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คมูอืครู แผนการจดัการเรียนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 เลมนี้ เปนแผนการจดัการ
เรียนรทูีเ่นนกระบวนการเรยีนรเูฉพาะกลมุสาระการเรียนรวูทิยาศาสตร ในการเขยีนไดยดึแนวทางจาก
คมูอืการจดัการเรยีนรู กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ของกระทรวงศกึษาธกิาร จงึเปนแผนการ
จดัการเรยีนรทูีส่อดคลองกบัธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ตลอดจน
เปนแผนการจดัการเรียนรทูีส่นองเจตนารมณของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544

คมูอืคร ูแผนการจดัการเรียนรเูลมนี ้แบงเปน 2 ตอน คอื ตอนที ่ 1 เปน แผนการจดั
การเรียนรูวิทยาศาสตร เลม 5 ชั้น ม.3 (ภาคเรียนที่ 1) และตอนที่ 2 เปน แผนการจัด
การเรียนรูวิทยาศาสตร เลม 6 ชั้น ม.3 (ภาคเรียนที่ 2) ทั้ง 2 ตอน ประกอบดวยแผน
การจดัการเรยีนร ูจำนวน 12 แผน และจำนวนครัง้ในกระบวนการเรยีนการสอน รวม 80 ครัง้

ในแผนการจดัการเรียนการรแูตละแผนประกอบดวย สาระสำคญั ผลการเรียนรทูีค่าดหวงั
สาระการเรียนรู แผนผังความคิด กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล
สือ่/แหลงการเรยีนร ูและบนัทกึหลงัการสอน นอกจากนีย้งัไดสอดแทรกแบบทดสอบกอนเรยีน–
หลงัเรยีน ไวครบทกุแผน

สำนักพิมพวัฒนาพานิช หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ มีประโยชน
แกครู–อาจารยเปนอยางยิ่ง อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หากใหเกิดผล
สมบูรณยิ่งขึ้น ควรใชแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ ควบคูกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
วิทยาศาสตร เลม 5–6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และหนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร เลม 5–6
ชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 3 ของสำนกัพมิพวฒันาพานชิ ทัง้นีเ้นือ่งจากวา แผนการจดัการเรียนรเูลมนี้
ไดอางองิเนือ้หาสาระใบงานและแบบทดสอบจากหนงัสอืดงักลาว

บรษิทั สำนกัพมิพวฒันาพานิช จำกดั

คำนำ
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สาระสำคญั

แผนการจัดการเรียนรูปฐมนิเทศ

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่1)
หนวยการเรยีนรู ปฐมนเิทศ เวลา 1 ชัว่โมง

ตอนที ่1
แผนการจดัการเรยีนรู

วทิยาศาสตร เลม 5 ภาคเรยีนที ่1

การปฐมนิเทศเปนการสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางครูผูสอนและนักเรียน เปนการ
ตกลงเบื้องตนกอนที่จะเริ่มการเรียนการสอน ครูผูสอนไดรูจักนักเรียนดียิ่งขึ้น รับทราบความ
ตองการ ความรสูกึ และทศันคตติอวชิาทีเ่รยีน ในขณะเดยีวกนันกัเรยีนไดรบัทราบความตองการ
ของครูผูสอน แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล เปนตน สิ่งตาง ๆ
ดังกลาวจะนำไปสูการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม ชวยใหนกัเรียนคลายความวติกกงัวล สามารถเรียนไดอยางมคีวามสขุ
อนัจะสงผลใหนกัเรยีนประสบความสำเรจ็บรรลตุามเปาหมายทีไ่ดวางไว

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั
1. อธิบายความสำคัญ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร และบอกเปาหมาย

ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
2. ระบุวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร และคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวง

ชัน้ที ่3 (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1–3)
3. จำแนกสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร
4. บอกวธิวีดัและประเมนิผลวทิยาศาสตรตามทีร่ะบไุวในอตัราสวนคะแนน และการตดัสิน

ผลการเรียน
5. ระบชุือ่หนงัสอืทีใ่ชประกอบการเรยีนการสอน
6. ชีแ้จงทศันคตทิีม่ตีอวชิาวทิยาศาสตร

สาระการเรยีนรู
– ความสำคญัของวทิยาศาสตร
– ธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร
– เปาหมายและการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร
– วสิยัทศันการเรยีนรวูทิยาศาสตร
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– คณุภาพของผเูรยีนวทิยาศาสตร เมือ่จบชวงชัน้ที ่3 (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1–3)
– สาระการเรียนรวูทิยาศาสตร
– หนวยการเรยีนร ูกลมุสาระการเรียนรวูทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 ภาคเรียนที ่1
– อตัราสวนคะแนน และการตดัสินผลการเรียน
– รายช่ือหนงัสอืประกอบการเรยีนการสอน
– ทศันคตขิองนกัเรยีนตอการเรยีนวทิยาศาสตร

แผนผงัความคดิ (concept map)

ความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร

ปฐมนเิทศ

เปาหมายของ
การจดัการเรยีน

การสอน
วิทยาศาสตร

คณุภาพของผเูรยีน
วิทยาศาสตร

เมือ่จบชวงชัน้ที ่3
(ม.1–3)

หนวยการเรียนรู รายช่ือหนงัสอืทีใ่ช
ประกอบการเรยีน

การสอน

ธรรมชาตแิละ
ลักษณะเฉพาะของ

วิทยาศาสตร

วิสัยทัศน
การเรยีนรู
วิทยาศาสตร

สาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร

อตัราสวนคะแนน
และการตดัสนิ
ผลการเรียน

ทศันคตขิอง
นกัเรยีนทีม่ตีอ
การเรียน

วิทยาศาสตร

1. ครูนำผลงานทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในชุมชน (ใชของจริงหรือรูปภาพก็ได) แลวให
นกัเรียนอภปิรายรวมกนัวา ผลงานดงักลาวเกดิขึน้ไดอยางไร และมคีวามสำคญัอยางไร

2. ใหนกัเรยีนยกตวัอยางผลงานทางวทิยาศาสตร คนละ 1 ตวัอยาง พรอมกบัแสดงความ
คดิเหน็วาเกีย่วของกบัวทิยาศาสตรอยางไร

3. ใหนกัเรยีนอภปิรายรวมกนัวา การเรียนดวยวธิกีาร ใหผเูรยีนคนหาคำตอบดวยตนเอง
ดวยการศกึษาคนควา ทดลอง ปฏบิตัจิรงิ มปีระโยชนหรอืไม อยางไร

4. ใหนกัเรยีนอภปิรายรวมกนัวา การกำหนดวสิยัทศันของการเรยีนวทิยาศาสตร มปีระโยชน
ตอใคร อยางไร

5. ใหนกัเรียนศึกษาหาความรจูากใบความรทูี ่0.1–0.8 (ทีค่รแูจก)
6. ครูอธิบายตามใบความรูและเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา หลังจากศึกษาหา

ความรจูากเอกสาร
7. ครูแจกใบงานที ่0.1 ใหนกัเรยีนทกุคน
8. ครูรวบรวมใบงานของนกัเรียนทกุคน เก็บไวเพือ่ใชเปนขอมลูในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนตอไป

กระบวนการจดัการเรยีนรู
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การเตรยีมลวงหนาข องครู

1. ผลงานหรอืภาพผลงานทางวทิยาศาสตรทีม่ใีนชุมชน 1 ชิน้
2. ใบความรทูี ่0.1–0.8
3. ใบงานที ่0.1

กระบวนการวดัและประเมนิผล
1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล
2. สงัเกตจากการตอบคำถาม ซกัถามปญหา และการแสดงความคดิเหน็
3. ตรวจสอบทศันคตจิากใบงานที ่0.1

กจิกรรมตอเนือ่ง
–

สือ่/แหลงการเรยีนรู
1. ของจรงิ หรอืรปูภาพผลงานทางวทิยาศาสตรทีม่ใีนทองถิน่
2. ใบความรทูี ่0.1–0.8
3. ใบงานที ่0.1

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )
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ความสำคัญของวิทยาศาสตร

วทิยาศาสตรมบีทบาทสำคญัยิง่ในสงัคมโลกปจจบุนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตรเก่ียวของ
กบัชวีติของทกุคน ทัง้ในการดำรงชวีติประจำวนัและในงานอาชพีตาง ๆ เครือ่งมอืเครือ่งใช ตลอด
จนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลของความรู
วิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็มีสวนสำคัญมากที่จะใหมีการศึกษา
คนควาความรทูางวทิยาศาสตรเพิม่ขึน้อยางไมหยดุยัง้

วทิยาศาสตรทำใหคนไดพฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเปนเหตเุปนผล คดิสรางสรรค คดิวเิคราะห
วจิารณ มทีกัษะทีส่ำคญัในการคนควาหาความรู มคีวามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปน
วฒันธรรมของโลกสมยัใหมซึง่เปนสงัคมแหงความร ู(knowledge based society) ทกุคนจงึจำเปน
ตองไดรบัการพฒันาใหรวูทิยาศาสตร (scientific literacy for all) เพือ่ทีจ่ะมคีวามรคูวามเขาใจ
โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค
มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนำมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยให
คนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และที่สำคัญอยางยิ่งคือ ความรู
วิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศ
และดำเนนิชวีติอยรูวมกนัในสังคมโลกไดอยางมคีวามสขุ

