
 
ท 21101  ภาษาไทย 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนที่ 1   เวลา 10 ชั่วโมง  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  รอบรั้วอาเซียน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

 ท 1.1 ม.1/2  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
 มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว  
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ท 2.1 ม.1/6  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 
 มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

 ท 3.1 ม.1/1  พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

 ท 4.1 ม.1/5  แต่งบทร้อยกรอง 
 มาตรฐาน ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
   ท 4.1 ม.1/5  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
  ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
  Theme 2  เรื่องราว และต านานสามารถน ามาถ่ายทอดในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
  การจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับทุกคน 
เพราะเป็นการสรุปใจความส าคัญ ความสัมพันธ์ของเรื่อง และแนวคิดที่ผู้พูดและผู้เขียนต้องการน าเสนอ แล้ว
พูดและเขียนสรุปความรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดในรูปแบบ  
ที่หลากหลายของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้ได้ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปที่ถูกต้องและเข้าใจ
ความคิดของผู้เขียน การแต่งบทร้อยกรองและท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ จะช่วยให้เกิดความซาบซึ้งกับภาษาไทย และเกิดการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความงดงาม
ทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
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4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสั้น บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทความ  

4.1.2 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ หนังสืออ่าน 
นอกเวลา ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ              

4.1.3 การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู    
4.1.4 กาพย์ยานี 11 
4.1.5 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่ก าหนด บทร้อยกรอง 

ตามความสนใจ 
4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 

4.2.1 ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว และต านานของประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
6.2 รักความเป็นไทย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1 ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.1.1 การพูดน าเสนอการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 
7.1.2 การแต่งกาพย์ยานี 11 
7.1.3 การท่องบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  

7.2 ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
7.2.1 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
8.1.2 การตรวจผลงาน 

8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.2.1 การตรวจผลงาน 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ครูน าสนทนาเกี่ยวกับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แล้วให้นักเรียนดู

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน และพูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู  
 9.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านบทอ่านสั้น ๆ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน หรือนิทานอาเซียน เพ่ือสรุป

ใจความส าคัญของบทอ่าน และรายงานผล 
 9.3 นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการจับใจความส าคัญจากการฟัง การดู และการอ่านที่มีต่อ

ชีวิตประจ าวันของนักเรียน  
  9.4 ครูแจกแถบประโยคที่เป็นวรรคของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ให้นักเรียนช่วยกัน

เรียงล าดับให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ นักเรียนสังเกตตัวอย่างบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 แล้วให้
นักเรียนช่วยกันบอกฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11 ครูน าเสนอแผนผังกาพย์ยานี 11 

           
 
 
 
 

  9.5 แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่งกาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับอาเซียน น าเสนอ และตรวจผลงาน 
  9.6 นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “วิชาเหมือนสินค้า” เป็นท านองเสนาะและท่องจ าบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
   “วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล 

ต้องยากล าบากไป            จึงจะได้สินค้ามา 
จงตั้งเอากายเจ้า   เป็นส าเภาอันโสภา 
ความเพียรเป็นโยธา  แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 
นิ้วเป็นสายระยาง  สองเท้าต่างสมอใหญ่ 
ปากเป็นนายงานไป  อัชฌาสัยเป็นเสบียง 
สติเป็นหางเสือ   ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 
ถือไว้อย่าให้เอียง   ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา 
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว  ส่องดูแถวแนวหินผา 
เจ้าจงเอาหูตา   เป็นล้าต้าฟังดูลม 
ขี้เกียจคือปลาร้าย  จะท าลายให้เรือจม 
เอาใจเป็นปืนคม   ยิงระดมให้จมไป 
จึงจะได้สินค้ามา   คือวิชาอันพิสมัย 
จงหมั่นมั่นหมายใจ  อย่าได้คร้านการวิชา” 

ooooo oooooo 
    ooooo        oooooo 

ooooo oooooo 
    ooooo        oooooo 

      พฤษภกาสร               อีกกุญชรอนัปลดปลง            
 โททนตเ์สน่งคง              ส าคญัหมายในกายมี     
      นรชาติวางวาย           มลายส้ินทั้งอินทรีย ์    
 สถิตทัว่แต่ชัว่ดี               ประดบัไวใ้นโลกา    
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 9.7 แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านจับใจความส าคัญบทอ่านเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ าวัน เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ หรือนิทานอาเซียน อภิปราย แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระจากสื่อท่ีได้รับ  
 9.8 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ป้ายนิเทศ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และประเมิน  
ผลงานของแต่ละกลุ่ม 
 9.9 นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากบทเรียน 
10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

10.1 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
10.2 บทอ่านสั้น ๆ ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศสมาชิก

อาเซียน หรือนิทานอาเซียน  
10.3 แถบประโยคที่เป็นชิ้นส่วนของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 
10.4 ตัวอย่างบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 
10.5 แผนผังกาพย์ยานี 11 
10.6 ตัวอย่างบทร้อยกรอง “วิชาเหมือนสินค้า”         
10.7 ป้ายนิเทศ     
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ตัวอย่างแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
        ชื่อ / กลุ่ม.................................................................................................ชั้น................................ 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 การใช้ภาษา     

4 วิธีการน าเสนอ     
5 ประโยชน์ท่ีได ้     

รวม  

 
ลงช่ือ..............................................................ผู้ประเมิน 

                     (.............................................................) 
        ................/................./................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  4  คะแนน   

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้  3  คะแนน   

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้  2  คะแนน   

 น าเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน   ให้  1  คะแนน   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
16 - 20          4   หมายถึง   ดีมาก 
11 - 15          3   หมายถึง   ดี 

6 - 10          2   หมายถึง   พอใช้ 
1- 5          1   หมายถึง   ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบประเมินการแต่งค าประพันธ์ 
ชื่อผลงาน……………………………………..…………… ชั้น........................... 
กลุ่มที.่..........สมาชิกจ านวน................. คน  ดังนี ้
   1.............................................................................................................  
   2.............................................................................................................  
   3............................................................................................................. 
   4.............................................................................................................  
   5............................................................................................................. 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 ความถูกต้องของฉันทลักษณ ์     
2 การใช้ภาษาและความไพเราะ     

3 การล าดับความคดิและการน าเสนอ     
4 ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม     

5 ประโยชน์ท่ีได้รับ     
รวม  

 
ลงช่ือ..............................................................ผู้ประเมิน 

                     (.............................................................) 
        ................/................./................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  4  คะแนน   

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้  3  คะแนน   

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้  2  คะแนน   

 น าเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน   ให้  1  คะแนน   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

16 - 20          4   หมายถึง   ดีมาก 
11 - 15          3   หมายถึง   ดี 
6 - 10          2   หมายถึง   พอใช้ 
1- 5          1   หมายถึง   ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 

        ชื่อ / กลุ่ม.................................................................................................ชั้น................................ 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 ประเด็นการแสดงความคดิเห็น     

2 การให้เหตผุล / การวิเคราะห ์     
3 การเขียนแสดงความคดิเห็น     

4 การใช้ภาษา     
5 วิธีการน าเสนอ     

รวม  

 
ลงช่ือ..............................................................ผู้ประเมิน 

                     (.............................................................) 
        ................/................./................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  4  คะแนน   

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้  3  คะแนน   

 น าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้  2  คะแนน   

 น าเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน   ให้  1  คะแนน   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
16 - 20          4   หมายถึง   ดีมาก 
11 - 15          3   หมายถึง   ดี 

6 - 10          2   หมายถึง   พอใช้ 
1- 5          1   หมายถึง   ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม.......................................................................ชั้น…….........ภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา............... 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ-สกลุ 
(สมาชิกในกลุ่ม) 

พฤติกรรม  
 

รวม 
(20) 

ช่วยเหลือ
ด้านก าลัง
ความคิด 

 (4) 

การ
แนะน า 
แนวทาง
โดยพูด 
สิ่งที่เป็น
ประโยชน ์

(4) 

พยายาม
ช่วยเหลือ
สมาชกิ 
ในกลุ่ม 

ไม่นิ่งดูดาย 
(4) 

ร่วมทุกข ์
ร่วมสุข  ร่วมกัน

แก้ไขปัญหา
พยายามท างาน

ให้ส าเร็จ 
(4) 

ส่ง
ชิ้นงาน
ได้ตรง
ตาม

ก าหนด 
(4) 

        

        
        

        

        
        

                 ลงชื่อ................................................................ผู้สังเกต   
                     (.............................................................) 
        ................/................./................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการเป็นประจ าสม่ าเสมอ ให้  4  คะแนน   

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการบ่อยครั้ง   ให้  3  คะแนน   

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการบางครั้ง   ให้  2  คะแนน   

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

16 - 20          4   หมายถึง   ดีมาก 
11 - 15          3   หมายถึง   ดี 
6 - 10          2   หมายถึง   พอใช้ 
1- 5          1   หมายถึง   ปรับปรุง 
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วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101)                 ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3                   เรื่อง  คู่อันดับและกราฟ                     เวลา    7  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ค 4.2   ใช้นิพจน์  สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ แทน 

                สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง 
                                         คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และ 
                                         เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด 
 ค 4.2  ม.1/4  เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเก่ียวข้องของปริมาณสองชุดที่

