบหรอืใช้สมุดจดบันทกึของนักเรยีนในการ 

ทำกิจกรรมเพ่ือดูความก้าวหนา้ของนักเรยีน 

1.6 ครูต้องชี้แจงใหน้ักเรยีนทราบเกี่ยวกับบทบาทนักเรยีนในการทำ

กจิกรรม 

1.7 เวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชุดกิจกรรมแต่ละชุด หากไม่ทัน

สามารถยดืหยุ่นเวลาเรยีนไปใชน้อกเวลาเรยีนในชั่วโมงซ่อมเสรมิหรอื

วันหยุด เสาร-์อาทิตย์ก็ได้ 

2. ขัน้สอน 

2.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บ่งเป็น 5 ข้ัน คือ 

2.1.1 ขัน้สรา้งความสนใจ 

2.1.2 ขัน้สำรวจคน้หา 

2.1.3 ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป 

2.1.4 ขัน้ขยายความรู้ 

2.1.5 ขัน้ประเมนิผล 

2.2  นักเรยีนแบ่งกลุ่มออกเป็น  6  กลุ่ม  จำนวนใกลเ้คียงกัน คละ

นักเรยีนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน อยู่ร่วมกัน 

คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน 
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2.3  ขณะที่นักเรยีนทำกิจกรรม ครูตอ้งไม่พูดเสยีงดัง และเดนิดูการทำงานของ

นักเรยีนทุกกลุ่มอย่างใกลช้ดิ หากกลุ่มใดมปีัญหาครูตอ้งให้การช่วยเหลอื 

  2.4  การสรุปผลที่ได้จากการทำกจิกรรมการเรยีนรู ้ควรเป็นกิจกรรม

ร่วมของนักเรยีนทุกกลุ่มหรอืตัวแทนของกลุ่มร่วมกัน  ครูควรเปิดโอกาสใหน้ักเรยีน

แสดงออกมากที่สุด 

  2.5  ในกรณทีี่นักเรยีนขาดเรยีนใหน้ักเรยีนศกึษาเป็นรายบุคคล 

 3.  ข้ันหลังสอน 

 เมื่อปฏบัิตกิจิกรรมการเรยีนการสอนเรียบรอ้ยแลว้ให้นักเรยีนตรวจสอบและ

เก็บวัสดุอุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 
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บทเรยีนที่นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูต้่อไปนี้  เรยีกว่า  ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ เป็นเนื้อหาที่สรา้งขึ้นเพื่อให้นักเรยีนไดเ้รยีนรู ้ในการศกึษาชุดกจิกรรม  

นักเรยีนควรปฏิบัต ิ ดังนี้ 

1.  นักเรยีนศกึษาแนวคดิหลัก  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูใ้หล้ะเอยีด 

ถี่ถ้วน 

2. ก่อนเรยีนรูชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์  นักเรยีนทำแบบทดสอบ 

ก่อนเรยีนจำนวน  10  ข้อ ใชเ้วลา  10  นาท ี โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

3. นักเรยีนลงมอืปฏบิัตกิิจกรรมการเรยีนรูใ้นชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

วทิยาศาสตรจ์นครบ 

4. เมื่อศกึษาและปฏิบัตกิจิกรรมในชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เสร็จ 

สิ้นแลว้ ใหน้ักเรยีนทำแบบทดสอบหลังเรยีน  จำนวน  10  ขอ้  ใชเ้วลา  10 นาที  โดย

ทำลงในกระดาษคำตอบ 

5. การทำแบบทดสอบหลังเรยีน นำผลคะแนนไปเป็นเกณฑ์ในการผ่าน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดดว้ย  กล่าวคือ  นักเรยีนต้องทำคะแนนใหไ้ดร้อ้ยละ  75  ของ

คะแนนเต็ม  นั่นคอื  ต้องทำไดถู้กต้อง  8  ขอ้จากจำนวนทัง้หมด  10  ข้อ จงึจะเรยีน

เรื่องถัดไปได้ 

6. ถ้านักเรยีนทำแบบทดสอบหลังเรยีนได้ไม่ถงึรอ้ยละ 75 ของคะแนนเต็ม

ตอ้ง 

เรยีนซ่อมเสรมิโดยศึกษาชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ชุดนี้อกีครัง้ แลว้ทำ

แบบทดสอบหลังเรยีนจนกว่าจะทำคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 75 