0.1
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ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร

ความรทูางวทิยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนษุยทีใ่ชกระบวนการทางวทิยาศาสตร
(scientific process) ในการสบืเสาะหาความร ู (scientific inquiry) การแกปญหา โดยผานการ
สงัเกต การสำรวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และการสบืคนขอมลู
ทำใหเกดิองคความรใูหมเพิม่พนูตลอดเวลา ความรแูละกระบวนการดงักลาวมกีารถายทอดตอเนือ่ง
กนัเปนเวลายาวนาน

ความรวูทิยาศาสตรตองสามารถอธบิายและตรวจสอบได เพือ่นำมาใชอางองิทัง้ในการสนบัสนนุ
หรอืโตแยงเมือ่มกีารคนพบขอมลู หรอืหลกัฐานใหม หรอืแมแตขอมลูเดมิเดยีวกนั กอ็าจเกดิความ
ขัดแยงขึ้นได ถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่แตกตางกัน ความรู
วทิยาศาสตรจงึอาจเปลีย่นแปลงได

วทิยาศาสตรเปนเร่ืองทีท่กุคนสามารถมีสวนรวมไดไมวาจะอยใูนสวนใดของโลกวทิยาศาสตร
จึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การส่ือสาร และการเผยแพรขอมูลเพื่อใหเกิด
ความคดิในเชิงวเิคราะหวจิารณ มผีลใหความรวูทิยาศาสตรเพิม่ขึน้อยางไมหยดุยัง้และสงผลตอคน
ในสังคมและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูภายใน
ขอบเขต คณุธรรม จรยิธรรม เปนทีย่อมรบัของสงัคม และเปนการรกัษาสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื

ความรวูทิยาศาสตรเปนพืน้ฐานทีส่ำคญัในการพฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยเีปนกระบวนการ
ในงานตาง ๆ หรอืกระบวนการพฒันา ปรบัปรงุผลติภณัฑ โดยอาศยัความรวูทิยาศาสตรรวมกบั
ศาสตรอืน่ ๆ ทกัษะ ประสบการณ จนิตนาการ และความคดิรเิริม่สรางสรรคของมนษุย โดยมี
จดุมงุหมายทีจ่ะใหไดผลติภณัฑทีต่อบสนองความตองการและแกปญหาของมวลมนษุย เทคโนโลยี
เกีย่วของกบัทรพัยากร กระบวนการ และระบบการจดัการ จงึตองใชเทคโนโลยใีนทางสรางสรรค
ตอสงัคมและสิง่แวดลอม

0.2
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เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต
สำรวจ ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนำผลมาจัดระบบ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปน
ผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากที่สุด นั่นคือ ใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตวัย
เริม่แรกกอนเขาเรียน เมือ่อยใูนสถานศึกษา และเมือ่ออกจากสถานศกึษาไปประกอบอาชพีแลว

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรในสถานศกึษามเีปาหมายสำคญัดงันี้
1. เพือ่ใหเขาใจหลกัการ ทฤษฎทีีเ่ปนพืน้ฐานในวทิยาศาสตร
2. เพือ่ใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาต ิและขอจำกดัของวทิยาศาสตร
3. เพือ่ใหมทีกัษะทีส่ำคญัในการศึกษาคนควาและคดิคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการ

จดัการทกัษะในการสือ่สาร และความสามารถในการตดัสนิใจ
5. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สภาพแวดลอมในเชงิทีมี่อทิธพิล และผลกระทบซึง่กนัและกนั
6. เพื่อนำความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สงัคมและการดำรงชวีติ
7. เพือ่ใหเปนคนมีจติวทิยาศาสตร มคีณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในการใชวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยอียางสรางสรรค

0.3
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วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร

วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว
ดงันี้

การเรยีนรวูทิยาศาสตรเปนการพฒันาผเูรยีนใหไดรบัทัง้ความร ูกระบวนการ และเจตคติ
ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร
มคีวามสงสยั เกิดคำถามในสิง่ตาง ๆ ทีเ่กีย่วกบัโลกธรรมชาตริอบตวั มคีวามมงุมัน่และมคีวามสขุ
ที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นำไปสูคำตอบของคำถาม
สามารถตดัสนิใจดวยการใชขอมลูอยางมเีหตผุล สามารถสือ่สารคำถาม คำตอบ ขอมลู และสิง่ที่
คนพบจากการเรยีนรใูหผอูืน่เขาใจได

การเรยีนรวูทิยาศาสตรเปนการเรยีนรตูลอดชวีติ เนือ่งจากความรวูทิยาศาสตรเปนเร่ืองราว
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (natural world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรู
เพือ่นำผลการเรยีนรไูปใชในชวีติและการประกอบอาชพี เมือ่ผเูรยีนไดเรยีนวทิยาศาสตรโดยไดรบั
การกระตุนใหเกิดความตื่นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด
ลงมือ ปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจ และเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับวิชาอื่นและชีวิต ทำให
สามารถอธิบาย ทำนาย คาดการณสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบความสำเร็จในการ
เรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นที่จะสังเกต สำรวจตรวจสอบ
สบืคนความรทูีม่คีณุคาเพิม่ขึน้อยางไมหยดุยัง้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจงึตองสอดคลอง
กบัสภาพจรงิในชวีติ โดยใชแหลงเรยีนรหูลากหลายในทองถิน่และคำนงึถงึผเูรยีนทีม่วีธิกีารเรียนรู
ความสนใจ และความถนดัแตกตางกนั

การเรยีนรวูทิยาศาสตรพืน้ฐานเปนการเรยีนรเูพือ่ความเขาใจ ซาบซึง้และเหน็ความสำคญั
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูหลาย ๆ ดาน
เปนความรูแบบองครวม อันจะนำไปสูการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความ
สามารถในการจดัการและรวมกนัดแูลรกัษาโลกธรรมชาตอิยางยัง่ยนื

0.4
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0.5
คณุภาพของผเูรียนวทิยาศาสตรเมือ่จบชวงชัน้ที ่3 (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3)
ผเูรยีนทีเ่รยีนจบชวงชัน้ที ่3 ควรมคีวามร ูความคดิ ทกัษะ กระบวนการ และจติวทิยาศาสตร

ดงันี้
1. เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการทำงานของ

ระบบตาง ๆ การถายทอดทางพนัธกุรรม ววิฒันาการและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
พฤตกิรรมการอยรูวมกนัของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติในสิง่แวดลอม

2. เขาใจสมบัติและองคประกอบของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสาร
ในรูปแบบของการเปลีย่นสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคมี

3. เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคล่ือนที่แบบตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน กฎ
การอนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเห
และความเขมของแสง

4. เขาใจความสมัพนัธระหวางปรมิาณทางไฟฟา หลกัการตอวงจรไฟฟาในบาน พลงังานไฟฟา
และหลกัการเบือ้งตนของวงจรอเิล็กทรอนกิส

5. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผลตอ
การเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ ปฏสิมัพนัธภายในระบบสรุยิะ และผลทีม่ตีอสิง่ตาง ๆ
บนโลก ความสำคญัของเทคโนโลยอีวกาศ

6. เขาใจความสมัพนัธระหวางวทิยาศาสตรกบัเทคโนโลย ีการพฒันาและผลของการพฒันา
เทคโนโลยตีอคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอม

7. ตัง้คำถามทีม่กีารกำหนดและควบคมุตวัแปร คดิคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผน
และลงมอืสำรวจตรวจสอบ วเิคราะหและประเมนิความสอดคลองของขอมลู และสราง
องคความรู

8. สือ่สารความคดิ ความรจูากผลการสำรวจตรวจสอบ โดยการพดู เขยีน จดัแสดง หรอื
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

9. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต การศึกษา
หาความรเูพิม่เตมิ ทำโครงงานหรอืสรางชิน้งานตามความสนใจ

10. แสดงถงึความสนใจ มงุมัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบ และซือ่สตัย ในการสืบเสาะหาความรู
โดยใชเครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไดผลถกูตอง เชือ่ถอืได

11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชพี แสดงความชืน่ชม ยกยอง และเคารพสทิธใินผลงานของผคูดิคน

12. แสดงถงึความซาบซึง้ หวงใย มพีฤตกิรรมเก่ียวกบัการใชและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมในทองถิน่

13. ทำงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ
คดิเหน็ของผอูืน่
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0.6

หนวยการเรยีนรทูี่ ชื่อหนวยการเรียนรู ภาคเรยีนที่เวลา (ชัว่โมง)