ก าหนดให้ 
 ค 4.2  ม.1/5  อ่านและแปลความหมายของกราฟบน ระนาบในระบบพิกัดฉากที่ก าหนดให้ 
              ค 6.1  ม. 1-3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ

การน าเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
              ค 6.1  ม. 1-3/5  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐานของความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของอาเซียน 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

- ความหมายของคู่อันดับ คือการแสดงจ านวน ที่มีความสัมพันธ์กัน 
- กราฟเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกับสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่ง โดยใช้

เส้นจ านวนในแนวนอนและแนวตั้งตัดกันเป็นมุมฉาก 
- กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ กราฟของคู่อันดับที่เป็นค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัว

แปร 
สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
- กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 
- การรักษาดุลยภาพให้คงไว้ในระบบนิเวศในอาเซียน  และปัจจัยที่ท าลายระบบนิเวศ  
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4.3 ทักษะ/กระบวนการ 
-    ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ

น าเสนอ 
-    เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
4.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

        - มีความรอบคอบและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
        - ท างานอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย 
                             - เห็นคุณค่าหลากหลายทางป่าไม้เป็นพ้ืนฐานของความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศทั้งใน  
                                  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.   การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2.   ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  1  ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ใบงานที่ 1 การเขียนความสัมพันธ์พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศอาเซียนในกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2000  และปี 2010 

2.  ใบงานที่ 2  การเขียนกราฟจากคู่อันดับ 
   2  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 

   2.   สร้างโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและหาค าตอบของสมการ พร้อมทั้งเขียนกราฟ 
การวัดและประเมินผล 

1.    การวัดระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการตรวจใบงานที่ 1 การเขียนความสัมพันธ์พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศอาเซียนใน

กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2000  และปี 2010 
ผลการตรวจใบงานที่ 2  การเขียนกราฟจากคู่อันดับ 

วิธีการ   
   -   ตรวจผลงาน 
 -   การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
เกณฑ์การผ่าน         ตั้งแต่ระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป 

  2.    การวัดเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ   
   -   ตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

                      เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
เกณฑ์การผ่าน         ตั้งแต่ระดับคุณภาพ  2 ขึ้นไป 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

เขียนคู่อันดับและ
กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มหนึ่ง
กับสมาชิกของอีกกลุ่ม
หนึ่ง 

เขียนคู่อันดับแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของอีกกลุ่ม
หนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ได้
ถูกต้องและสามารถ
เขียนกราฟของคู่
อันดับที่เขียนไวไ้ด้
อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง 

เขียนคู่อันดับแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของอีกกลุ่ม
หนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ได้
ถูกต้องและสามารถ
เขียนกราฟของคู่
อันดับที่เขียนไว้
ถูกต้องบางส่วน 

เขียนคู่อันดับแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของอีกกลุ่ม
หนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ได้
ถูกต้องและสามารถ
เขียนกราฟของคู่
อันดับที่เขียนไวไ้ด้
อย่างถูกต้องโดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะน าบา้ง 

เขียนคู่อันดับแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของอีกกลุ่ม
หนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ได้
ถูกต้องและสามารถ
เขียนกราฟของคู่
อันดับที่เขียนไวไ้ด้
อย่างถูกต้องโดยครู
แนะน าเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

มีทักษะในการเขียน
กราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

เขียนกราฟตามที่
ตนเองได้คดิขึ้นเองได้
ถูกต้องและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น
ระหว่างการท างานได ้

เขียนกราฟตามที่
ตนเองได้คดิขึ้นมาเอง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ที่ดีกว่าแบบอย่างโดย
มีครูหรือผู้อื่นแนะน า
บ้าง 

เขียนกราฟตามแบบได้
ถูกต้องและมีการ
ดัดแปลงให้เหมาะสม
กับตนเองโดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะน าบ้าง 

เขียนกราฟได้ตาม
แบบอย่างหรือท า
ตามที่ครูแนะน า
เท่านั้น 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบในชีวิตประจ าวันที่เป็นคู่กันเสมอ  และจับคู่
ความสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยพบ พร้อมทั้งเขียนคู่อันดับ  โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

2. ให้นักเรียนจับคู่ของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศอาเซียนในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2000  และ         
ปี 2010  ตามใบงานที่ 1 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปคู่อันดับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม
สองกลุ่มพร้อมทั้งเขียนกราฟและตอบค าถามตามใบงานที่ 2 

3. นักเรียนไปตรวจสอบดูว่าประเทศใดมีพ้ืนที่ลดลงมากที่สุดและช่วยกันวิเคราะห์แนวทางในการ
ป้องกันการลดลงของป่าไม้ของประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 

4. นักเรียนร่วมกันสรุปในการเขียนกราฟของคู่อันดับ ให้แกนนอนเป็นแกนแสดงสมาชิกตัวที่หนึ่ง 
และแกนตั้งเป็นแกนแสดงสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับ 

5. ครูเขียนเส้นจ านวนในแนวนอนและแนวตั้งให้ตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดซึ่งแทนศูนย์ (จุดก าเนิด) บน
กระดาน  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักลักษณะของกราฟ (จตุภาคท่ี 1, จตุภาคท่ี 2, จตุภาคท่ี 3 และ จตุภาคท่ี 4) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องสมการ โดยให้นักเรียนพิจารณาประโยค เช่น  “นิดกับหน่อยมี
ตุ๊กตารวมกัน 10 ตัว” จากนั้นให้นักเรียนร่มกันตอบค าถามโดยครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

7. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างโจทย์เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร กลุ่มละ 2 – 3 โจทย์ ที่มีลักษณะของโจทย์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเองและ
ส่งผลต่อความยั่งยืนในอนาคต จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาเขียนโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มละ 1 
โจทย์บนกระดาน 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบงานที่ 1 และ 2 
2. ห้องสมุดโรงเรียน 
3. อินเทอร์เน็ต 
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ใบงานที่  1 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน        รหัสวิชา   ค  21101            ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 

ชื่อ...........................................................................      เลขที.่..........   ชั้น   ม.  1/.......... 
 

1.  จงเขียนแผนภาพและเขียนคู่อันดับจากตารางพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 
2000 

ประเทศ กัมพูชา 
อินโดนีเ

ซีย 
ลาว 

มาเลเซี
ย 

พม่า 
ฟิลิปปิน

ส์ 
ไทย 

เวียดนา
ม 

บรูไน สิงคโปร์ 

พ้ืนที่ป่าไม้
(ตาราง

กิโลเมตร) 
12,000 99,000 17,000 22,000 34,000 7,000 19,000 12,000 400 2 

 ที่มา : FAO statistics (http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/) 
แผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่อันดับจากแผนภาพ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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2.  จงเขียนแผนภาพและเขียนคู่อันดับจากตารางพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ในปี      ค.ศ. 
2010 

ประเทศ กัมพูชา 
อินโดนีเ

ซีย 
ลาว 

มาเลเซี
ย 

พม่า 
ฟิลิปปิน

ส์ 
ไทย 

เวียดนา
ม 

บรูไน 
สิงคโปร์ 

พ้ืนที่ป่าไม้
(ตาราง

กิโลเมตร) 
10,000 94,000 16,000 20,000 32,000 8,000 18,000 14,000 400 2 

ที่มา : FAO statistics (http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/
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ใบงานที่  2 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน        รหัสวิชา   ค  21101            ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 

ชื่อ...........................................................................      เลขที.่..........   ชั้น   ม.  1/.......... 
 

1.  จงเขียนกราฟจากคู่อันดับที่เป็นค าตอบจากแผนภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ใน
ปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ.  2010  จากใบงานที่ 1 พร้อมทั้งตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) จากกราฟมีประเทศใดบ้างที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง และลดลงเท่าใด 
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................  

(2) จากกราฟมีประเทศใดบ้างที่มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึนเท่าใด 
............................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ............................  

2.  จากข้อที่ 1.2 ให้นักเรยีนช่วยกันบอกแนวทางในการช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ อย่างน้อย 3 แนวทาง 
………………............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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..................................................................................................................................... .........................................