 

 

 

คำชี้แจงสำหรับนักเรยีน 
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ผังมโนทัศนส์าระการเรยีนรู้พ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  เรื่อง  พลังงานความร้อน 



 

 

 

 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การ

เปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวติและ

สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

ด้านความรู้  (K) 

   1. อธิบายความสำคัญของพลังงานความร้อนที่มี ต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ใน

ชวีติประจำวันได้  

   2. ยกตัวอย่างแหล่งพลังงานความรอ้นที่เก่ียวขอ้งกับการดำเนินชวีติได้  

ด้านทักษะกระบวนการ  (P) 

1. ศกึษาการให้พลังงานความรอ้นจากเชื้อเพลงิต่างชนิดกันได้  

2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นหาความรู้เก่ียวกับพลังงานที่เกี่ยวข้องใน

ชวีติประจำวันได้ 

ด้านคุณลักษณะ  (A) 

1. มเีจตคตทิี่ดีต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ : มีจิตวทิยาศาสตร์ 

2. มคีุณลักษณะอันพงึประสงค์  : มวีนิัย 

 

ชุดกจิกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์  2 

หน่วยการเรยีนรู้  เรือ่ง  พลังงานความร้อน 

ชุดที่  1  พลังงานที่เกี่ยวข้องกบัชวีติประจำวัน 

ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  1 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลอืกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีวเท่านั้น  

              แล้วทำเคร่ืองหมาย    ลงในกระดาษคำตอบ 

 
 

1.  พลังงานเริ่มแรกของมนุษย์มาจากส่ิงใด 

ก. พชื  

ข. สัตว์ 

ค.  ดวงอาทิตย์ 

ง. บรรยากาศ 

2.  เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟา้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา้เป็นพลังงานรูปใด 

ก.พลังงานความรอ้น 

ข.พลังงานกล 

ค.พลังงานแสงสว่าง 

ง.พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  พลังงานความรอ้นท่ีได้มาจากธรรมชาตมิาจากสิ่งใด 

 ก.  กองไฟ 

 ข.  ไฟฉาย 

 ค.  ดวงอาทติย์ 

 ง.  ไฟฟา้ 
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แบบทดสอบกอ่นเรยีน 

เรื่อง  พลังงานความร้อนที่เกี่ยวข้องในชีวติประจำวัน 
 



4.    

 

                                            จากภาพ การหุงขา้วดว้ยหม้อหุงข้าว เป็นการเปลี่ยน  

                                       พลังงานความรอ้นที่เปลี่ยนรูปมาจากพลังงานในข้อใด 

 

 

   

ก. พลังงานศักย ์

ข. พลังงานกล 

ค. พลังงานไฟฟา้ 

ง. พลังงานนวิเคลยีร์ 

5. พลังงานความรอ้นในขอ้ใดที่เป็นพลังงานที่ใช้แลว้ไม่มหีมด 

 ก.  น้ำมันเบนซิน 

 ข.  นำ้มันดิบ 

 ค.  แก๊สหุงตม้ 

 ง.  แสงอาทติย์ 

6.  ในปัจจุบันได้มกีารนำนำ้มันชนิดใดมาใชท้ดแทนน้ำมันเบนซนิ เน่ืองจากมีราคาสูง 

 ก.  น้ำมันดเีซล 

 ข.  นำ้มันก๊าด 

 ค.  แก๊สโซฮอล์ 

 ง.  นำ้มันดบิ 

7.  บุคคลในข้อใดแสดงออกถงึการเป็นผูใ้ชพ้ลังงานอยา่งคุม้ค่า 

 ก.  จิตราขับรถไปทำงานคนเดยีว 

 ข.  จุน้จา้นรดีผา้วันละ 1 ชุด 

 ค.  จุกจกิปดิเครื่องใชไ้ฟฟา้ทุกครัง้ที่เลิกใชง้าน 

 ง.  จจีี้เปดิแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง 
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8.  เราสามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานไดอ้ย่างไร 

 ก.  ช่วยกันปลูกตน้ไม้ 

 ข.  ใชพ้ลังงานทดแทนท่ีมอียู่ในทอ้งถิ่น 

 ค.  ปิดเครื่องใชไ้ฟฟา้ทุกครัง้หลังการใชง้าน 

 ง.  ทุกขอ้ที่กล่าวมา 

ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ตอบคำถาม  ข้อ. 9 - 10 

 

ประเภทของเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน (Kcal/Kg) 

นำ้มันก๊าด 10,313 

นำ้มันดบิ 10,093 

แก๊สหุงตม้ 11,158 

นำ้มันเบนซิน 10,444 

ฟนื 3,820 

ถ่าน 6,900 

แอลกอฮอล์ 6,460 

 

9.  จากตาราง เช้ือเพลิงชนดิใดใหพ้ลังงานความรอ้นมากที่สุด 

 ก.  ฟนื 

 ข.  ถ่าน 

 ค.  แก๊สหุงตม้ 

 ง.  นำ้มันดบิ 

10.  จากตาราง เชื้อเพลิงชนดิใดให้พลังงานความรอ้นนอ้ยท่ีสุด 

 ก.  แอลกอฮอล์ 

 ข.  ถ่าน 

 ค.  น้ำมันก๊าด 

 ง.  ฟนื 
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง  พลังงานที่เกี่ยวข้องกับชวีติประจำวัน 

 

ชื่อ-สกุล..................................................เลขที่..........ชัน้ ม.1/.......... 

 

  ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

คะแนนที่ได ้
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นักเรยีนทบทวนประสบการณ์เดมิเกี่ยวกับแหล่งพลังงานความร้อนท่ี

นักเรยีนรู้จกั โดยการตอบคำถาม  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าโลกของเราไม่มพีลังงานความร้อน จะเกดิผลอย่างไรต่อสิ่งมชีวีติ 

(1  คะแนน) 

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

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

 

พลังงานความร้อนท่ีสำคัญมาจากแหล่งใดบ้าง  (1  คะแนน) 

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

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

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

 

พลังงานความร้อนสามารถนำมาหมุนเวยีนเป็นพลังงานอย่าง        

อ่ืนได้หรอืไม ่ จงยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง (2  คะแนน) 

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

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

................................................................................................................. 
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กจิกรรมที่  1 

กจิกรรมสร้างความสนใจ 1 



 

 

 

  

 

นักเรยีนศกึษาภาพพลังงานที่เกี่ยวขอ้งกับชวีติประจำวัน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  แสดงตัวอย่างภาพพลังงานความรอ้นที่เกี่ยวข้องในชวีติประจำวัน 

ที่มา  http://www.google.co.th.imgres.imgres 

 

 

 

กจิกรรมที่  2 
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2 กจิกรรมสำรวจและค้นหา 



 

 

 นักเรยีนร่วมกันวเิคราะห์ข้อมูลจากการศกึษาภาพ  และตอบคำถามต่อไปน้ี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. จากภาพ มกีารนำพลังงานความรอ้นมาใชป้ระโยชน์อย่างไรบ้าง (1 คะแนน)  

 

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

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

 

2. นอกจากในภาพนี้แลว้นักเรยีนรูจั้กแหล่งพลังงานความรอ้นแหล่งใดอกีบา้ง             

    จงยกตัวอย่าง  (1 คะแนน)  

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

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

 

 

3. ถา้โลกของเราไม่ไดร้บัพลังงานความรอ้นจากดวงอาทติย์จะเกิดผลอย่างไรบ้าง เพราะ 

    เหตุใด  (1 คะแนน) 

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

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

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

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

 

 

ตอบคำถามกันก่อนนะครับ 

กจิกรรมที่  3 

14 



 

 

 

ตารางที่  1  แสดงพลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลงิชนดิต่างๆ 

ประเภทของเชื้อเพลงิ พลังงานความร้อน (Kcal/Kg) 

นำ้มันก๊าด 10,313 

นำ้มันดบิ 10,093 

แก๊สหุงต้ม 11,158 

นำ้มันเบนซิน 10,444 

 ฟนื  3,820 

ถ่าน 6,900 

แอลกอฮอล์ 6,460 

                    (ท่ีมา :  สสวท.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จากตาราง เชือ้เพลงิที่ให้พลังงานความรอ้นนอ้ยที่สุดและมากที่สุดคืออะไร ตามลำดับ(1 คะแนน) 

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

2.  ถา้นำแอลกอฮอล์และนำ้มันก๊าดมาใชใ้นการตม้นำ้ปรมิาตรเท่ากันให้มอีุณหภมูเิพิ่มสูงขึ้นเท่ากัน 