พิเศษ ปฐมนเิทศ 1

1 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 19
ตอนที ่1 การถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม (10)
ตอนที ่2 เทคโนโลยชีวีภาพกบัพนัธกุรรม (5)
ตอนที ่3 ความหลากหลายทางชวีภาพ (4) 1

2 ชวีติและสิง่แวดลอม 20
ตอนที ่1 ระบบนเิวศในทองถิน่ (12)
ตอนที ่2 ประชากรและทรพัยากรธรรมชาติ (8)

3 ไฟฟา 14
ตอนที ่1 ไฟฟาเชงิทฤษฎี (4)
ตอนที ่2 ไฟฟาในชีวติประจำวนั (10)

4 อเิลก็ทรอนกิส 14 2
ตอนที ่1 อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน (6)
ตอนที ่2 วงจรอเิล็กทรอนกิสเบือ้งตน (8)

5 เอกภพ 12
ตอนที ่1 วตัถใุนทองฟา (4)
ตอนที ่2 เอกภพ ดาราจกัร และกลมุดาวฤกษ (4)
ตอนที ่3 เทคโนโลยอีวกาศ (4)

หนวยการเรียนรู
กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3
หนวยการเรยีนร ู12 หนวย เวลาเรยีน 40 ชัว่โมง/ภาคเรยีน

⎨
⎩

⎩

⎨

⎩

⎩
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อัตราสวนคะแนนและการตัดสินผลการเรียน
อตัราสวนคะแนนระหวางเรยีน : คะแนนสอบปลายภาค 60 : 40

1. คะแนนในระหวางเรยีน 60 คะแนน จำแนกไดดงันี้
1.1 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน
1.2 คะแนนจากแบบบนัทกึ

การสังเกตดานความร–ูความคดิ
(แบบสงัเกต 1) 10 คะแนน

1.3 คะแนนจากแบบบนัทกึ
การสงัเกตดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสงัเกต 2) 10 คะแนน

1.4 คะแนนจากแบบบนัทกึ
การสงัเกตดานเจตคติ
คณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมใน
วทิยาศาสตร (แบบสงัเกต 3) 10 คะแนน

2. คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน

การตดัสนิผลการเรยีน
การใหระดับผลการเรยีน จำแนกเปน 5 ระดบั ดงันี้

0.7

4 ผลการเรยีนดมีาก 80 – 100
3 ผลการเรยีนดี 70 – 79
2 ผลการเรยีนพอใช 60 – 69
1 ผลการเรยีนผานเกณฑทีก่ำหนด 50 – 59
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑทีก่ำหนด 0 – 49

ระดบัผลการเรยีน ความหมาย ชวงคะแนนคดิเปนรอยละ
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(ตวัอยาง) แบบสงัเกต 1

แบบบนัทกึผลจากการสงัเกตดานความร–ูความคดิ

ชื่อ  เลขที ่  ชัน้  กลมุที ่

ใหผปูระเมนิเขยีนเครือ่งหมาย 3 ลงในชองระดบัคณุภาพ รายการละ 1 ระดบั

ที่ พฤตกิรรม/ลกัษณะบงชี้ ระดบัคณุภาพ หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1 การตอบคำถาม 1 หมายถงึ ควรปรบัปรงุ
2 การซกัถามปญหา 2 หมายถงึ พอใช
3 การอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 3 หมายถงึ ปานกลาง
4 การนำเสนอผลงาน 4 หมายถงึ ดี
5 การจดบนัทกึ 5 หมายถงึ ดมีาก

รวมคะแนน = ................................
ระดับคณุภาพเฉลีย่ = ................................

สรปุผลจากแบบสงัเกต 1 = ควรปรบัปรงุ (1.00–1.99)
(เขยีนเครือ่งหมาย 3 ลงในวงกลม) พอใช (2.00–2.99)

ปานกลาง (3.00–3.99)
ด ี(4.00–4.99)
ดมีาก (5.00)

ลงชือ่ผปูระเมนิ
(  )

วนั เดอืน ปทีป่ระเมนิ  /  / 
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(ตวัอยาง) แบบสงัเกต 2

แบบบนัทกึผลจากการสงัเกตดานทกัษะและกระบวนการ
ชื่อ  เลขที ่  ชัน้  กลมุที ่

ใหผปูระเมนิเขยีนเครือ่งหมาย 3 ลงในชองระดบัคณุภาพ รายการละ 1 ระดบั

ที่ พฤตกิรรม/ลกัษณะบงชี้ ระดบัคณุภาพ หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1 การวางแผน การจดัการ 1 หมายถงึ ควรปรบัปรงุ
การบรหิาร การแบงหนาทีก่นัทำงาน 2 หมายถงึ พอใช

2 การสงัเกต การเปรยีบเทยีบ 3 หมายถงึ ปานกลาง
การหาความสมัพนัธ 4 หมายถงึ ดี

3 การใชเหตผุล การแสดงความคดิเหน็ 5 หมายถงึ ดมีาก
4 การคำนวณ
5 การกำหนดปญหา

การสรางสมมุติฐาน
6 การรวบรวมขอมลู
7 การวเิคราะหผล และการสรปุ
8 การสรางบรรยากาศในการทำงาน
9 ความสนใจ พอใจ และตัง้ใจใน

การทำงาน
10 งานสำเรจ็ทนัเวลา และมคีณุภาพ

รวมคะแนน = ................................
ระดับคณุภาพเฉลีย่ = ................................

สรปุผลจากแบบสงัเกต 2 = ควรปรบัปรงุ (1.00–1.99)
(เขยีนเครือ่งหมาย 3 ลงในวงกลม) พอใช (2.00–2.99)

ปานกลาง (3.00–3.99)
ด ี(4.00–4.99)
ดมีาก (5.00)

ลงชือ่ผปูระเมนิ
(  )

วนั เดอืน ปทีป่ระเมนิ  /  / 
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(ตวัอยาง) แบบสงัเกต 3

แบบบนัทกึผลจากการสงัเกตดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร

ชื่อ  เลขที ่  ชัน้  กลมุที ่
ใหผปูระเมนิเขยีนเครือ่งหมาย 3 ลงในชองระดบัคณุภาพ รายการละ 1 ระดบั

ที่ พฤตกิรรม/ลกัษณะบงชี้ ระดบัคณุภาพ หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1 เหน็คณุคาทาง
วทิยาศาสตร

2 คณุลกัษณะทาง
วทิยาศาสตร
2.1 ความมเีหตผุล

2.2 ความอยากรู
อยากเหน็

2.3 ความใจกวาง

2.4 ความมรีะเบยีบ
ในการทำงาน

2.5 การมีคานิยมตอ
ความเสยีสละ

2.6 การมคีานิยม
ความซือ่สตัย

2.7 การมคีานิยม
ตอการประหยดั

สรปุผลจากแบบสงัเกต 3 = ควรปรบัปรงุ (1.00–1.99)
(เขยีนเครือ่งหมาย 3 ลงในวงกลม) พอใช (2.00–2.99)

ปานกลาง (3.00–3.99)
ด ี(4.00–4.99)
ดมีาก (5.00)

ลงชือ่ผปูระเมนิ
(  )

วนั เดอืน ปทีป่ระเมนิ  /  / 

รวมคะแนน = ...........................
ระดับคณุภาพเฉลีย่ = ................

1 หมายถึง ควรปรับปรุง
2 หมายถึง พอใช
3 หมายถงึ ปานกลาง
4 หมายถึง ดี
5 หมายถงึ ดมีาก

คณุลกัษณะ
1.1 นิยมยกยองกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.2 นิยมยกยองความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
1.3 เพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิทยาศาสตร
1.4 ตระหนักในความสำคัญทางวิทยาศาสตรในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1.1 การยอมรับขอสรุปที่มีเหตุผล
2.1.2 มีความเชื่อวาสิ่งที่เกิดขึ้นตองมีเหตุผล
2.1.3 นิยมยกยองบุคคลที่มีความคิดอยางมีเหตุผล
2.1.4 เห็นคุณคาในการสืบหาความจริงกอนที่จะยอมรับ

หรือปฏิบัติตาม
2.2.1 เชื่อวาการทดลองคนควาจะทำใหคนพบ

การแกปญหาได
2.2.2 พอใจใฝหาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
2.2.3 ชอบทดลองคนควา
2.3.1 ตระหนักถึงความสำคัญของความมีเหตุผล

ของผูอื่น
2.3.2 ยอมรับฟงความคิดเห็นและคำวิจารณของผูอื่น
2.4.1 ตระหนักถึงการรูจักระวังรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและเพื่อนในขณะทดลองวิทยาศาสตร
2.4.2 เห็นคุณคาของการระวังรักษาเครื่องมือที่ใชมิให

แตกหักเสียหาย ในขณะทดลองวิทยาศาสตร
2.5.1 ตระหนักถึงการทำงานใหสำเร็จลุลวงตาม

เปาหมาย โดยไมคำนึงถึงผลตอบแทน
2.5.2 เต็มใจที่จะอุทิศตนเพื่อสรางผลงานทาง

วิทยาศาสตร
2.6.1 เห็นคุณคาตอการเสนอผลงานตามความเปนจริง

ที่ทดลองได
2.6.2 ตำหนิบุคคลที่นำผลงานผูอื่นมาเสนอเปน

ผลงานของตนเอง
2.7.1 ยินดีที่จะรักษาซอมแซมสิ่งที่ชำรุดใหใชการได
2.7.2 เห็นคุณคาของการใชวัสดุอุปกรณอยางประหยัด
2.7.3 เห็นคุณคาของวัสดุที่เหลือใช
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0.8
รายช่ือหนังสือที่ใชประกอบการเรียนการสอน

บญัชา แสนทว ีและคณะ. หนงัสอืเรยีนสมบรูณแบบวชิาวทิยาศาสตรกายภาพชวีภาพ มรดกทาง
พนัธกุรรม. กรงุเทพฯ : วฒันาพานชิ, 2541.