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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หน่วยการเรียนรู้ 
(รหัสวิชา)  ว30104    (ชื่อรายวิชา) ชีววิทยาพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1    เวลา  12   ชั่วโมง  
 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
  ม.4-6/3  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
  ม.4-6/1  อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
  ม.4-6/2  อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 
  ม.4-6/3 อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการดูแลและ

รักษา  
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตรวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้

ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

  ตัวชี้วัด 
  ม.4-6/1 ตั้งค าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือความสนใจหรือ

จากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม
และเชื่อถือได ้

ม.4-6/2 สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้าง
รูปแบบ เพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
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ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้ง
ทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล 

ม.4-6/6 จัดกระท าข้อมูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและน าเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 

ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือ
สาระส าคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ม.4-6/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความ
คลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

ม.4-6/10 ตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น 
และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ที่น าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือ
ค้นคว้าเพ่ือเติม เพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   เมื่อมี
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมเติมหรือโต้แย้งจากเดิม   ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมัดระวัง 
อันจะน ามาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
            ผลการเรียนรู้อาเซียน 
           T 2 ประชาชนสามารถวัดความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบของการสูญเสียความ

หลากหลาย 
11. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ระบบนิเวศในธรรมชาติที่มีความสมดุลย่อมส่งผลดีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันดูแลรักษา 

12. สาระการเรียนรู้ 
4.5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายสปีชีส์  
สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรม 

                      4.1.2  ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลท าให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้ใช้ประโยชน์ในแง่
ของการเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์  ท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงพันธุ์ได้ 
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4.1.3 ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความสมดุลได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ จนท าให้เกิดความ
หลากหลายของรบบนิเวศบนโลก 

4.1.4 ระบบนิเวศในโลกที่มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นจากมนุษย์
เป็นผู้กระท า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้ 

4.1.5 เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของระบบนิเวศย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศนั้นด้วย 

4.1.6 ความหลากหลายทางชี วภาพมีความส าคัญต่อสิ่ งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมี
ความส าคัญต่อระบบนิเวศ ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งถูกท าลายหรือสูญหายไปก็จะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศด้วย 

4.1.7 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหนึ่งยังอาจเกื้อกูลต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ 
ได้ด้วย 

4.1.8 ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญต่อมนุษย์ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพมากมาย การใช้ที่ขาดความระมัดระวังอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ ซึ่งทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษา 

4.2 สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 
                      ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นต่อภูมิภาคอาเซียน 
13. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.3 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.4 ความสามารถในการคิด 
5.5 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.6 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.7 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

14. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.3 ซื่อสัตย์ สุจริต 
6.4 มีวินัย 
6.5 ใฝ่เรียนรู้ 
6.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
6.7 มีจิตสาธารณะ 



100 

 

15. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.3 ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
        ใบงานที่ 1 เรื่องความหลากหลายในระบบนิเวศ 
        ใบงานที่ 2 กิจกรรมการทดลองเรื่อง ส ารวจสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศรอบบริเวณโรงเรียน 
        ใบงานที่ 3 เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ 
        ใบงานที่ 4 กิจกรรมการทดลองศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 
        ใบงานที่ 5 โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
        ใบงานที่ 6 กิจกรรมการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต   

              ภาระงานที่ 1 เรื่อง ส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น (ส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่นของตน แล้ว
บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนั้น และเขียนพีระมิดทางนิเวศวิทยา ) 
             ภาระงานที ่2 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน 

7.4 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
แบบทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วยที่ 1 

8.  การวัดและประเมินผล 
8.3 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.3.1 การประเมินผลก่อนเรียน 

- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
8.3.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ความถูกต้องของการตอบค าถามและการบันทึกในใบงาน 
2. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
3. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1 เรื่อง ส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น 
4. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน 
5. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
6. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
7. แบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
8.4 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.4.1 การประเมินหลังเรียน 

- นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
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แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การทดลองตาม
แผนที่ก าหนด 

ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีก าหนดไวไ้ด้
อย่างถูกต้อง มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 

ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้บ้าง
โดยครูต้องแนะน า
บางส่วน มีการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ 

ทดลองข้ามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว้ ครตู้อง
แนะน าให้แก้ไข
บางส่วน มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง 

ไม่ทดลองตามวิธีการ
และขั้นตอนท่ีก าหนด
ไว้  ครูต้องแนะน าให้
แก้ไขใหม่ทั้งหมด 

2. การใช้อุปกรณ์
และ/หรือเครื่องมือ 

ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือใน
การทดลองได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้อง 

ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการทดลองได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ถูกต้องบ้าง 

ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการทดลองได้อย่าง
คล่องแคล่วแตย่ังไม่
ถูกต้อง 

ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการทดลองได้ไม่
คล่องแคล่วและไม่
ถูกต้อง 

3. การบันทึกผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลอย่างถูกต้อง 
มีระเบยีบ และเป็นไป
ตามการทดลอง 

บันทึกผลการทดลอง
อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามการทดลอง 
แต่ไมม่ีระเบียบ 

บันทึกผลการทดลอง
อย่างมีระเบยีบ แต่ไม่
ค่อยถูกต้องและไม่
เป็นไปตามการทดลอง 

บันทึกผลการทดลอง
อย่างไม่ถูกต้อง ไมม่ี
ระเบียบ และไม่เป็นไป
ตามการทดลอง 

4. การจัดกระท า
ข้อมูล และการ
น าเสนอ 

จัดกระท าข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ น าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆอยา่ง
ถูกต้องชัดเจน 

จัดกระท าข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ น าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆอย่าง
ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมลูอย่าง
ไม่เป็นระบบ น าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆอย่าง
ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมลูอย่าง
ไม่เป็นระบบ น าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆอย่าง
ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

5. การสรุปผลการ
ทดลอง 

สรุปผลการทดลองได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และครอบคลุมข้อมลู
จากการ วิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
แต่ไม่ครอบคลมุข้อมูล
จากการ วิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้
อย่างถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจนและไม่
ครอบคลมุข้อมูลจาก
การ วิเคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้
ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน
และไม่ครอบคลุม
ข้อมูลจากการ 
วิเคราะห์ทั้งหมด 

6. การมีจิต
สาธารณะในการท า
ปฏิบัติการทดลอง 

 

ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการทดลอง มีการท า
ความสะอาดและเก็บ
อย่างถูกต้องตาม
หลักการ 

ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการทดลอง มีการ
ท าความสะอาดแต่การ
เก็บยังไม่ถูกต้องตาม
หลักการ 

ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการทดลอง มีการ
ท าความสะอาดแต่ยัง
ไม่เรียบร้อยและการ
เก็บยังไม่ถูกต้องตาม
หลักการ 

ไม่ดูแลอุปกรณ์/
เครื่องมือในการ
ทดลอง ไม่มีการท า
ความสะอาดและไม่มี
การเก็บอุปกรณ์/
เครื่องมือ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

19-24 ดีมาก 
13-18 ด ี
7-12 ปานกลาง 
1-6 ปรับปรุง 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง ส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การจดบันทึกการ
ส ารวจสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศท้องถิ่น 

จดบันทึกการส ารวจ
สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ
ได้ละเอียดครบถ้วน 

จดบันทึกการส ารวจ
สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ
ได้ค่อนข้างละเอียด 
ครบถ้วน 

จดบันทึกการส ารวจ
สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ
ได้ไม่ค่อยละเอียด 
ครบถ้วน 

จดบันทึกการส ารวจ
สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ
ไม่ละเอียด ไม่ครบถ้วน 

2. การบอก
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ร่วมกัน 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ร่วมกันได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนหลากหลาย
รูปแบบ 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ร่วมกันได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
หลากหลายรูปแบบ 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ร่วมกันได้
ถูกต้องเป็นบางกลุ่ม
ของสิ่งมีชีวิต 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ร่วมกันไม่
ค่อยถูกต้องเลย 

3. การเขียนพีระมิด
นิเวศ 

เขียนพีระมดินิเวศได้
ถูกต้อง ครบทั้ง 3 ชนิด 

เขียนพีระมดินิเวศได้
ถูกต้อง 2 ชนิด 

เขียนพีระมดินิเวศได้
ถูกต้อง 1 ชนิด 

เขียนพีระมดินิเวศไม่
ถูกต้องเลย 

4. การอธิบาย
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ี 

อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีได้
ละเอียด เข้าใจง่าย 

อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีได้
ค่อนข้างละเอียด เข้าใจ
ง่าย 

อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีได้
ไม่ค่อยละเอียด เข้าใจ
ค่อนข้างยาก 

อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีไม่
ละเอียด เข้าใจยาก 

5.การวิเคราะห์
ผลกระทบจากการ
ใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

วิเคราะหผ์ลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

วิเคราะหผ์ลกระทบ
จากการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน แต่
ยังไม่ชัดเจน 

วิเคราะหผ์ลกระทบ
จากการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครบถ้วน และชัดเจน 

วิเคราะหผ์ลกระทบ
จากการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้ยังไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
และไม่ชัดเจน 

6.การเสนอถึงการมี
ส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น 

ข้อเสนอการมสี่วนร่วม
ในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สามารถน าสู่การปฏิบตัิ
ได้จริง และเกดิ
ประโยชน์ในระดับมาก 

ข้อเสนอการมสี่วนร่วม
ในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สามารถน าสู่การปฏิบตัิ
ได้จริง และเกดิ
ประโยชน์ในระดับพอใช้ 

ข้อเสนอการมสี่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สามารถน าสู่การปฏิบตั ิ
ได้บ้างและเกิดประโยชน์
ในระดับพอใช้ 

ข้อเสนอการมสี่วนร่วม
ในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ไม่สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติได้จริง  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
19-24 ดีมาก 
13-18 ด ี
7-12 ปานกลาง 
1- 6 ปรับปรุง 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การวิเคราะห์
ข้อมูล
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและ
แตกต่างของพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ 

วิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน มากกว่าด้าน
ละ 5 ชนิดขึ้นไป 

วิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ได้
ถูกต้องชัดเจนด้าน
ใดด้านหนึ่ง 5 ชนิด
ขึ้นไป 

วิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ได้
ถูกต้องชัดเจน ด้าน
ใดด้านหนึ่ง 3 ชนิด
ขึ้นไป 

วิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

2.การวิเคราะห์
ข้อมูล ผลกระทบ
ต่อการสูญเสีย
ความหลาหลาย
ของพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ 

วิเคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบจากการ
สูญเสียความ
หลากหลายได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

วิเคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบจากการ
สูญเสียความ
หลากหลาย 
ค่อนข้างถูกต้อง
ชัดเจน 

วิเคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบจากการ
สูญเสียความ
หลากหลาย ไม่ค่อย
ถูกต้อง ไม่ค่อย
ชัดเจน  

วิเคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบจากการ
สูญเสียความ
หลากหลาย ไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

3.การน าเสนอ
ข้อมูล 

เนื้อหาการน าเสนอมี
ความชัดเจน ถูกต้อง 
และมีแนวคิดที่
น่าสนใจ 

เนื้อหาการน าเสนอ
มีความชัดเจน 
ถูกต้อง และมี
แนวคิดท่ีน่าสนใจ
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาการน าเสนอ
มีความชัดเจน 
น่าสนใจ ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

เนื้อหาการน าเสนอ
มีความชัดเจน ไม่
น่าสนใจ ไม่ถูกต้อง 

3.เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีมาก 
7-9 ดี 

4-6 ปานกลาง 
1-3 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ มีความตั้งใจ

ในการ
ท างาน 

มีความ
รับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลา ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ
ของงาน 

รวม
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  
                  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ            =  ดี              ให้  3  คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                   =  พอใช้          ให้  2  คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือน้อยครั้ง    =  ปรับปรุง       ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11-15 
6-10 
1-5 

ดี 
พอใช้ 

ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มที่  ...................                                        วัน เดือน ปีท่ีสังเกต .......................................... 
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 4  หมายถึงมีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก 
 ระดับ 3  หมายถึงมีพฤติกรรมในระดับ  ดี 
 ระดับ 2  หมายถึงมีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้ 
 ระดับ 1  หมายถึงมีพฤติกรรมในระดับ  ปรับปรุง 

รายการที่สังเกต ระดับพฤติกรรมที่แสดง 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

1.การวางแผนการท างานกลุ่ม     
2.ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม     

3.การยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน     
4.ความตั้งใจ กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า     
5.ความรับผดิชอบในการท างานกลุ่ม     

6.การสรา้งบรรยากาศของการท างานกลุ่ม     
7.การมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาและสรุปผลงานกลุม่     

8.การน าเสนอความรู้หน้าช้ันเรียน     
9.การตอบข้อซักถาม     

10.ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามของสมาชิกในกลุ่ม     

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

31-40 
21-30 
11-20 
1-10 

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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แบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล  .......................................................................................  
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีความสามารถในระดับดีมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความสามารถในระดับดี 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีความสามารถในระดับพอใช้ 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีความสามารถในระดับปรับปรุง 
 

รายการประเมินความสามารถ ระดับความสามารถ 

ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 4 ) ปรับปรุง(1) 
1.ส ารวจตรวจสอบ/ศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ     
2.คาดการณ์สิ่งที่พบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบได้     
3.เลือกเทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบ
ได้อย่างถูกต้อง 

    

4.รวบรวมข้อมลูและบันทึกผลการตรวจสอบได้อย่าง
เป็นระบบ 

    

5.จัดกระท าข้อมลู และน าเสนอขอ้มูลด้วยเทคนิควิธีท่ี
เหมาะสม 

    

6.วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมลูเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

    

7.น าผลการส ารวจตรวจสอบทีไ่ด้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ใหม่ในชีวิตจริง 

    

8.มีความรับผิดชอบต่อการอธิบายลงความเห็นและ
สรุปผลที่น าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกต้อง 

    

9.บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมี
เหตุผล  มีการอ้างอิงหลักฐานทีเ่ชื่อถือได ้

    

10.เขียนรายงาน/น าเสนอผลของช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ     

16. กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ 
3. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
4. ประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
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            กิจกรรมที่ 1 : ความหลากหลายในระบบนิเวศ เวลา 4 ชั่วโมง 
    วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือท างานเป็นทีม 

1. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียน เพ่ือทบทวนความรู้ แล้วให้นักเรียนจับคู่กันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่
แตล่ะคนรู้ในเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม 4 คน โดยผลัด
กันเล่าถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้เรียน เปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่
อาศัยของเพ่ือนในกลุ่มเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวนักเรียนกับแหล่งที่อยู่ในแต่
ละบริเวณ ระบบการพ่ึงพาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง 
เรียกว่า ระบบนิเวศ 

3. ครูให้นักเรียนอภิปรายสรุปและบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายในระบบ
นิเวศ 

4. ครูสนทนาและซักถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะออกไปส ารวจระบบนิเวศรอบ
บริเวณโรงเรียน 

5. ครูก าหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจระบบนิเวศภายในโรงเรียน (การก าหนดบริเวณที่จะส ารวจ 
ควรเลือกบริเวณที่มีทั้งบนบกและแหล่งน้ าเล็กๆ หรือก าหนดตามความเหมาะสมของโรงเรียน) 
(ครูควรส ารวจก่อนการก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม) แล้วบันทึกลงในสมุด 

6. ครูให้นักเรียนศึกษากิจกรรมในใบงานที่ 2  เรื่อง ส ารวจระบบนิเวศรอบบริเวณโรงเรียน จาก
หนังสือเรียนจนเข้าใจชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ครูอธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น เซคิดิสก์ 
และวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆ ให้นักเรียนออกไปปฏิบัติกิจกรรมตามสถานที่ที่ก าหนด (ครูควร
ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิด) 

7. นักเรียนน าเสนอและอภิปรายซักถามเกี่ยวกับผลจากการศึกษาส ารวจระบบนิเวศรอบโรงเรียน 
 
กิจกรรมที่ 2 : สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศ                      เวลา 2 ชั่วโมง 
          วิธีสอนแบบสืบเสาะ: เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือท างานเป็นทีม 

1. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 
2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆจากอินเทอร์เน็ตแล้วท าใบงานที่ 3 

เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ 
3. นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มในใบงานท่ี 4 กิจกรรมการทดลองศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการอยู่

ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต  
4. ครูสนทนาซักถามนักเรียน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือลงข้อสรุปเรื่อง สภาวะแวดล้อมใน

ระบบนิเวศ 
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5. นักเรียนท าใบงานที่ 5 เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร เพื่อฝึกวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดย
เขียนแผนภาพแสดงโซ่อาหารและสายใยอาหาร เป็นการบ้านเพื่อส่งครูในการเรียนครั้งถัดไป 

      กิจกรรมที่ 3 : ดุลยภาพของระบบนิเวศและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ เวลา 4 ชั่วโมง 
          วิธีสอนแบบสืบเสาะ : เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือท างานเป็นทีม 

1. ครูสนทนาและซักถามกับนักเรียน เพื่อทบทวนความรู้  
2. ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเรื่องพีระมิดนิเวศ ของโซ่อาหารหรือสายใยอาหารเพ่ือให้ได้ข้อสรุป

ร่วมกันในเรื่องการถ่ายทอดพลังงาน 
3. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ โดยใช้ค าถาม 
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษา/ค้นคว้า/อภิปรายเรื่อง การ

หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ จากหนังสือเรียนหรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนสาร
ระบบนิเวศ จากนั้นสรุปและน าเสนอข้อมูลที่หน้าชั้นเรียน โดยแต่ละกลุ่มศึกษาในหัวข้อที่ก าหนด 

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรมและสรุปการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
6. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย/ซักถาม เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 6  เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของสิ่งมีชีวิต จากหนังสือเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้อุปกรณ์อย่าง
ละเอียด จากนั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม และตอบค าถามท้ายกิจกรรม  

9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง ส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยให้
นักเรียนส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่นของตน และปฏิบัติ ดังนี้ 
1) สังเกตกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศนั้น 
2) บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนั้นว่าเป็นแบบใดบ้าง 
3) เขียนพีระมิดนิเวศในระบบนิเวศท่ีนักเรียนศึกษา 
4) หากเกิดการแทนที่ในพ้ืนที่ที่นักเรียนส ารวจ จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตใน

พ้ืนที่บริเวณนั้นอย่างไร 
5) รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความสมบูรณ์ ของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างไม่ระมัดระวัง  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นอย่างไร  

6) เขียนรายงาน และ น าเสนอ 
10. นักเรียนสร้างและเผยแพร่รายงานการศึกษาของกลุ่มไปยังเพ่ือนโรงเรียนอ่ืนๆในกลุ่มอาเซียนที่

เป็นเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต 
      กิจกรรมที่ 4:  ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอาเซียน   เวลา 2 ชั่วโมง 
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                 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
a. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 10 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลือกสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาถึงความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ (ให้งานก่อน
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ) 

b. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เพื่ออภิปรายดังนี้ 
-     รวบรวมข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ 
      และการด ารงชีวิตของประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย 

- เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย 

- วิเคราะห์การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
เศรษฐกิจ และการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นอย่างไร  รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยอย่างไร 

c. แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูล  นักเรียนและครูอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ือลง
ข้อสรุปร่วมกัน 

17. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 

a. หนังสือเรียน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ม.4-ม.6 
b. ใบความรู้ 
c. ใบงาน 

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
3. สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 
4. องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 



110 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
ส15101  สังคมศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5           ภาคเรียนที่  1         เวลา 7 ชั่วโมง  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  รักษ์วัฒนธรรมอาเซียน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ (ASEAN Curriculum Sourcebook ) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข        
ตัวชี้วัด 

 ส 2.1  ป.5/4 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
ผลการเรียนรู้ (ASEAN Curriculum Sourcebook )  
กลุ่มต่างๆจะเข้มแข็งขึ้นได้ เมื่อประชาชนเคารพในความต่างของกันและกัน 

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เราควรเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเทศไทยและรู้จักยอมรับความแตกต่างของ

ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเทศอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลุ่มองค์กรเข้มแข็ง 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      ความส าคัญและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน รู้จักยอมรับความแตกต่างของแต่ละชุมชน
และประเทศส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลุ่มองค์กรเข้มแข็ง 

4.2 สาระการเรียนรู้ (ASEAN Curriculum Sourcebook ) 
     การรู้จักยอมรับความแตกต่างของแต่ละชุมชนและประเทศส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลุ่ม  

องค์กรเข้มแข็ง 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง “วัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน” 

     7.2  แผนผังความคิด 
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    7.3   การจัดป้ายนิเทศเรื่องวัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
          7.4  รายงานกลุ่มเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 การวัดและประเมินผล 
          8.1.1  การประเมินใบงาน                 
               8.1.2  การประเมินแผนผังความคิด 
      8.1.3  การประเมินการจัดป้ายนิเทศเรื่องวัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
                8.1.4  การประเมินรายงานกลุ่มเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  

8.2 เครื่องมือ 
     8.2.1 แบบประเมินใบงาน 

               8.2.2 แบบประเมินแผนผังความคิด 
               8.2.3 แบบประเมินการจัดป้ายนิเทศเรื่องวัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
               8.2.4 แบบประเมินรายงานกลุ่มเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  

8.3 เกณฑ์การประเมิน 
    8.3.1 การประเมินใบงาน        

  คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
  คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 

    8.3.2 การประเมินแผนผังความคิด   
                     16 - 20  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก          แสดงว่า  ผ่าน  
                     11 – 15  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์      ดี               แสดงว่า  ผ่าน  
                      6 – 10  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     พอใช้          แสดงว่า  ผ่าน 
                     0 – 5    คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ปรับปรุง      แสดงว่า  ไม่ผ่าน 

    8.3.3 การประเมินการจัดป้ายนิเทศเรื่องวัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
  16 - 20  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก          แสดงว่า  ผ่าน  
                     11 – 15  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์      ดี               แสดงว่า  ผ่าน  
                      6 – 10  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     พอใช้           แสดงว่า  ผ่าน 
                     0 – 5  คะแนน         อยู่ในเกณฑ์     ปรับปรุง       แสดงว่า  ไม่ผ่าน 

    8.3.4 การประเมินรายงานกลุ่มเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
  8 - 9  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก          แสดงวา่  ผ่าน  
                     6 – 7  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์      ดี               แสดงว่า  ผ่าน  
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                     4 – 5  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์     พอใช้           แสดงว่า  ผ่าน 
                    0 – 4  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์     ปรับปรุง       แสดงวา่  ไม่ผ่าน 
9. กิจกรรมการเรียนรู้   

9.1 ครูน าภาพวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและแสดงความคิดเห็น 
 9.2 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเรื่องวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย น ามาท ารายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 9.3 นักเรียนร่วมกันศึกษาคุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิตในสังคมไทยวัฒนธรรมมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในอาเซียน โดยใช้ค าถามให้นักเรียนร่วมกันสนทนา แสดงความคิดเห็น 

9.4 ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นว่า วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในอาเซียนและถือ
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม
ของมนุษย์ 
          9.5 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ
เรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ศูนย์อาเซียน ในหัวข้อต่อไปนี้ 
      1) ความหมายของวัฒนธรรม 
      2) ลักษณะของวัฒนธรรมอาเซียน 
      3) ประเภทของวัฒนธรรมอาเซียน 

9.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
9.7 นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรมอาเซียน 
9.8 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและมีวิธีการอนุรักษ์ไว้อย่างไรพร้อม

ภาพประกอบ 
9.9  นักเรียนแต่ละคน สรุปแผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
9.10 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เรื่อง วัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 

10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1  ใบงาน                                   
 10.2  ห้องสมุด 
 10.3  แหล่งข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
 10.4 ศูนย์อาเซียน 
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แบบประเมินใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 
 

วิชา...........................รหัสวิชา..................ระดับชั้น.........ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา............... 
 

 
ข้อที ่

 
หัวข้อการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน รวม (20) 
5 4 3 2 1 

1 รูปแบบช้ินงาน       
2 ภาษา       

3 เนื้อหา       
4 เวลา       

 รวม       

 
ระดับคุณภาพ 
 คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบประเมินการตรวจแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
เรื่อง วัฒนธรรมประเทศต่างๆในอาเซียน 

 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อกลุม่ 
เนื้อหา
ถูกต้อง 

 
(5) 

เนื้อหา
ครอบคลุม
สมบูรณ์ 

(5) 

เนื้อหา
สร้างสรรค์ 

 
(5) 

ความ
สวยงาม 

 
(5) 

รวม
คะแนน 

 
(20) 

1       
2       

3       
4       

5       
6       
7       

       

 
เกณฑ์การประเมิน   
       16-20    คะแนน        อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก         แสดงว่า  ผ่าน  
       11 – 15  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ดี               แสดงว่า  ผ่าน  
        6 – 10   คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     พอใช้          แสดงว่า  ผ่าน 
        0 – 5     คะแนน       อยู่ในเกณฑ์    ปรับปรุง       แสดงว่า  ไม่ผ่าน 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
 
 

 
 
 
 



115 

 

แบบประเมินการรายงาน 
 
ชื่อ-สกุล ..............................................................         ชั้น   ........................     เลขที่  ........................ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

3 2 1 

1 ความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทย    
2 ความรู้เกี่ยวภูมิปญัญาท้องถิ่นไทย    

3 การจัดท ารปูเลม่รายงาน    
                                                                              รวม  

 
       ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
        ............./............./............ 
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แบบประเมินป้ายนิเทศ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. เนื้อหาตามองค์ประกอบ 
   (ถูกต้อง, ทันเหตุการณ,์ มีแหล่ง 
   อ้างอิง, กระชับชัดเจน) 
 

    

2. ความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ  
(ตัวหนังสือที่สวยงามอ่านง่าย, รูปแบบ
การเขียนน่าสนใจอ่าน,การเพ่ิมเติม
ตกแต่ง) 
  

    

3. การส่งงาน     

รวม     
 

เกณฑ์ ประเมินป้ายนิเทศ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. เนื้อหาตามองค์ประกอบ 
   (ถูกต้อง, ทันเหตุการณ์, มีแหล่ง 
   อ้างอิง, กระชับชัดเจน) 
 

ครบถ้วน 
ทุกประการ 

ขาด 1  
องค์ประกอบ 

ขาด 2  
องค์ประกอบ 

ขาด 3  
องค์ประกอบ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ  
(ตัวหนังสือท่ีสวยงามอ่านง่าย, รปูแบบการ
เขียนน่าสนใจอ่าน,การเพิ่มเติมตกแต่ง) 
  

ครบถ้วน 
ทุกประการ 

ขาด 1  
องค์ประกอบ 

ขาด 2  
องค์ประกอบ 

ขาด 3  
องค์ประกอบ 

3. การส่งงาน ตามก าหนด เลยก าหนด  
2  วัน 

เลยก าหนด 
 3 วัน 

เลยก าหนด 
เกิน 3 วัน 

 
หน่วยการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ง 15101  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                          เวลา   3 ชั่วโมง  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ง  2.1    เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
วิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

ง  2 .1ป.5/1  อธิบายความหมายและวิ วัฒนาการของ เทคโนโลยี                 
 ง  

 ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
เทคโนโลยีสามารถท าให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนหรือกลับท าให้มองไม่เห็นความ

ต่าง (การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย) 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เทคโนโลยี เป็นการน าความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดย
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เรา
เรียกว่าวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเทคโนโลยี ความแตกต่างของเทคโนโลยีแต่ละประเทศท าให้เห็น
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนหรือกลับท าให้มองไม่เห็นความต่าง 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.6.1 ความหมายของเทคโนโลยี คือการน าความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมา
สร้างสิ่งของเครื่องใช้  ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพ่ือ
แก้ปัญหา  สนองความต้องการหรือเพ่ิมความสามารถในการท างาน ของ
มนุษย ์

4.6.2 เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกต่างกันและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เรียกว่าวิวัฒนาการ  การศึกษาวิวัฒนาการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา  

 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 
4.2.1  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่ออัตลักษณ์ของประชาชน เช่น การแต่ง