เชื้อเพลิงชนดิใดจะใชห้มดไปมากกว่า (1 คะแนน) 

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

3.  ถา้ตอ้งการวัดระดับความรอ้นที่มอียู่ในวัตถุ นักเรียนควรเลอืกใชเ้ครื่องมอืชนดิใด (1 คะแนน) 

..................................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที่  4 

3 กจิกรรมอธิบายและลงข้อสรุป 



 

 

 

 

นักเรยีนสำรวจการใชป้ระโยชน์จากพลังงานความรอ้นในชวีติประจำวันพรอ้ม

ทัง้บอกแหล่งที่มาของพลังงานความรอ้นนัน้ ( 5 คะแนน ) 

พลังงานความร้อน แหล่งที่มา การใช้ประโยชน์ 

 

1………………………….. 

 

 

…………………………… 

……………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

2………………………….. 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

3………………………….. 

 

 

………………………………

……………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

4………………………….. 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

5………………………….. 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

กจิกรรมที่  5 
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กจิกรรมขยายความรู้ 4 



 

 

 

คำสั่ง  ให้นักเรยีนใสเ่ครื่องหมาย  หน้าข้อความทีถู่กต้อง  และใส ่

          เคร่ืองหมาย   หน้าข้อความที่ผดิ 

  

______1.  พลังงานความร้อนที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบันมาจากดวงอาทติย์เพยีงแห่ง 

              เดยีว 

______2.  พลังงานความร้อน เป็นพลังงานทีส่ามารถเคล่ือนจากท่ีหนึ่งไปยังอีก 

              ที่หน่ึงได้ 

______3.  พลังงานความร้อนจะเคล่ือนที่จากบรเิวณที่มอีุณหภูมสิูงกว่าไปยัง 

               บรเิวณที่มอุีณหภูมติ่ำกว่า 

______4.  แหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุด  คือ  ดวงอาทติย์ 

______5.  เราใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนที่ได้จากดวงอาทติย์ในการ 

               ผลิตกระแสไฟฟ้าฟ้าเพยีงอย่างเดยีว 

______6.  พลังงานแสงอาทติย์ที่นำมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เรยีกว่า โซล่าเซลล์ 

______7.  พลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลงิต่างชนดิกันจะมค่ีาเท่ากัน 

______8.  บอมบ์แคลอรมิเิตอร์เป็นเคร่ืองมอืวัดค่าความร้อนในเชือ้เพลงิ 

______9.  แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลงิท่ีให้ค่าพลังงานความร้อนได้มากที่สุด 

______10. เชื้อเพลงิต่างชนดิกัน นำมาต้มน้ำในปรมิาตรที่เท่ากนัให้มอุีณหภูมิ 

               เพิ่มสูงขึน้เท่ากัน เชื้อเพลงิที่หมดไปมากที่สุด แสดงว่าเชื้อเพลงิน้ัน 

               ใหพ้ลังงานมาก                    

 

 

 

กจิกรรมที่  6 
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กจิกรรมการประเมนิ 5 



 

 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลอืกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีวเท่านั้น  

              แล้วทำเคร่ืองหมาย    ลงในกระดาษคำตอบ 

 
 

1.  เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟา้ท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟา้เป็นพลังงานรูปใด 

ก.พลังงานความรอ้น 

ข.พลังงานกล 

ค.พลังงานแสงสว่าง 

ง.พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

2.  พลังงานความรอ้นที่ไดม้าจากธรรมชาติมาจากสิ่งใด 

 ก.  กองไฟ 

 ข.  ไฟฉาย 

 ค.  ดวงอาทติย์ 

 ง.  ไฟฟา้ 

3.  เราสามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานไดอ้ย่างไร 

 ก.  ช่วยกันปลูกตน้ไม้ 

 ข.  ใชพ้ลังงานทดแทนท่ีมอียู่ในทอ้งถิ่น 

 ค.  ปิดเครื่องใชไ้ฟฟา้ทุกครัง้หลังการใชง้าน 

 ง.  ทุกขอ้ที่กล่าวมา 

 

 

 

18 

แบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง  พลังงานความร้อนที่เกี่ยวข้องในชวีติประจำวัน 
 



4.  พลังงานเริ่มแรกของมนุษย์มาจากสิ่งใด 

ก. พชื  

ข. สัตว์ 

ค.  ดวงอาทิตย์ 

ง. บรรยากาศ 

5.    