. หนงัสอืเรยีนสมบรูณแบบวชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม. กรงุเทพฯ : วฒันาพานชิ, 2541.

. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร เลม 5 ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3. กรงุเทพฯ : วฒันาพานชิ, 2548.

. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร เลม 6 ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3. กรงุเทพฯ : วฒันาพานชิ, 2548.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชา

ชวีวทิยา ว 411. พมิพครัง้ที ่5. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2540.
. เอกสารสำหรบันกัเรยีน วชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม ว 411. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภา
ลาดพราว, 2540.

. คูมือครูวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เรื่อง โลกและดวงดาว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2536.

. หนงัสอืเรยีนวชิาวทิยาศาสตรกายภาพชวีภาพ เรือ่ง โลกและดวงดาว ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายและระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2536.

สงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย,ี สถาบนั, กระทรวงศกึษาธกิาร. คมูอืครวูชิาวทิยาศาสตร
กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี. พมิพครัง้ที ่2. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2538.

. หนงัสอืเรยีนวชิาวทิยาศาสตรกายภาพชวีภาพ เรือ่ง มรดกทางพนัธกุรรม ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายและระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี. พมิพครัง้ที ่3. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภา
ลาดพราว, 2536.

. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 015 พันธุกรรมและการอยูรอด ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน. พมิพคร้ังที ่2. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2536.

. คมูอืครวูชิาวทิยาศาสตร เลม 5 ว 305. พมิพครัง้ที ่4. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภา
ลาดพราว, 2537.

. คมูอืครวูชิาวทิยาศาสตร เลม 6 ว 306 ฉบบัปรบัปรงุ. พมิพครัง้ที ่3. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ
ครุสุภาลาดพราว, 2537.

. หนงัสอืเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ว 305 เลม 5 ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3. กรงุเทพฯ :  โรงพมิพ
ครุสุภาลาดพราว, 2535.

. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 306 เลม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3. พมิพครัง้ที ่ 5.
กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2537.

. หนงัสอืเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ว 016 สนกุกับอเิล็กทรอนกิส ระดับมธัยมศกึษาตอนตน.
กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, 2536.
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ตอนที ่1   ขอมลูสวนตวั
1. ชือ่  นามสกลุ  ชือ่เลน  อาย ุ  ป
2. เลขที ่  ชัน้  อาจารยประจำชัน้ชือ่ 
3. ชือ่บดิา  อาชพี 
4. ชือ่มารดา  อาชพี 
5. ปจจบุนันกัเรียนอาศยัอยกูบั  บานเลขที ่

หมทูี ่  ตำบล  อำเภอ  จงัหวดั 
รหสัไปรษณยี  โทรศพัท 

ตอนที ่2   ประสบการณในการเรยีนวทิยาศาสตร
1. ระดบัคะแนนเฉลีย่ทกุรายวชิา ในชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 
2. ระดบัคะแนนกลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร

2.1 ในช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 
2.2 ในช้ันมัธยมศกึษาปที ่2 

3. วชิาทีช่อบเรยีนมากทีส่ดุ ไดแก 
4. วชิาทีช่อบเรยีนรองลงมา ไดแก 1  2 
5. กลมุสาระการเรียนรวูทิยาศาสตร นกัเรียนชอบเรยีนมากนอยเพยีงใด

(ใหขดี 3 ลงใน  หนาระดบัความชอบเพยีงระดบัเดยีว)
 ชอบมาก  ชอบ  เฉย ๆ     ไมชอบ

6. เหตผุล (ทีเ่ลอืกตามขอ 5) เพราะวา 

ตอนที ่3   แสดงความคดิเหน็ ความตองการและความคาดหวงัของนกัเรยีนทีม่ตีอการเรยีน
  กลมุสาระการเรยีนรายวชิานี้

1.
2.
3.
4.
5.

ลงชื่อ  ผกูรอก
(                          )

วนั เดอืน ป 

แบบสำรวจ ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร
ใหนกัเรยีนกรอกขอความลงในชองวางตามความเปนจรงิ

0.1
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 1

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่1)
หนวยการเรยีนรทูี ่1 พนัธกุรรมและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
ตอนที ่1  การถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม เวลา 10 ชัว่โมง

สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ลักษณะเฉพาะดังกลาวจะถายทอด
ไปยังรุนลูกรุนหลานตอ ๆ ไปได ทำใหสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจาก
สิง่มชีวีติชนดิอืน่

ในเซลลของสิง่มชีวีติมจีนีเปนตวัควบคมุลักษณะทางพนัธกุรรม มสีารเคมีเปนสวนประกอบ
ที่สำคัญเรียกวา DNA จีนเปนสวนหนึ่งของโครโมโซม สิ่งมีชีวิตเมื่อมีการแบงเซลลเราจะเห็น
โครโมโซมไดชดัเจน โดยการแบงเซลลของสิง่มชีวีติม ี2 แบบ คอื แบบไมโทซสิ และแบบไมโอซสิ

การศึกษาพันธุกรรมในมนุษยทำไดโดยการเก็บขอมูลลักษณะทางพันธุกรรมในหลาย ๆ
ชั่วอายุคน แลวนำมาเขียนแผนภาพเพื่อศึกษาลักษณะผิดปกติหรือโรคทางพันธุกรรม ใน
ประเทศไทยพบโรคทางพนัธกุรรม ไดแก โรคทาลสัซเีมยี ลกัษณะนิว้เกนิ เปนตน

ความรูทางดานพันธุศาสตรถูกนำมาใชประโยชนมากมาย โดยเฉพาะทางดานการเกษตร
ปจจบุนัความรทูางดานพนัธศุาสตรกาวหนามากขึน้ ไดมกีารนำความรดูงักลาวมาใชประโยชนในดาน
อืน่ ๆ อกี เชน ดานอตุสาหกรรม อาหาร และการแพทย

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั
1. สบืคนขอมลูและอธบิายไดวาในนวิเคลยีสมโีครโมโซม บนโครโมโซมมหีนวยพนัธกุรรม

ทีค่วบคมุลกัษณะตาง ๆ ของสิง่มชีวีติและกระบวนการตาง ๆ ของเซลล
2. สืบคนขอมูลและอธิบายลักษณะโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต จีนที่อยูบนโครโมโซม และ

จำนวนโครโมโซมของสิง่มชีวีติ
3. สืบคนขอมูลและเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก

รนุพอแมไปสลูกูหลาน
4. สบืคนขอมลูและยกตวัอยางการนำความรทูางพนัธกุรรมไปใชประโยชนในดานตาง ๆ

สาระการเรยีนรู
1. ลกัษณะทางพนัธกุรรม
2. กระบวนการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
3. การแบงเซลล
4. โครโมโซมและจนี : ตวักำหนดชนดิและลกัษณะของสิง่มชีวีติ
5. ประโยชนของความรทูางดานพนัธศุาสตร
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แผนผงัความคดิ (concept map)

พนัธศุาสตร ศกึษาการถายถอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของ
สิ่งมีชีวิต การแบง

เซลล

ไมโทซิส

ไมโอซิส

ม ี2 แบบ คอื

เซลล
รางกาย

เซลล
สบืพนัธุ

ได

ได

เซลล
แฮพลอยด

(n)

เซลล
ดพิลอยด

(2n)

แตละชนิดมีลักษณะ
เฉพาะเรียกวา

ลักษณะทางพันธุกรรม

ควบคุมโดย

ประโยชนดาน
ตาง ๆ เชน

• การเกษตร
• อตุสาหกรรม
• การแพทย
• กฎหมาย

สารพนัธกุรรม จนี โครโมโซม
อยภูายใน อยทูี่

ประกอบดวย ปรากฏ แบงเปน

DNA
• ลักษณะเดน
• ลักษณะดอย ออโตโซม โครโมโซมเพศ

แสดง จีนบนโครโมโซม
ทีผ่ดิปกตทิำใหเกิด

โรคทาง
พนัธกุรรม

เชน
ลักษณะนิ้วเกิน

ทาลัสซีเมีย

ฮอมอไซกสั เฮเทอโรไซกัส

ม ี2 แบบ คอื

ฟโนไทป จีโนไทป

ลักษณะของ
แตละบคุคล

ลักษณะ
ของจนี

คอื คอื

จะมี
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1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ใหนกัเรียนดูภาพแมว ภาพมาลาย ภาพสตัวปา แมลง และสตัวครึง่น้ำครึง่บก ตลอดจน