กาย สิ่งของเครื่องใช้ และวิถีชีวิตของประชาชนอาเซียน 
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  - 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.8 ใฝ่เรียนรู้ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.5 ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.5.1 ตอบค าถามความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
7.5.2 ตอบค าถามสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผังมโนทัศน์ 
7.5.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

7.6 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
7.6.1 รายงานสั้นๆ เปรียบเทียบเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียน 

8. การวัดและประเมินผล 
8.5 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.5.1 ตรวจผลงาน 
8.5.2 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

8.6 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.6.1 ตรวจผลงาน 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูหยิบสิ่งของที่อยู่ใก้ลตัว เช่น เก้าอ้ี ปากกา กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ฯ แล้วถามว่าสิ่งของเหล่านี้
ท ามาจากอะไร ต้องใช้ความรู้ และทักษะใดบ้างในการประดิษย์สิ่งของเหล่านี้ สิ่งของเหล่านี้ถูก
ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์อะไร  แล้วครูสรุปว่าสิ่งของเหล่านี้สร้างขึ้นโดย
มนุษย์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่างๆกัน    สิ่งของเหล่านี้เรียกว่า เทคโนโลยี  แล้วครูสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดว่า “ เทคโนโลยีหมายถึง การน าความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพ่ิม
ความสามารถในการท างานของมนุษย์”  

2. ครูทบทวนความเข้าใจโดยยกตัวอย่าง ต้นไม้  โต๊ะ  แก้วน้ า  ของเล่น ภูเขา  ก้อนหิน  เรือ  แม่น้ า 
แล้วถามนักเรียนว่า สิ่งใดเป็นเทคโนโลยี  และสิ่งใดไม่ใช่เทคโนโลยี  แล้วสรุปว่า  “สิ่งของ
เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ ที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการคิดค้น
เพ่ือแก้ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีการน าความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาใช้ในการ
ประดิษฐ์สิ่งของนั้น  และสิ่งใดที่มนุษย์ไม่ได้สร้างข้ึนเราไม่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี นอกจาก
เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งของแล้ว เทคโนโลยียังหมายถึงวิธีการด้วย เช่น ระบบการเดินรถท่ีคิดขึ้นเพ่ือ
การจราจรคล่องตัวและรถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น เป็นต้น 
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3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่  5    หรืออ่านใบความรู้เพ่ิมเติมเรื่องวิวัฒนาการของปากกา หรือ
วิวัฒนาการของพลาสติก ฯ 

4. ครูให้ดูภาพหรือของจริงที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กล้องถ่ายรูปแบบเดิมและกล้องถ่ายรูปแบบ
ใหม่ หรือหม้อหุงข้าวแบบเดิมและหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  หรือสิ่งของใดๆ ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไป ครูอธิบายว่า “เทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่มนุษย์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีมา
ตั้งแต่เริ่มแรก และมีการสร้างสิ่งของใหม่ข้ึนทุกวัน  เราจะมาช่วยกันคิดว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่
มีความแตกต่างจากของเดิม”    
ทางด้านซ้ายของกระดาน ครูเขียนรายการ “เทคโนโลยีที่เก่า  ตรงกลางของกระดาน เขียน 
“เทคโนโลยีที่ใหม่”  และด้านขวามือ ให้เขียน “เทคโนโลยีในอนาคต” ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์แบบเก่า แบบใหม่ และให้นักเรียนคิดว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์นี้อาจจะเป็นอย่างไร ดัง
ตัวอย่างตารางข้างล่าง 

เทคโนโลยีเก่า เทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีในอนาคต 
เตารีดใช้ถ่าน เตารีดใช้ไฟฟ้า เตารีดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่กรองน้ าแบบเดิม ที่กรองน้ าแบบมีใส้กรอง ที่กรองน้ าแบบกพกพา 

โทรศัพท์แบบกดปุ่ม โทรศัพท์แบบไร้สาย โทรศัพท์เห็นภาพขณะพูด 
 

5. ครูให้นักเรียนตอบค าถามอธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตามใบงานที่ 1  
ชั่วโมงที่ 2   

6. ครูทบทวนว่าเทคโนโลยีแบบเก่า แบบปัจจุบันหรือแบบใหม่ และคาดว่าแบบอนาคตจะเป็น
อย่างไร ซึ่งการพัฒนาที่เกิดข้ึนนี้เกิดจาก ความค้นพบความรู้ใหม่ๆ แล้วน าความรู้มาใช้แก้ปัญหา 
หรือน ามาขยายความสามารถของมนุษย์ ผลของความรู้เหล่านี้คือ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหรือ
ดัดแปลงโดยมนุษย์เพ่ือจุดประสงค์หนึ่งๆ  ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง คือ 

ก. ความต้องการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ เช่น ต้องการบันทึกข้อมูลหรือสื่อสาร
ด้วยการใช้นิ้วจุ่มผงดิน ผสมยางไม้แล้วเขียนลงผนังถ้ า  ปัญหาผ้ายับต้องการให้ผ้าเรียบ 
ปัญหาน้ าสกปรกต้องการให้น้ าสะอาด ฯ 

ข. ต้องการเปลี่ยนการท างานของมนุษย์ เช่น  ต้องการเตารีดเพ่ือท าให้รีดผ้าได้รวดเร็วขึ้น จึง
พัฒนามาเป็นเตารีดไฟฟ้าและเตารีดไอน้ า ปากกาท าให้มีหมึกในตัวเพ่ือท าให้เขียนได้
สะดวกขึ้น 

ค. การจ ากัดหรือขยายทางเลือก เช่น การพบข้อบกพร่องของวัสดุที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์ หา
ได้ยาก จึงต้องขยายทางเลือกด้วยการน าวัสดุที่มีราคาถูกมาใช้ทดแทน เช่น ใช้พลาสติก
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แทนไม้ แทนอลูมิเนียม แทนเหล็กขยายทางเลือกเพ่ือต้องการท าให้ผลิตภัณฑ์ราคาถูกลง 
ท าให้มีขนาดเล็กลง เป็นต้น 

ง. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น เสื้อผ้าส าหรับเมือ
ร้อน เมืองหนาวออกแบบและใช้วัสดุต่างกัน เช่น ฝ้าย ส าหรับเมืองร้อนเพราะต้องการ
ระบายความร้อน ขนสัตว์ส าหรับเมืองหนาวต้องการเก็บความอบอุ่นในร่างกาย    ช้อนถูก
ออกแบบมาส าหรับการรับประทานอาหารที่มีลักษณะแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น  เป็น
ต้น 

จ. ประดิษฐ์หรือออกแบบ เพ่ือให้ใช้งานง่าย เหมาะกับสรีระของมนุษย์เพ่ือให้จับใช้ได้ถนัดมือ 
เหมาะสมตามวัยหรือมีกลไก มีระบบดิจิตอล เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ท างานได้อัตโนมัติ  ฯ 

7. ครูสรุปว่า วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหมายถึง การพัฒนาวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา สนองความต้องการ  เพิ่มความสามารถในการท างานของมนุษย์ โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึง
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมสมองยกตัวอย่างวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
เลือกสิ่งของ เครื่องใช้ที่นักเรียนสนใจมา 1 อย่าง เช่น วิวัฒนาการของกล้องถ่ายรูป  วิวฒันาการ
โทรศัพท์ ฯ  วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้วยการตอบค าถาม ดังนี้ 

ก) สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อใด ใครเป็นคนประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น  
ข) ท าไมต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้  
ค) สิ่งประดิษฐ์นี้ท าขึ้นเพ่ือใคร  ใช้ที่ไหน และท าไมจึงต้องใช้ 
ง)  ต้องใช้ทักษะหรือความสามารถใดเพ่ือให้สร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ได้ 
จ)  ขณะที่สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกสร้างขึ้น มีเหตุการณ์สาคัญเกิดข้ึนหรือไม่ เช่น กระแสนิยม การ

ค้นพบความรู้ใหม่ๆ   อุทกภัย แผ่นดินไหว ซึนามิ สงคราม เป็นต้น 
ฉ) สิ่งประดิษฐ์นี้ยังเป็นที่นิยมหรือยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่ใช้ เพราะเหตุไร และมี

ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่น ามาใช้แทนที่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ พร้อมยกตัวอย่าง 
ช)  ตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรก ได้ถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

บ้าง น าเสนอด้วยผังมโนทัศน์เส้นทางเทคโนโลยี อาจตัดภาพมาติดหรือวาด
ภาพประกอบ 

สรุปรายงาน ตามใบงานที่ 2 แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ชั่วโมงที่ 3 

9. ครูทบทวนเรื่องวิวัฒนาการเทคโนโลยีและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
10. ครูอธิบายเปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ บ้านเรือน ใน

ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ครูยกตัวอย่างเช่น 
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เสื้อผ้าของประชาชนไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน พม่า ลาว มีประโยชน์ใช้สอย
เหมือนกันคือใช้ห่อหุ้มร่างกาย ท าให้ร่างกายอบอุ่น  แต่มีการออกแบบต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ต่างกัน ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเกาะ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าจะใช้วัสดุ
บางส่วนจากใยมะพร้าวซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมากบนเกาะ  ส่วนอินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย จะ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่คล้ายกัน  ส่วนไทย ลาว พม่า แต่งกายด้วยเสื้อผ้าคล้ายกัน วัสดุที่ใช้มักท า
จากฝ้ายหรือไหมซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากในภูมิภาคแถบนี้  สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ท าให้เห็น
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และเมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้น การค้นพบผ้าใย
สังเคราะห์ต่างๆ ท าให้   สิ่งทอไม่ยับง่าย คงความทรงตัวของผ้าได้ดี และเสื้อผ้าถูกออกแบบให้มี
ความเป็นสากลมากข้ึน เช่น กางเกง กระโปรง เสื้อเชิ้ตสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้กลับท าให้มองไม่
เห็นความต่างทางวัฒนธรรม 