 

                                            จากภาพ การหุงขา้วดว้ยหม้อหุงข้าว เป็นการเปลี่ยน  

                                       พลังงานความรอ้นที่เปลี่ยนรูปมาจากพลังงานในข้อใด 

 

 

   

ก. พลังงานศักย ์

ข. พลังงานกล 

ค. พลังงานไฟฟา้ 

ง. พลังงานนวิเคลยีร์ 

6.  ในปัจจุบันได้มกีารนำนำ้มันชนิดใดมาใชท้ดแทนน้ำมันเบนซิน เน่ืองจากมีราคาสูง 

 ก.  น้ำมันดเีซล 

 ข.  นำ้มันก๊าด 

 ค.  แก๊สโซฮอล์ 

 ง.  นำ้มันดบิ 

7.  บุคคลในข้อใดแสดงออกถงึการเป็นผูใ้ชพ้ลังงานอยา่งคุม้ค่า 

 ก.  จิตราขับรถไปทำงานคนเดยีว 

 ข.  จุน้จา้นรดีผา้วันละ 1 ชุด 

 ค.  จุกจกิปดิเครื่องใชไ้ฟฟา้ทุกครัง้ที่เลกิใชง้าน 

 ง.  จจีี้เปดิแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ตอบคำถาม  ข้อ. 8 - 9 

 

ประเภทของเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน (Kcal/Kg) 

นำ้มันก๊าด 10,313 

นำ้มันดบิ 10,093 

แก๊สหุงตม้ 11,158 

นำ้มันเบนซิน 10,444 

ฟนื 3,820 

ถ่าน 6,900 

แอลกอฮอล์ 6,460 

 

8.  จากตาราง เชื้อเพลิงชนดิใดใหพ้ลังงานความรอ้นมากที่สุด 

 ก.  ฟนื 

 ข.  ถ่าน 

 ค.  แก๊สหุงตม้ 

 ง.  นำ้มันดบิ 

9.  จากตาราง เช้ือเพลิงชนดิใดใหพ้ลังงานความรอ้นนอ้ยที่สุด 

 ก.  แอลกอฮอล์ 

 ข.  ถ่าน 

 ค.  น้ำมันก๊าด 

 ง.  ฟนื 

10. พลังงานความรอ้นในข้อใดที่เป็นพลังงานที่ใช้แลว้ไม่มหีมด 

 ก.  น้ำมันเบนซิน 

 ข.  นำ้มันดิบ 

 ค.  แก๊สหุงตม้ 

 ง.  แสงอาทติย์ 
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง  พลังงานที่เกี่ยวข้องกับชวีติประจำวัน 

 

ชื่อ-สกุล..................................................เลขที่..........ชัน้ ม.1/.......... 

 

  ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

คะแนนที่ได ้
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เกณฑ์การประเมนิและแบบบนัทกึคะแนน 

การประเมนิกลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์

วชิาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา  ว  21102 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่  1 



แนวทางในการวัดผล และประเมนิผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการรูใ้นรายวชิาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา 21102  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่  1  ไดก้ำหนดกรอบในการวัดและประเมนิผลผูเ้รยีน 3 ดา้น ดังนี้ 

รายการประเมิน วธีิการวัด เครื่องมอืวัด เกณฑ์การประเมนิ 

ดา้นความรู ้(K) 1.การทดสอบก่อนเรยีน 

2.การตอบคำถาม 

 

 

 

3.การเขยีนสรุปความรู้

ในรูปแผนผังความคดิ 

4.การทดสอบหลังเรยีน 

1.แบบทดสอบก่อน

เรยีน 

2.คำถามหลังการการ

ปฏบิัตกิิจกรรม และ

แบบฝกึหัดเพิ่มเตมิ 

3.แผนผังความคิด 

 

4.แบบทดสอบหลัง

เรยีน 

นักเรยีนไดค้ะแนน

รอ้ยละ 80 ข้ึนไป ถอื

ว่า “ผ่าน” เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ดา้นทักษะ

กระบวนการ (P) 

1.การฝกึปฏิบัตกิาร

ทดลอง 

 

 

2.การปฏบิัตงิานกลุ่ม 

 

 

1.แบบประเมินดา้น

ทักษะกระบวนการ:

การฝึกปฏบิัตกิาร

ทดลอง 

2.แบบประเมินด้าน

ทักษะกระบวนการ:

พฤตกิรรมการ

ปฏบิัตงิานกลุ่ม 

นักเรยีนไดค้ะแนน

รอ้ยละ 80 ข้ึนไป ถอื

ว่า “ผ่าน” เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ดา้นคุณลักษณะ 

(P) 

ประเมินคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ ดังนี้ 

1.มวีนัิย 

2.มจิีตวทิยาศาสตร์ 

แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ ดังนี้ 

1.ดา้นความมวีนิัย 

2.ดา้นจิต

วทิยาศาสตร์ 

นักเรยีนไดค้ะแนน

รอ้ยละ 80 ข้ึนไป ถอื

ว่า “ผ่าน” เกณฑ์การ

ประเมนิ 
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เกณฑ์การประเมนิด้านความรู้ ความคดิ 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  

วชิาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา  ว 21102  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

การตอบคำถาม และการตัง้คำถาม 4 = ตอบคำถามที่เก่ียวขอ้งไดค้รบถ้วน ถูกตอ้งและชัดเจน 

และมีการซักถามทุกครัง้เมื่อเกดิปัญหา หรือขอ้สงสัย

อย่างมเีหตุผล 

3 = ตอบคำถามที่เกี่ยวขอ้งได้ครบถ้วน ถูกตอ้งและชัดเจน

เป็นบางครัง้ และมีการซักถามเมื่อเกิดปัญหา หรอืข้อ

สงสัยอย่างมเีหตุผล 

2 = ตอบคำถามท่ีเกี่ยวข้องไดค้รบถว้น ถูกตอ้งและชัดเจน

เป็นบางครัง้ ไม่กลา้ซักถาม จะซักถามบ้างในบางครัง้ เมื่อ

เกดิปัญหา หรอืขอ้สงสัย 

1 = ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องได้ไม่ตรงประเด็น และไม่กล้า

ซักถาม จะซักถามบ้างในบางครัง้ เมื่อเกิดปัญหา หรอืขอ้

สงสัย 

การอภปิราย/แสดงความคดิเห็น 4 = มสี่วนร่วมในการอภปิราย และร่วมแสดงความคิดเห็น

อย่างสม่ำเสมอ และมเีหตุผลประกอบอย่างสอดคล้อง 

ชัดเจนทุกครัง้ 

3 = มสี่วนร่วมในการอภิปราย และร่วมแสดงความคิดเห็น

อย่างสม่ำเสมอ และมเีหตุผลประกอบอย่างสอดคล้อง 

เป็นบางครัง้ 

2 = มสี่วนร่วมในการอภิปราย และร่วมแสดงความคิดเห็น 

เป็นบางครัง้ตอ้งไดร้ับการกระตุน้บา้ง 

1 = ไม่กลา้ที่จะรว่มอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเลย 

ตอ้งได้รับการกระตุน้อยา่งสม่ำเสมอ 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน 

การเขียนบันทกึความรู้ 4 = มกีารเขยีนบันทกึความรูอ้ย่างละเอยีด ถูกต้อง 

ครบถว้น สะอาด เป็นระเบยีบและเป็นแบบอย่างที่ดี 

3 = มกีารเขยีนบันทกึความรูอ้ย่างละเอียด ถูกตอ้ง 

ครบถว้น แต่ยังขาดความเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย ควรได้รับ