พนัธพุชืชนิดตาง ๆ
3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุตอบคำถามตอไปนี้

3.1 คำวา พนัธกุรรม (heredity) พนัธศุาสตร (genetic) และ ลกัษณะทางพนัธกุรรม
(genetic character) หมายความวาอยางไร

3.2 สตัวชนิดเดียวกนัมคีวามแตกตางกนัหรอืไม เพราะเหตใุด
3.3 การถายทอดทางพนัธกุรรมในสตัว ไดแก พนัธกุรรมใดบาง
3.4 การถายทอดทางพนัธกุรรมในพชื ไดแก ลกัษณะใดบาง
โดยใหแตละกลมุศกึษาคนควาจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพ

วฒันาพานชิ หนา 3–5 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
4. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 3 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ

ระดมพลงัสมอง แสดงความคดิเหน็และตอบคำถามขอ 3.1–3.4 รวมกนั โดยเขยีนลงในใบงาน
ที ่1.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการตอบคำถาม โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. รปูภาพแมว มาลาย พชื และสตัวอืน่ ๆ
3. แถบคำถาม
4. ใบงานที ่1.1
5. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1
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1. ครสูนทนากบันกัเรยีน โดยตัง้ประเดน็ในการสนทนาวา “เพราะเหตใุดลกูจงึมลีกัษณะ
หนาตาเหมอืนพอและแม” โดยเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดพดูแสดงความคดิเหน็ แตครูยงัไมสรปุ
วาความคดิเหน็ของนกัเรยีนคนใดถกูหรอืผดิ (ตองการใหนกัเรียนศกึษาหาคำตอบดวยตนเอง)

2. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละคนศกึษาคนควาเรือ่ง กระบวนการ
ถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม โดยศกึษาคนควาจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 5–7

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง แสดงความคดิเหน็รวมกนั และตอบคำถามทีว่า “เพราะเหตใุดลกูจงึมลีกัษณะ
หนาตาเหมือนพอและแม” ตามที่ครูไดตั้งประเด็นไวเพื่อสนทนาในขอ 1 โดยเขียนสรุปลงใน
ใบงานที ่1.2 ทีค่รแูจก

4. ครแูจกใบงานที ่1.3 เพือ่ใหนกัเรียนวาดรปูตอไปนี้
4.1 ลกัษณะของเซลลพชื
4.2 ลกัษณะของเซลลสตัว
4.3 โครโมโซมประกอบดวยโมเลกลุของ DNA ทีม่โีปรตนีหอหมุอยู
4.4 ภาพจำลองแสดงลกัษณะของจนีบนโครโมโซม
4.5 โครงสรางจำลองของ DNA
โดยดตูวัอยางภาพจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

หนา 6–7
5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานทีไ่ดจากการปฏบิตักิจิกรรมในขอ 3 และ 4

โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน สวนภาพใหแตละกลมุคดัเลอืกมากลมุละ 1 ภาพ เพือ่ตดิแสดงไว
ทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน

6. นกัเรยีนชวยกนัสรปุสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรยีนบนัทกึลง
ในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่1.2–1.3

ครัง้ที ่2
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1. ครซูกัถามนักเรียนเร่ือง ความหมายของการแบงเซลล โดยใหนกัเรียน 2–3 คนอธบิาย
ความหมายของการแบงเซลล

2. ใหนกัเรยีนชวยกนัสรปุความหมายของการแบงเซลล โดยครชูวยใหคำแนะนำ
3. ครูแจกใบงานที ่ 1.4 แผนภมูแิสดงวธิกีารแบงเซลลแบบไมโทซสิ และวธิกีารแบงเซลล

แบบไมโอซิส และใหนักเรียนชวยกันอธิปรายปากเปลา โดยที่ครูยังไมสรุปวาใครอธิบายถูก
หรอืผดิ

4. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การแบงเซลล
โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 7–9
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

5. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่1.4 ทีค่รแูจก

6. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
7. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. ใบงานที ่1.4
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

ครัง้ที ่3
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1. ครนูำแผนภมูกิระบวนการสรางเซลลสบืพนัธใุนเพศชายและเพศหญงิ และแผนภมูวิงจร
การสบืพนัธแุละการเจรญิเตบิโตของมนษุย ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรยีน 2–3 คน
ชวยกนัอธบิายแผนภมูดิงักลาว โดยทีค่รยูงัไมสรปุวาทีน่กัเรยีนอธบิายนัน้ถกูหรอืไมถกูอยางไร

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การสรางเซลล
สบืพนัธ ุโดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 9–11 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอย
เพือ่ระดมพลงัสมอง แสดงความคดิเหน็รวมกนัเกีย่วกบัเรือ่ง การสรางเซลลสบืพนัธุ

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคนขอมูล โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีนและใชแผนภมูทิีค่รูตดิไวทีห่นาชัน้เรยีนใหเปนประโยชน

5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภมูิ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

ครัง้ที ่4
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1. ครนูำแผนภมูแิสดงจำนวนโครโมโซมในสิง่มชีวีติตาง ๆ  ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
2. ครูตดิบตัรคำทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน บตัรคำดงักลาว ไดแก

2.1 โครโมโซมเพศ
2.2 ลกัษณะเดน
2.3 ลกัษณะดอย
2.4 จโีนไทป
2.5 ฟโนไทป
2.6 ฮอมอไซกสั
2.7 เฮเทอโรไซกสั
และใหนักเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคำตาง ๆ ในบัตรคำ โดยที่ครูยังไมสรุป

วาคำตอบใดถกูหรอืผดิ
3. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุศกึษาคนควาเรือ่ง จำนวน

โครโมโซมในสิ่งมีชีวิต และโครโมโซมเพศ โดยศึกษาคนควาจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร
ชัน้ ม.3 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 12–14 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

4. ครูแจกใบงานที ่1.5 (อธบิายความหมายของคำตาง ๆ ในบตัรคำตามขอ 2)
5. เมือ่แตละกลมุศกึษาคนควาเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง

รวมกนัสรปุผลจากการศกึษาคนควา พรอมกบัเขยีนอธบิายความหมายของคำตาง ๆ (ตามบตัรคำ)
โดยเขยีนลงในใบงานที ่1.5

6. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการศึกษาคนควา โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน และใหใชแผนภมูทิีค่รูตดิทีห่นาชัน้เรยีนใหเปนประโยชนในการนำเสนอผลงานดวย

7. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภมูิ
2. บตัรคำ
3. ใบงานที ่1.5
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

ครัง้ที ่5
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1. ครูนำแถบขอความ ทีเ่ปนคำถามตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน ซึง่ในแถบขอความดงักลาว
มขีอความวา “ชายหนมุมตีาสนี้ำเงนิและมผีมตรง ไปหลงรกัหญงิสาวทีม่ตีาสนี้ำตาลและผมหยกิ
และตอมาชายหนุมและหญิงสาวไดแตงงานกัน นักเรียนคิดวาลูกชายหญิงคูน้ีที่เกิดมา จะมี
ลกัษณะของตาและผมเปนอยางไร และอะไรเปนตวักำหนดวา ลกูทีเ่กดิมามลีกัษณะเปนเชนน้ัน”

2. ใหนกัเรียน 2–3 คนตอบคำถามในขอ 1 แตครยูงัไมเฉลยวา คำตอบใดถกูหรอืผดิ
3. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง จนี โดย

สบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 14–17
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

4. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกันสรุปผลจากการสืบคน พรอมกับตอบคำถาม จากแถบขอความในขอ 1 โดยเขียนลงใน
ใบงานที ่1.6 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบขอความ
2. ใบงานที ่1.6
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

ครัง้ที ่6
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1. ครูนำแผนภูมิแสดงลักษณะบางอยางของคน ที่ใชในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน

2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่1 การทดลองเรือ่ง
ลักษณะที่ถายทอดพันธุกรรม โดยใหแตละกลุมศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียน
วทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 18–20

3. ครูแจกใบงานที่ 1.7 แผนภาพและตาราง ตามการทดลองเรื่อง ลักษณะที่ถายทอด
ทางพนัธกุรรม ใหนกัเรยีนคนละ 1 ชดุ

4. เมือ่นกัเรยีนแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมการทดลองตามขอ 2 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุ
กลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่1.7

5. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภมูิ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่1.7

ครัง้ที ่7
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1. ครนูำภาพตอไปนีต้ดิแผนปายหนาชัน้เรยีน
1.1 ลกัษณะนิว้เกนิ
1.2 คนแคระ
1.3 คนทีเ่ปนโรคทาวแสนปม

2. ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโรคในรูปภาพดังกลาว พรอมกับติดแถบขอความ
ความผดิปกตแิละโรคทางพนัธกุรรม ทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน

3. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ความผดิปกติ
และโรคทางพนัธกุรรม โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพ
วฒันาพานชิ หนา 22–24 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

4. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่1.8 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. แถบขอความ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่1.8

ครัง้ที ่8
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1. ครนูำภาพตอไปนีต้ดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน
1.1 ผทูีเ่ปนโรคทาลสัซเีมยี
1.2 ผทูีเ่ปนโรคผวิเผอืก

2. ครูชวนนกัเรยีนสนทนาเกีย่วกบัผทูีเ่ปนโรคตามภาพในขอ 1 พรอมกบัตดิแถบขอความ
โรคพนัธกุรรมทีเ่กดิจากการถายทอดความผดิปกตขิองจนีดอย ทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน

3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง โรคพนัธกุรรม
ที่เกิดจากการถายทอดความผิดปกติของจีนดอย โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร
ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพวัฒนาพานิช หนา 24–27 หรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม

4. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่1.9 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. แถบขอความ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่1.9

ครัง้ที ่9
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1. ครนูำรูปภาพตอไปนีต้ดิแผนปายหนาชัน้เรยีน
1.1 โคพนัธเุนือ้ทีไ่ดรบัการผสมและคดัเลอืกพนัธแุลว
1.2 ดอกเบญจมาศทีผ่านการปรบัปรงุพนัธแุลว
1.3 ดอลลีแ่กะโคลนนิง่ตวัแรกของโลก
1.4 ผลิตผลทางอุตสาหกรรมที่ไดจากการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียโดยวิธีการทาง

พนัธวุศิวกรรม
2. ครชูวนนกัเรยีนสนทนาเกีย่วกบัรปูภาพในขอ 1 พรอมกบัตดิแถบขอความ ประโยชน

ของความรทูางดานพนัธศุาสตร ทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน
3. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ประโยชน

ของความรทูางดานพันธศุาสตร โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 27–34 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

4. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่1.10 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด
7. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ

และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. แถบขอความ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่1.10
5. แบบทดสอบหลงัเรยีน
6. แบบสงัเกต 1–3

ครัง้ที ่10
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กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรยีนศึกษาคนควาเร่ือง การถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม จากหนงัสอืสารานกุรม

วทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร เอกสารสิง่พมิพตาง ๆ เชน หนงัสอืพมิพรายวนั
ฯลฯ รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่ก่ียวของ แลวสรปุประเดน็สำคญัตาง ๆ ทีค่นพบ

2. ครจูดัฉายสไลด หรอืวดีทิศันเกีย่วกบัการแบงเซลลและโครโมโซมของสิง่มชีวีติ
3. ครแูละนกัเรยีนชวยกนัสรปุความรเูรือ่ง การถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
4. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน

กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมดุบนัทกึของนกัเรยีน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภิปรายกลุมยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต
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1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. รปูภาพ
3. แถบคำถาม
4. ใบงาน
5. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
6. แผนภมูิ
7. บตัรคำ
8. แถบขอความ
9. แบบสงัเกต

สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )
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7

1. ถาใชกลองจุลทรรศนสองดูนิวเคลียส
ของเซลลขณะกำลังจะแบงตัว จะเห็น
โครงสราง ซึ่งมีลักษณะเปนเสนยาว ๆ
ขดไปมา เรยีกโครงสรางน้ีวาอะไร
ก จนี
ข DNA
ค โครโมโซม
ง ไซโทพลาซมึ

2. ขอใดกลาวถงึความสมัพนัธระหวางโคร-
โมโซม จนี และ DNA ถกูตอง
1. โครโมโซมหนึ่ง ๆ จะมีจีนอยูเปน

จำนวนมาก
2. เนื่องจากโครโมโซมมีเปนคู ดังนั้น

จีนที่อยูบนโครโมโซมจึงอยูเปนคู
ดวย

3. DNA เปนสารเคมทีีส่ำคญัของจนี มี
โครงสรางเปนสายยาวพันกันเปน
เกลียวคู

4. จีนเปนสวนหนึ่งของโครโมโซมที่
ทำหนาทีก่ำหนดลกัษณะตาง ๆ  รวม
กบั DNA

ก 1 และ 2 ค 1, 2 และ 3
ข 2 และ 3 ง 1, 2, 3 และ 4

3. สวนประกอบทีท่ำหนาทีค่วบคมุการแสดง
ออกของลกัษณะตาง ๆ  ของสิง่มชีวีติทีอ่ยู
บนโครโมโซม เรยีกวาอะไร
ก จนี ค โครมาทนิ
ข DNA ง นวิเคลยีส

7

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

7

7

7

7

7

7

7

1

4. จนีหรอืหนวยพนัธกุรรมอยบูรเิวณใดของ
เซลล
ก นวิเคลยีส ค ไซโทพลาซมึ
ข เยือ่หมุเซลล ง คลอโรพลาสต

5. จีนบนโครโมโซมอยูกันในลักษณะใด
ก อยเูปนคู ค อยชูดิตดิกนั
ข อยเูดีย่ว ๆ ง อยหูางจากกนั

6. ภายในจีนมีสารเคมีที่สำคัญชนิดหนึ่ง
เรยีกวาอะไร
ก DNA ค เฮโมโกลบนิ
ข RNA ง กรดนิวคลอิกิ

7. สารในขอ 6 ทำหนาทีอ่ะไรภายในเซลล
ก กำหนดเพศ
ข กำหนดลกัษณะเฉพาะ
ค ลำเลียงสารภายในเซลล
ง ควบคมุการสังเคราะหโปรตนี

8. สิ่งมีชีวิตเมื่อมีการเพิ่มจำนวนของเซลล
รางกาย จะมกีารแบงเซลลแบบใด
ก ไมโทซสิ
ข ไมโอซสิ
ค ไมโทซสิ และไมโอซสิ
ง ไมมขีอถกู

9. เซลลของสิง่มชีวีติชนดิใดมกีารแบงเซลล
แบบไมโทซสิ
ก เซลลไขของคน
ข ละอองเรณใูนพชื
ค เซลลอสุจิของสุนัข
ง เซลลลำตนของพืช
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

10. จากรูป ระยะ (ค) โครโมโซมมลีกัษณะอยางไร
ก เขาคกูนั
ข หดสั้นลง
ค แยกออกจากกนั
ง เคลือ่นทีไ่ปยงัขัว้ตรงขาม

11. ผลทีไ่ดในระยะ (จ) มลีกัษณะอยางไร
ก ไดเซลลใหม 2 เซลล ทีม่จีำนวนโครโมโซมเทากบัเซลลเดมิ
ข ไดเซลลใหม 2 เซลล ทีม่จีำนวนโครโมโซมมากกวาเซลลเดิม
ค ไดเซลลใหม 2 เซลล ทีม่จีำนวนโครโมโซมนอยกวาเซลลเดมิ
ง ไดเซลลใหม 2 เซลล ทีม่จีำนวนโครโมโซมแตกตางจากเซลลเดมิมาก

ใชภาพตอไปนีต้อบคำถามขอ 10–11

12. การแบงเซลลแบบไมโทซสิมคีวามสำคญัตอสิง่มชีวีติอยางไร
ก ทำใหสิง่มชีวีติมกีารลดจำนวนโครโมโซมลง
ข ทำใหสิง่มชีวีติมกีารเพิม่จำนวนโครโมโซมมากขึน้
ค ทำใหสิง่มชีวีติมกีารเพิม่ปรมิาณและขนาดของเซลลในรางกาย
ง ทำใหสิง่มชีวีติมกีารเพิม่ปรมิาณและขนาดของเซลลสบืพนัธใุนรางกาย

13. ขอใดเปนลำดบัขัน้ตอนของการแบงเซลลแบบไมโอซสิ
ก n  ไมโอซสิ I  ไมโอซสิ II  2n
ข 2n  ไมโอซสิ I   ไมโอซสิ II  2n
ค n  ไมโอซสิ II   n  ไมโอซสิ II  2n
ง 2n  ไมโอซสิ I   n  ไมโอซสิ II  2n

14. การแบงเซลลแบบไมโอซสิไดเซลลใหมทีม่จีำนวนโครโมโซมเปนเทาใด
ก เทากับเซลลเดมิทกุประการ ค ลดลงครึง่หนึง่จากเซลลเดมิ
ข ลดลงหนึ่งในสี่จากเซลลเดิม ง เพิม่ขึน้สองเทาจากเซลลเดมิ

15. การแบงเซลลแบบไมโอซสิมคีวามสำคญัตอสิง่มชีวีติอยางไร
ก ทำใหสิง่มชีวีติดำรงพนัธเุดมิไวได
ข ทำใหสิง่มชีวีติมกีารลดจำนวนโครโมโซมลงครึง่หนึง่
ค ทำใหสิง่มชีวีติมกีารเพิม่ปรมิาณและขนาดของรางกาย
ง ทำใหสิง่มชีวีติมกีารเพิม่ขึน้อยางทวคีณูของจำนวนโครโมโซม