11. แบ่งกลุ่มนักเรียน 3-4 คน ให้นักเรียนเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่นักเรียนสนใจ เช่น บ้านเรือน ช้อน 
ชาม ฯ เปรียบเทียบกันในประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วจ าแนกให้เห็นว่าสิ่งของเหล่านี้แสดงให้เห็น
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในอาเซียนอย่างไร และสิ่งของเหล่านี้ท าให้มองไม่เห็นความต่างทาง
วัฒนธรรมอย่างไร ใบงานที่ 3  
10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

10.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.2. อินเทอร์เน็ต (สืบค้นเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้ สาเหตการเปลี่ยนแปลง) 
10.3  สารานุกรมวิวัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้  
10.4  ใบความรู้ที่ 1  ใบความรู้ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
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ประเด็น ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
ความหมายของ
เทคโนโลย ี

อธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีได้ครบถ้วน 
ดังนี้ การน าความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากรมา
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือวิธีการ โดยผ่าน
กระบวนการเพื่อ
แก้ปัญหา หรือสนอง
ความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ 

อธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีได้ไม่ครบถ้วน  
มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
การน าความรู้ ทักษะ 
และทรัพยากรมาสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ โดยผ่าน
กระบวนการเพื่อ
แก้ปัญหา หรือสนอง
ความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ 

อธิบายความหมาย
ของเทคโนโลยไีดไ้ม่
ครบถ้วน  มีประเด็น
ส าคัญดังนี้ การน า
ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากรมาสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ โดย
ผ่านกระบวนการเพื่อ
แก้ปัญหา หรือสนอง
ความต้องการ  

อธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีได้ไม่
ครบถ้วน  มีประเด็น
ส าคัญดังนี้ การน า
ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากรมาสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้  

ความหมายของ
วิวัฒนาการ 

อธิบายความหมายของ
วิวัฒนาการได้ครบถ้วน 
ดังนี ้การพัฒนาวิธีการ 
สิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อ 
แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการหรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ โดยมี
การปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
ลักษณะทางกายภาพ 
วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การ
ใช้งาน รวมถึง
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

อธิบายความหมายของ
วิวัฒนาการไดไ้ม่
ครบถ้วน มีประเด็น
ส าคัญ ดังนี ้การพัฒนา 
สิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆ 
เพื่อแก้ปัญหา สนอง
ความต้องการหรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ โดยมี
การปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
ลักษณะทางกายภาพ 
วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การ
ใช้งาน รวมถึง
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

อธิบายความหมาย
ของวิวัฒนาการได้ไม่
ครบถ้วน มีประเด็น
ส าคัญ ดังนี ้การ
พัฒนา สิ่งของ
เครื่องใช้ใหม่ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการหรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ โดย
มีการปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
ลักษณะทางกายภาพ 
วัสดุ หน้าที่ใช้สอย 
การใช้งาน รวมถึง
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (ขาด1-2
องค์ประกอบ) 

อธิบายความหมายของ
วิวัฒนาการไดไ้ม่
ครบถ้วน มีประเด็น
ส าคัญ ดังนี ้การพัฒนา 
สิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆ 
เพื่อแก้ปัญหา สนอง
ความต้องการหรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์ โดย
มีการปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
ลักษณะทางกายภาพ 
วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การ
ใช้งาน รวมถึง
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (ขาดมากกว่า 
2 องค์ประกอบ) 

 
 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
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ประเด็น ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ี
(ใบงานท่ี 2) 

ยกตัวอย่าง
สิ่งประดิษฐ์และตอบ
ค าถามได้ครบ 7 ข้อ 
พร้อมผังมโนทัศน ์

ยกตัวอย่าง
สิ่งประดิษฐ์และตอบ
ค าถามได้ 6 ข้อ 
พร้อมผังมโนทัศน ์

ยกตัวอย่าง
สิ่งประดิษฐ์และตอบ
ค าถามได้ 5 ข้อ 
พร้อมผังมโนทัศน ์

ยกตัวอย่าง
สิ่งประดิษฐ์และ
ตอบค าถามได้น้อย
กว่า 5 ข้อ พร้อมผัง
มโนทัศน ์

เปรียบเทยีบ
เทคโนโลยีใน
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

ยกตัวอย่างและให้
เหตุผลได้ถูกต้องทั้ง 2 
ข้อ 

ยกตัวอย่างและใหเ้หตุ
ผลได้ถูกต้อง 1 ข้อ 

ยกตัวอย่างได้แต่ให้
เหตุผลไม่ถูกต้องทั้ง 
2 ข้อ 

ยกตัวอย่างไมไ่ด้
และให้เหตุผลไม่
ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1 
วิวัฒนาการของปากกา 
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 ปากกา (pen) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเขียน โดยใช้หมึกเขียนลงไปบนพ้ืนผิวเรียบๆ มีหมึกหลาย
สีให้เลือกใช้ เช่น สีน้ าเงิน สีแดง สีด า สีเขียว และสีอื่นๆ แต่ที่นิยมมากก็จะเป็นหมึกสีน้ าเงิน และหมึกสีแดง 
 ในอดีตมนุษย์ใช้นิ้วจุ่มดินหรือหินสี ที่บดเป็นผงผสมกับยางไม้ หรือกาวจากหนังสัตว์ ขีดเขียนบนผนัง
ถ้ าหรือเพิงผา ต่อมาใช้ หิน น ามาฝนหรือท าให้เป็นแท่งเพ่ือขีดเขียน เช่น น าหินชนวนมาท าเป็นดินสอหิน 
เขียนบนกระดานชนวน หรือท าชอล์กจากผงแคลเซียมซัลเฟต เกลือจืด หรือยิปซัมผสมน้ า แล้วท าเป็นแท่งเพ่ือ
สะดวกในการใช้งาน  
 ชาวอียิปต์โบราณเป็นชาติแรกท่ีใช้แปรงเขียนหนังสือบนแผ่นกระดาษที่ท าจากต้นปาปิรุส (papyrus) 
เป็นการเริ่มต้นวิธีการเขียนด้วยการปล่อยหมึกหรือสีบนแผ่นรองเขียน เช่นเดียวกับการเขียนหนังสือด้วยพู่กัน
ของจีนและญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นแนวความคิดเบื้องต้นที่พัฒนาไปสู่การประดิษฐ์ปากกา  
 ชาวกรีกโบราณประดิษฐ์ปากกาข้ึนจากต้นกกไส้กลวง โดยการปาดให้มีปากหลายๆ แบบ ท าให้เขียน
เส้นได้หลายขนาด ปากกานี้ไม่ใช้หมึกแต่ใช้เขียนบนผิวไม้ที่เคลือบขี้ผึ้งไว้ ท าให้เกิดรอยเป็นตัวอักษรบนผิวขี้ผึ้ง  
 มนุษย์เริ่มน าขนนกหรือขนห่านมาท าเป็นปากกา เรียกว่า "ปากไก"่ สามารถเขียนได้คมชัดและเขียน
ติดต่อกันได้นาน  ในศตวรรษที่ 5 "ปากไก"่ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษ นับเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ในการเขียนหนังสือของชาวตะวันตก ในขณะที่ชาวตะวันออกนิยมใช้พู่กันไม้ แต่ทั้ง "ปากไก"่ และ 
"พู่กัน" ไม่มีหมึกในตัวเอง ต้องจุ่มหมึกทุกครั้งที่ใช้เขียนท าให้เขียนได้ไม่สะดวก  
 ต่อมาประมาณศตวรรษที่ 15 มนุษย์เริ่มประดิษฐ์ปากกา ที่มีปากเป็นโลหะและมีรอยผ่าตรงกลางปาก 
ท าให้เขียนได้นานโดยไม่ต้องจุ่มหมึกทุกครั้งที่เขียน และใช้กันอย่างแพร่หลาย  มีการผลิตปากกา ที่ปลายปาก
ท าด้วยวัสดุต่างๆ กัน เช่น เขาสัตว์ เปลือกหอย เหล็กและทอง พร้อมกับประดิษฐ์กล่องและท่ีใส่หมึกควบคู่ไป
กับปากกาด้วย  
 ปี ค.ศ.1884 Lewis Edson Waterman ได้ผลิตปากกาที่มีหมึกในตัว เรียกว่า ปากกาหมึกซึม 
(Fountain pen) ปากกาชนิดนี้มีคุณภาพดีขึ้น ใช้งาน สะดวก และรูปทรงสวยงาม  
 ในปี ค.ศ.1900 จอห์น เอช. ลาวด์ ได้ประดิษฐ์ปากกาลูกลื่น ปากกาท่ีมีลูกกลิ้ง (Ball) กลมๆ เล็กๆ 
อยู่ที่ปลายปากกา เวลาเขียนลูกกลมๆ เล็กๆ นี้จะหมุน (กลิ้ง) ท าให้หมึกออกมาติดบนกระดาษ  
 ปลายปี ค.ศ.1930 นักหนังสือพิมพ์และศิลปินชาวฮังกาเรียน ชื่อ ไบโร ได้ประดิษฐ์ปากกาลูกลื่นขึ้นมา
ใหม่ ไบโรได้เกิดแนวความคิดจากหมึกแห้ง ที่ช่างพิมพ์ในโรงพิมพ์นั้นใช้พิมพ์หนังสือ จึงคิดหาวิธีน าหมึกชนิดนี้
มาบรรจุลงในปากกา โดยที่หมึกจะไม่ไหลและหยดออกมาจนเปื้อนกระดาษ ในที่สุดก็ประดิษฐ์ปากกาที่ใช้หมึก
แห้งขึ้นมาจนเป็นผลส าเร็จ ซึ่งก็คือปากกาลูกลื่น สามารถใช้ขีดเขียนโดยไม่มีหมึกหยดและไหลเปรอะเปื้อน
เหมือนปากกาหมึกซึมแบบเก่า  
 ปี ค.ศ.1938 ไบโรได้ท าการจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ ผลิตปากกาลูกลื่นออกจ าหน่าย แต่เนื่องจาก
ขาดทุนทรัพย์ เขาจึงขายลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์นี้และภายหลังได้ถูกขายต่อให้กับบริษัท BIC ท าการผลิต
ปากกาลูกลื่น ออกจ าหน่ายไปทั่วโลก ในระหว่างปี ค.ศ.1950-1980 สามารถจ าหน่ายได้กว่า 10 ล้านด้าม/วัน  
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ใบความรู้ที่ 2 