การแนะนำเพิ่มเตมิ 

2 = มกีารเขยีนบันทกึความรูค้รบตามหัวขอ้ที่เรยีนรู ้แต่มี

รายละเอยีดไม่ครบถว้น ขาดความเป็นระเบียบ เรยีบรอ้บ 

ควรไดร้ับการแนะนำเพิ่มเติม 

1 = มีการเขียนบันทกึความรูบ้า้ง ชิ้นงานไม่ละเอยีด 

ครบถว้น ตอ้งไดร้ับการติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

การเขียนแผนผังความคดิ 4 = แผนผังความคดิอธิบายความรูไ้ดอ้ย่างละเอยีด 

ถูกตอ้ง ครบถว้น เขา้ใจง่าย สะอาด เป็นระเบยีบ 

สรา้งสรรค์ สวยงาม และเป็นแบบอย่างที่ดี 

3 = แผนผังความคิดอธบิายความรูไ้ดอ้ย่างละเอยีด 

ถูกตอ้ง ครบถว้น  สะอาด เป็นระเบยีบ แต่ยังขาดความ

สวยงาม สรา้งสรรค์ ควรได้รับการแนะนำเพิ่มเติม 

2 = แผนผังความคิดอธบิายความรูไ้ดไ้ม่ละเอยีด  

ครบถว้น  ชิ้นงานมีความสะอาด เป็นระเบยีบ แต่ยังขาด

ความสวยงาม สรา้งสรรค์ ควรได้รบัการแนะนำเพิ่มเติม 

1 = แผนผังความคดิอธบิายความรูไ้ด้ไม่ละเอยีด ครบถว้น  

ขาดความเป็นระเบยีบ ขาดความสวยงาม สรา้งสรรค์ ควร

ไดร้ับการแนะนำเพิ่มเติม 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับบุคคล  นักเรียนไดค้ะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป ถอืว่าผ่านการประเมนิ 

 ระดับกลุ่ม  จำนวนนักเรยีนผ่านการประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ                    

                                           นักเรยีนทัง้หมด ถือว่าการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ 
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เกณฑ์การประเมนิด้านทักษะกระบวนการ : การฝกึปฏบิัตกิารทดลอง 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  

วชิาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา  ว 21102  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะการใชเ้ครื่องมือ 4 = มทีักษะการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอ้ง แม่นยำและชำนาญ 

3 = มีทักษะการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอ้ง แม่นยำแต่ไม่ชำนาญ 

2 = มีทักษะการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอ้ง แต่ยังขาดความ

แม่นยำ 

1 = มีทักษะการใชเ้ครื่องมอื โดยยังตอ้งอาศัยคำอธบิายในการ

ใช้ 

การดำเนินการทดลองตาม

ขั้นตอนโดยทักษะ

กระบวนการ 

4 = ดำเนินการครบทุกขัน้ตอนตามลำดับอย่างถูกตอ้ง 

3 = ดำเนนิการครบทุกขัน้ตอน แต่มกีารสลับขัน้ตอน 

2 = ดำเนนิการไม่ครบทุกข้ันตอนแต่ได้ผลการทดลองที่ถูกตอ้ง 

1 = ดำเนนิการทดลองไม่ครบ  ทำได้เพยีงขัน้ตอนเดยีว 

การให้ความร่วมมือในการ

ทำงานกลุ่ม 

4 = ใหค้วามร่วมมือ ดมีาก รับผดิชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย

อย่างดเียี่ยม ผลงานออกมาดมีาก และเรยีบรอ้ย เสร็จทันเวลา

ที่กำหนด 

3 = ให้ความรว่มมอื ดมีาก รับผดิชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย

อย่างด ีงานเรยีบรอ้ย เสร็จทันเวลาที่กำหนด 

2 = ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ตอ้งตักเตอืน

เสมอ 

1 = ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับบุคคล  นักเรียนไดค้ะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป ถอืว่าผ่านการประเมนิ 

 ระดับกลุ่ม  จำนวนนักเรยีนผ่านการประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ                    

                                           นักเรยีนทัง้หมด ถือว่าการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ 
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เกณฑ์การประเมนิด้านทกัษะกระบวนการ : พฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุ่ม 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  

วชิาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา  ว 21102  ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  1 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

การมสี่วนร่วม 4 = มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และ

สม่ำเสมอโดยไม่ตอ้งกระตุน้ หรอืควบคุม 

3 = มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ตอ้งอาศัย

การควบคุม 

2 = มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นบางครัง้  ต้องควบคุม

บา้ง 

1 = ต้องควบคุม และกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ 

ความมวีินัย และตรงต่อเวลา 4 = มีความตรงต่อเวลา และมวีนิัยในตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

โดยไม่ต้องควบคุม 

3 = มีความตรงต่อเวลา และมวีนิัยในตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