7

7

7

7

7

7
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16. โครโมโซมในสิง่มชีวีติมรีปูรางลกัษณะอยางไร
ก อยเูปนค ูมขีนาดใหญ
ข อยเูดีย่ว ๆ  มขีนาดใหญ
ค อยเูปนค ูมขีนาดเลก็ กลาง และใหญ
ง อยเูดีย่ว ๆ มขีนาดเลก็ กลาง และใหญ

จำนวนโครโมโซม
ชนิดสิ่งมีชีวิต

ในเซลลรางกาย ในเซลลสืบพันธุ

หวัหอม
ขาวโพด
แมว
สุนัข
คน

16
20
38
78
46

 8
10
19
39
23

17. จากตารางขอสรปุใด ถกูตอง
ก สิง่มชีวีติตางชนดิกันมีจำนวนโครโมโซม

แตกตางกนั
ข โครโมโซมในเซลลสบืพนัธขุองสิง่มชีวีติ

ตาง ๆ  มจีำนวนเปนดพิลอยด
ค โครโมโซมในเซลลรางกายของสิง่มชีวีติ

ชนดิตาง ๆ มจีำนวนเปนแฮพลอยด
ง จำนวนโครโมโซมในเซลลรางกายของ

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะเทากันและ
เปนเลขคู

18. จำนวนโครโมโซมทีเ่ปนเซลลแฮพลอยด
คอืขอใด
ก 16  20  38  78  46
ข 16   8  20  10  38
ค  8  10  19  39  23
ง  8  20  38  78  46

ใชตารางตอไปนีต้อบคำถามขอ 17–18

19. จากรปูแสดงโครโมโซมของสิง่ใด

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 X Y

ก แมว
ข สุนัข
ค มนษุยเพศชาย
ง มนษุยเพศหญงิ

20. มนุษยมีโครโมโซมในเซลลรางกายกี่คู
และในเซลลสบืพนัธมุกีีแ่ทง
ก 23 และ 46 ค 23 และ 23
ข 46 และ 23 ง 46 และ 46

7

7

7

7

7

จากตารางแสดงจำนวนโครโมโซมในสิง่มชีวีติชนดิตาง ๆ
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21. สุนัขปาชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม
เทากับ 74 เมื่อผสมพันธุกันแลวลูกจะ
มจีำนวนโครโมโซมเทาใด
ก 19 ค 80
ข 37 ง 148

22. องคประกอบที่สำคัญในการกำหนดเพศ
ของทารกในครรภ คอือะไร
ก ขนาดของไข
ข โครโมโซมของไข
ค โครโมโซมของอสจุิ
ง ความแขง็แรงของอสจุิ

23. โครโมโซมเพศทีใ่ชแสดงเพศในเซลลไข
คอืขอใด
ก X ค XYY
ข Y ง XXY

24. ในเซลลอสจุมิโีครโมโซมอย ู2 แบบ คอื
ขอใด
ก XX และ YY
ข XX และ XY
ค YY และ XY
ง X และ Y อยางใดอยางหนึง่

25. สตัวชนดิตาง ๆ  มโีครโมโซมแตกตางกนั
ใน 1 เซลลอยางไร
ก มจีำนวนคเูทากัน
ข มจีำนวนคไูมเทากนั
ค มจีำนวนโครโมโซมเกอืบเทากนั
ง มจีำนวนโครโมโซมเปลีย่นไปตลอดเวลา

26. เด็กชายจะมีโครโมโซมคูที่ 23 หรือ
โครโมโซมเพศตามขอใด
ก XX ค XX และ YY
ข XY ง XY และ XY

27. โอกาสทีจ่ะเกดิเพศหญงิและเพศชายนัน้
อัตราสวนเพศหญิงและเพศชายเปน
เทาใด
ก 1 ตอ 1 ค 1 ตอ 3
ข 1 ตอ 2 ง 2 ตอ 1

28. จนีเดน หมายถงึขอใด
ก จนีทีม่สีเีดนมาก
ข จนีทีม่ขีนาดใหญ
ค จนีทีค่วบคมุลกัษณะแฝง
ง ไมมขีอถกู

29. จนีทีค่วบคมุลกัษณะดอย ไมแสดงออกมา
เรยีกวาอะไร
ก จนีแฝง ค จนีดอย
ข จนีนอย ง จนีขนาดเลก็

ใชสญัลกัษณตอไปนีต้อบคำถามขอ 30–31
กำหนดสัญลักษณแทนจีนเดนและจีนดอย
ดังนี้

T ใชแทนลกัษณะสงู (จนีเดน)
t ใชแทนลกัษณะเตีย้ (จนีดอย)

30. คนทีม่จีนี Tt จะมรีปูรางลกัษณะอยางไร
ก สูง
ข เตีย้
ค สูงปานกลาง
ง รปูรางธรรมดา

31. ถาคนทีม่ ีtt จะมรีปูรางลกัษณะอยางไร
ก สูง ค สูงปานกลาง
ข เตีย้ ง สรปุไมได

32. ถา A เปนจนีคนผวิปกต ิa เปนจนีคน
ผวิเผอืก คนทีม่จีนี Aa จะมลีกัษณะสผีวิ
อยางไร
ก ผวิเผอืก ค ผวิเหลอืง
ข ผวิดำแดง ง ผวิธรรมดา7
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33. ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงวิชา
พนัธศุาสตรคอืใคร
ก นวิตนั ชาวองักฤษ
ข เมนเดล ชาวออสเตรยี
ค รอเบริต ฮกุ ชาวองักฤษ
ง เมนเดล ชาวออสเตรเลยี

34. ลกัษณะใดทีส่ามารถายทอดไดทางพนัธ-ุ
กรรม
ก นิว้เกนิ
ข หอลิน้ได
ค สนัจมกูโดง
ง ถกูทกุขอ

35. ลักษณะใดที่จัดวาเปนลักษณะของจีน
ดอย
ก ผมเหยยีด
ข ไมมลีกัย้ิม
ค จำนวนนิว้ปกติ
ง ถกูทกุขอ

36. การศกึษาแบบแผนการถายทอดลกัษณะ
ทางพนัธกุรรมในมนษุยทำไดยากเพราะ
มขีอจำกดัใด
ก มนษุยมจีำนวนลกูมาก
ข ชวงอายมุนุษยแตละคนส้ัน
ค มนษุยมโีอกาสเกดิลกูไดงาย
ง ไมสามารถควบคมุการแตงงานใหเปน

ไปตามตองการได
37. การศกึษาแบบแผนการถายทอดลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมในมนษุย สวนใหญศกึษา
จากสิ่งใด
ก จนีของคนในครอบครวั
ข ลกัษณะเดนของคนในครอบครวั
ค ขนาดโครโมโซมของคนในครอบครวั
ง ลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมของ

คนในครอบครวั

38. พนัธปุระวตั ิคอือะไร
ก สญัลกัษณทีใ่ชศกึษาโรคทางพนัธกุรรม
ข ประวัติของครอบครัวที่เปนโรคทาง

พนัธกุรรม
ค วชิาทีว่าดวยความรเูกีย่วกบัพนัธกุรรม

ของคนในครอบครวั
ง แผนภาพแสดงลำดับเครือญาติที่ใช

ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ
คนในครอบครวั

39. ชายคนหนึ่งมีลักษณะผิดปกติหรือเปน
โรค แตงงานกบัหญงิปกตคินหนึง่ มลีกู
3 คน เปนชาย 2 หญิง 1 โดยลกูชาย
คนที ่1 และลกูสาวมลีกัษณะผดิปกตหิรอื
เปนโรค ถากำหนดให

ชายปกติ 12345
12345
12345
12345
12345

ชายทีเ่ปนโรค
หญิงปกติ

12345
12345
12345
12345
12345 หญิงทีเ่ปนโรค

ขอใดคอืพนัธปุระวตัขิองขอมลูขางตน

ก ค

ข ง

ใชแผนภาพตอไปนีต้อบคำถามขอ 40–45

แผนภาพแสดงการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
ผวิปกตแิละผวิเผอืก โดยกำหนดให

 ผวิปกต ิ(จนีเดน) ผิวเผือก (จีนดอย)

พอ แมแตงงานกนั

ลกู

ก ข
1 2 3 4

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345

1234
1234
1234
1234
1234

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345
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40. จนี ก ในหมายเลข 1 คอืขอใด
ก  ค  

ข  ง ไมมขีอถกู

41. หมายเลข 1 ลูกที่ไดมีลักษณะผิวเปน
แบบใด
ก ผวิปกติ ค ผวิดำแดง
ข ผวิเผอืก ง ผวิขาวเหลอืง

42. จนี ข ในหมายเลข 4 คอืขอใด
ก  ค  

ข  ง ไมมขีอถกู

43. หมายเลข 4 ลูกที่ไดมีลักษณะผิวเปน
แบบใด
ก ผวิปกติ ค ผวิดำแดง
ข ผวิเผอืก ง ผวิขาวเหลอืง