วิวัฒนาการของพลาสติก 
 

 
ผลิตภัณฑ์จากพอลิสไตรีน 

 
ในปี ค.ศ. 1930 Waldo Lonsbury Semon จากบริษัท B.F. Goodrich ในเมือง Akron รัฐ Ohio 
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือที่รู้จักในชื่อ พีวิซี (Polyvilnyl Chloride, PVC) เป็นพลาสติก
บาง เหนียวและนิ่ม การใช้งานในช่วงแรก คือ การน าไปใช้ในการสร้างเข่ือนกั้นน้ า    หลังสงครามโลกครั้งที่
สอง พีวีซีได้เข้ามีบทบาทส าคัญโดยน ามาท าเป็นวัสดุหุ้มสายเคเบิ้ลทดแทนยางธรรมชาติที่ขาดแคลนใน
ขณะนั้น ต่อมาผู้คนทั่วโลกใช้พีวีซีอย่างแพร่หลายโดยน ามาท าเป็นหนังเทียมเพ่ือใช้หุ้มเก้าอ้ีโซฟา เนื่องจากเป็น
วัสดุที่มีราคาถูก ทนทาน ติดไฟได้ยาก และข้ึนรูปได้ง่ายอีกด้วย 

 
Waldo Lonsbury Semon 

 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากพีวีซี 
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ในปี ค.ศ. 1935 วอลเลส ฮูม คาร์โรเทอร์ (Wallace Hume Carothers) นักเคมีจากมหาวิทยาลัยฮา
เวิร์ด ได้คิดค้นและพัฒนาไนลอน (Nylon) ขึ้น เพ่ือใช้ทดแทนเส้นใยจากธรรมชาติเช่น ใยไหม ซึ่งในตอนแรก
นั้นเขาเรียกเส้นใยนี้ว่า เส้นใย 66 (Fiber 66) เป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติที่ดีและ สามารถน ามาท าเป็นถุงน่องได้ 
ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1939 บริษัท           ดูปองท์ จึงส่งผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาด ขายราคาคู่ละ 1 ดอลลาร์ ผล
ปรากฏว่าสามารถขายได้ถึง 5 ล้านคู่ภายในวันแรก เมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ไนลอนมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก คือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการท าร่มชูชีพ เนื่องจากมีความคงทนสูงและทุกวันนี้เราพบว่า
ไนลอนสามารถพบได้ในเครื่องใช้ต่างๆ มากมายในชีวิตประจ าวัน การค้นพบ ไนลอน  ได้เปลี่ยนสิ่งของ 
เครื่องใช้ในโลกนี้ไปมาก 

 
ผลิตภัณฑ์ จากไนลอน 

 ในปี ค.ศ. 1933 Ralph Wiley คนงานในห้องปฏิบัติการของบริษัท Dow Cheical ได้ค้นพบพลาสติก
ชนิดใหม่ คือ พอลิไวนิลลิดีนคลอไรด์ (Polyvinylidene Chloride, PVDC) หรือรู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า 
“Saran” คุณสมบัติที่เด่นของ PVDC คือ การแพร่ผ่านของน้ าและก๊าซต่างๆ ต่ า ตลอดจนทนต่อสารเคมีและ
ตัวท าละลายต่างๆ ได้ดี  
 ในช่วงแรกจึงได้น ามาใช้เคลือบบนเครื่องมือทางทหารเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับไอเกลือ
จากทะเล หลังจากนั้นได้ดัดแปลงมาใช้กับอาหาร โดยท าเป็นฟิล์มบางห่อหุ้มภาชนะเพ่ือยืดอายุของอาหาร 
นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์ม PVDC ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้  
 

 
แผ่นฟิล์ม PVDC บางใช้ส าหรับห่อหุ้มภาชนะเพ่ือยืดอายุของอาหาร 

 
 ในปี ค.ศ. 1933 Reginald Gibson และ Eric Fawcett ได้ค้นพบพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) 
ขึ้นโดยบังเอิญพอลิเอทิลีนมีบทบาทส าคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้เป็นวัสดุหุ้มสายเคเบิ้ลใต้น้ า และ
เป็นฉนวนส าหรับเรดาร์ เพราะมีสมบัติเบาและเป็นฉนวนที่ดี สามารถขึ้นรูปได้ง่ายเป็นพลาสติกท่ีมียอดขายถึง
พันล้านปอนด์ เป็นพลาสติกที่มีปริมาณการใช้สูงสุดในโลก ทุกวันนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ท าจากพอลิเอ
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ทิลีนมากมายในชีวิตประจ าวัน เช่น ขวดน้ าอัดลม ถัง ภาชนะใส่อาหาร ตลอดจนถุงพลาสติกที่ใช้กันอย่าง
มากมายในทุกวันนี้ 
 

 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากพอลิเอทิลีน 

 ในปี ค.ศ. 1938  Roy Plunkett ได้ค้นพบพลาสติกชนิดใหม่ด้วยความบังเอิญอีกเช่นกัน นั่นคือ เทฟ
ลอน (Teflon) ซึ่งนิยมใช้ท าเป็นเครื่องใช้ในครัว พลาสติกชนิดใหม่นี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถทนต่อกรด 
สารเคมีต่างๆ รวมทั้งอุณหภูมิสูงและต่ าได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นฉนวนที่ดีอีกด้วย แต่คุณสมบัติที่เป็นที่รู้จักกันดี 
คือ มีพ้ืนผิวที่ลื่น สารต่างๆ เกาะติดได้ยาก จึงนิยมน ามาเคลือบบนผิวของ หม้อ กระทะ และภาชนะต่างๆ 
(non-stick cookware) เพ่ือให้ท าอาหารและท าความสะอาดได้ง่าย 
 

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

ใบงานที่ 1 
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ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1.เทคโนโลยีหมายถึง 

......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................... 
 
2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหมายถึง 

......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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ใบงานที่ 2 
 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 

ให้นักเรียนเลือกสิ่งประดิษฐ์มา 1 อย่าง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

สิ่งประดิษฐ์ที่เลือก............................................ 
 

ก) สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อใด ใครเป็นคนประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข) ท าไมต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้  
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค) สิ่งประดิษฐ์นี้ท าขึ้นเพ่ือใคร  ใช้ที่ไหน และท าไมจึงต้องใช้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ง) ต้องมีทักษะหรือความสามารถเฉพาะท่ีต้องใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้หรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จ) ขณะที่สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกสร้างขึ้น มีเหตุการณ์สาคัญเกิดข้ึนหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

ฉ) สิ่งประดิษฐ์นี้ยังเป็นที่นิยมหรือยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่ใช้ เพราะเหตุไร และมีผลิตภัณฑ์อ่ืนที่
น ามาใช้แทนที่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่นี้  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช) ตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรก มันได้ถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง น าเสนอด้วยผัง
มโนทัศน์เส้นทางเทคโนโลยี อาจตัดภาพมาติดหรือวาดภาพประกอบ 
                                         ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

 

ใบงานที่ 3 
 

เปรียบเทียบเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ให้นักเรียนเลือกสิ่งของเครื่องใช้ท่ีนักเรียนสนใจ มา 1 อย่าง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

สิ่งของเครื่องใช้ที่เลือก............................................ 
 

1.สิ่งของเครื่องใช้นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมในอาเซียนอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. สิ่งของเครื่องใช้นี้ท าให้มองไม่เห็นความต่างทางวัฒนธรรมอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 