แต่ตอ้งไดร้ับการควบคุม 

2 = มีความตรงต่อเวลา และมวีนัิยเป็นบางครัง้ ตอ้งควบคุม

บา้ง 

1 = ต้องตดิตาม ควบคุม และตักเตอืนอย่างสม่ำเสมอ 

การแสดงความคิดเห็น 4 = มีการแสดงความคดิเห็นอย่างสม่ำเสมอ และมเีหตุผล

สอดคลอ้ง ชัดเจนทุกครัง้ 

3 = มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ และมีเหตุผล

สอดคลอ้งเป็นบางครั้ง ควรไดร้ับการกระตุน้บ้าง 

2 = มีการแสดงความคดิเห็นเป็นบางครัง้ ตอ้งได้รับการกระตุน้

บา้ง 

1 = ไม่แสดงความคดิเห็นเลย ตอ้งได้รับการกระตุน้อย่าง

สม่ำเสมอ 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน 

การยอมรับความคดิเห็นของ

ผู้อื่น 

4 = รูจ้ักยอมรับความคิดเห็นและเคารพสทิธิ์ของผู้อ่ืนทุกครัง้ 

3 = รูจ้ักยอมรับความคดิเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เมื่อมี

การควบคุม 

2 = รูจ้ักยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเป็น

บางครัง้ ตอ้งได้รับการควบคุม 

1 = ขัดแยง้กับผูอ้ื่นโดยไม่มเีหตุผล ตอ้งไดร้ับการควบคุมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ความเป็นผู้นำ และความมี

น้ำใจ 

4 = มคีวามสามารถในการควบคุมสมาชกิ มนี้ำใจ และ

สามารถบรหิารงานในกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไวทุ้ก

ครัง้ 

3 = มีความสามารถในการควบคุมสมาชกิ มีน้ำใจ และ

สามารถบรหิารงานในกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไวทุ้ก

ครัง้ แต่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผูอ้ื่น 

2 = สามารถควบคุมสมาชกิได ้และมีน้ำใจเป็นบางครั้ง แต่

สามารถบรหิารงานในกลุ่มให้สำเร็จไดต้ามเปา้หมายที่วางไว ้

ต้องอาศัยคำแนะนำเพิ่มเติม และการควบคุม 

1 = ไม่เป็นตัวของตัวเอง ตอ้งอาศัยการควบคุม และกระตุน้ให้

มีส่วนร่วมในกจิกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับบุคคล  นักเรียนไดค้ะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป ถอืว่าผ่านการประเมิน 

 ระดับกลุ่ม  จำนวนนักเรยีนผ่านการประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ                    

                                           นักเรยีนทัง้หมด ถือว่าการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ 
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เกณฑ์การประเมนิด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ : มวีนัิย 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  

วิชาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา  ว 21102  ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  1 

 

พฤตกิรรมตัวบ่งช้ี 

1.  เขา้เรยีนตรงตามเวลา 

2. ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด 

3. เตรยีมอุปกรณ์การเรยีนของตนเองและที่ได้รบัมอบหมายจากกลุ่ม 

4. ไม่นำงานอื่นข้ึนมาทำในเวลาเรยีน 

5. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงในการใชห้้อง 

6. ใช้ภาษาในทางสรา้งสรรค์ 

 

ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

4  ( ดีมาก) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 5-6 ขอ้ 

3 ( ด ี) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 4 ข้อ 

2 ( พอใช้ ) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 3 ข้อ 

1 (ปรับปรุง) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 1-2 ข้อ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับบุคคล  นักเรียนไดค้ะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป ถอืว่าผ่านการประเมนิ 

 ระดับกลุ่ม  จำนวนนักเรยีนผ่านการประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ                    

                                           นักเรยีนทัง้หมด ถือว่าการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ 
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เกณฑ์การประเมนิด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ : มจิีตวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  

วชิาวทิยาศาสตร์ 2 รหัสวชิา  ว 21102  ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  1 

 

พฤตกิรรมตัวบ่งช้ี 

1. มคีวามสุขในการเรยีน 

2. มคีวามภาคภูมใิจในผลงาน 

3. เห็นประโยชน์หรอืคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 

4. มองเห็นสิ่งที่จะประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

5. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

4  ( ดีมาก) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 4-5 ข้อ 

3 ( ด ี) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 3 ข้อ 

2 ( พอใช้ ) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 2 ข้อ 

1 (ปรับปรุง) นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้ 1 ข้อ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับบุคคล  นักเรียนไดค้ะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป ถอืว่าผ่านการประเมนิ 

 ระดับกลุ่ม  จำนวนนักเรยีนผ่านการประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ                    

                                           นักเรยีนทัง้หมด ถือว่าการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ 
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