44. ลูกของชายหญิงคูนี้มีโอกาสมีผิวปกติ
รอยละเทาใด
ก 25 ค 75
ข 50 ง 100

45. โอกาสจะเปนผวิเผอืกมรีอยละเทาใด
ก 25 ค 75
ข 50 ง 100

46. โรคในขอใดที่ ไมใช โรคทีถ่ายทอดทาง
พนัธกุรรม
ก โรคนิว้เกนิ ค โรคหดัเยอรมนั
ข โรคตวัเตีย้ ง โรคทาวแสนปม

47. โรคทางพนัธกุรรมทีเ่ปนปญหาสาธารณสขุ
และสงัคมมากทีส่ดุคอืโรคใด
ก โรคนิว้เกนิ
ข โรคผวิเผอืก
ค โรคทาลสัซเีมยี
ง โรคทาวแสนปม

48. ชายผิวเผอืกมลีกัษณะผวิเผอืกแท แตงงาน
กับหญิงผิวปกติมีลักษณะผิวปกติแท
ลกูทีอ่อกมาจะมผีวิเผอืกกีเ่ปอรเซน็ต
ก 0 ค 50
ข 25 ง 75

49. การปองกนัการเกดิความผดิปกตเิกีย่วกบั
โรคทางพนัธกุรรมควรปฏบิตัอิยางไร
ก ฝากครรภกบัแพทยขณะตัง้ครรภ
ข อยใูนส่ิงแวดลอมทีส่ะอาด ปลอดภยั
ค หลกีเลีย่งการแตงงานในหมเูครอืญาติ
ง ถกูทกุขอ

50. เพราะเหตใุดคนจงึไมนยิมแตงงานในหมู
เครอืญาตทิีใ่กลชดิกนั
ก ลกูทีเ่กดิมาจะเปนหมนั
ข ลกูทีเ่กดิมาจะเปนโรคปญญาออน และ

มโีอกาสเกดิทกุราย
ค ลูกที่เกิดมาอาจมีลักษณะผิดปกติ

เนือ่งจากจนีดอยมโีอกาสจบัคกูนั
ง ลกูทีเ่กดิมาอาจพกิารแตกำเนดิ เนือ่งจาก

ไดรบัเชือ้บางชนดิจากญาตทิีใ่กลชดิ

51. แพทยจะทำการตรวจเจาะสิง่ใดเพือ่นำไป
ตรวจดคูวามผดิปกตขิองทารกในครรภ
ก รก
ข มดลูก
ค น้ำคร่ำ
ง เซลลผวิหนงั

52. ความรูทางดานพันธุกรรมถูกนำมาใช
ประโยชนในดานใด มากทีส่ดุ
ก อาหาร
ข การแพทย
ค การเกษตร
ง อตุสาหกรรม
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53. การกระทำขอใด ไมใช การนำความรดูาน
พนัธศุาสตรมาใชประโยชน
ก การผสมพนัธพุชืและสตัว
ข การขยายพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตทาง

การเกษตร
ค การวินิจฉัยลักษณะผิดปกติของโรค

ทางพนัธกุรรม
ง การปรับปรุ งพันธุ จุลินทรีย ใหมี

คณุสมบตัติามทีต่องการ

54. ในอดีตมนุษยนำความรูทางดานพันธุ-
ศาสตรมาใชเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ดวยวธิกีารใด
ก โคลนนิง่
ข ตดัตอจนี
ค พนัธวุศิวกรรม
ง คดัเลอืกลกัษณะเดน ลกัษณะดอย

55. ขอใดเปนการนำความรูดานพันธุวิศว-
กรรมมาชวยในการผลติ
ก ขาวนาป ขาวนาปรงั
ข โคพนัธเุนือ้ ไกพนัธไุข
ค ผลไมไมมเีมลด็ ไมดอกสวยงาม
ง ฝายตานทานแมลง มะเขือเทศสกุงอมชา

56. ขอใดอธบิายความหมายของคำวา genetic
engineering ไดถกูตอง
ก การคัดเลือกพนัธุ
ข การปรบัปรงุพนัธุ
ค การวเิคราะห DNA
ง การรวมตวัของ DNA

57. ขอใดคือประโยชนที่ไดจากความรูดาน
พนัธศุาสตรในดานการแพทย
ก การผลิตยา
ข การผลติฮอรโมนอนิซลูนิ
ค การปรบัปรงุพนัธจุลุนิทรยี
ง การผลติอปุกรณทางการแพทย

58. ขอใดกลาว ถกูตอง
ก มนุษยรูจักนำความรูทางดานพันธุ-

ศาสตรมาใชประโยชนในดานการ
เกษตรนานแลว

ข วธิกีารทางพนัธวุศิวกรรมทำใหไดสาย
พันธุของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติตาม
ตองการ

ค เราสามารถใชความรดูานพนัธศุาสตร
หาหลักฐานเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม
ได

ง ถกูทกุขอ
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 2

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่1)
หนวยการเรยีนรทูี ่1 พนัธกุรรมและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
ตอนที ่2  เทคโนโลยชีวีภาพกบัพนัธกุรรม เวลา 5 ชัว่โมง

สาระสำคญั

มนษุยรจูกันำความรเูก่ียวกบัเทคโนโลยชีวีภาพมาใชประโยชนนานแลว โดยเฉพาะทางดาน
การเกษตร โดยการนำความรทูางดานพนัธศุาสตรมาใชในการปรบัปรงุพนัธ ุและคดัเลอืกพนัธพุชื
และสัตวใหไดพันธุที่ดีกวาเดิม ซึ่งวิธีการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุดังกลาว ถือเปนเทคโนโลยี
ชวีภาพแบบดัง้เดมิทีไ่มตองใชเทคนคิวธิกีารทางชวีวทิยามากนกั

ตอมาเมื่อความรูทางดานพันธุศาสตรกาวหนามากขึ้น ก็ไดมีการนำความรูดังกลาวมาใช
ประโยชนในดานอืน่ ๆ อกี เชน ดานอตุสาหกรรมอาหาร และการแพทย เปนตน โดยอาศยัวธิกีาร
หรอืเทคนคิทางพนัธวุศิวกรรมเขามาชวย ซึง่เปนเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมทีต่องใชเทคนคิวธิกีาร
ทางชวีวทิยาชัน้สงู

สาระการเรยีนรู

1. เทคโนโลยชีวีภาพ
2. การใชประโยชนจากเทคโนโลยชีวีภาพ
3. ผลของเทคโนโลยชีวีภาพ
4. ผลงานวจิยัดานเทคโนโลยชีวีภาพทีเ่ปนประโยชนตอมนษุยชาติ

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั
1. สืบคนขอมูลและอธิบายความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในการขยายพันธุและ

ปรบัปรงุพนัธ ุเพิม่ผลผลติของพชืและสตัว
2. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางการใชประโยชน และผลของการใชเทคโนโลยีชีวภาพ

ในดานเกษตรกรรม อตุสาหกรรม อาหารและการแพทย
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แผนผงัความคดิ (concept map)

เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ดั้งเดิม

สมัยใหม

แบงเปน

• การใชประโยชนจากจลุนิทรยี
ในการหมกัอาหาร

• การคัดเลอืกพนัธพุชืและสตัว

• การโคลนนิ่ง

• การตดัตอจนีในสิง่มชีวีติ

นำไปใช
ประโยชนจาก
เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ไดแก

การเกษตร อตุสาหกรรม อาหาร การแพทย
เชน เชน เชน เชน

• การปรบัปรงุพนัธพุชื
ใหทนตอความเคม็

• การผสมเทยีมสตัว
• การใชจุลินทรียควบ

คมุโรคและแมลง

• การใชวตัถดุบิจากพชื
ในการพฒันาเชือ้เพลงิ

• การพัฒนาพันธุพืช
โดยการตดัตอจนีเพือ่
ใหพืชสามารถผลิต
สารที่เปนประโยชน
ตอภาคอตุสาหกรรม

• การผลิตอาหารเพื่อ
เพิม่วติามนิ หรอื
เอนไซมชนดิตาง ๆ

• การทำใหโค สกุร
เพิม่ปรมิาณเนือ้

• การใชจลุนิทรยีผลิต
ยาปฏชิวีนะ

• การใชจลุนิทรยีผลิต
วคัซนี

• การตรวจวนิจิฉยัโรค

ผลของ
เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ตองคำนงึถงึ

มกีารคนควาเปน

ความปลอดภยัทางชวีภาพ

ทั่วโลก ประเทศไทย

มแีนวทางปฏบิตัโิดย

ในดานตาง ๆ ไดแก

ผลงานวิจัยตอมนุษยชาติ

• การเกษตร เชน การปรบัปรงุพนัธพุชืใหทนแลง
• อุตสาหกรรม เชน การลดปริมาณคอเลสเทอ-

รอลในไข
• สิง่แวดลอม เชน การใชจลุนิทรยีกำจดัน้ำเสยี
• การแพทย เชน การพฒันายาปฏชิวีนะ

ปฏิบัติตามขอ
กำหนดภาย ใต
อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

การนำเขาพืช
GMOs ตองไดรบั
อนญุาตจากอธบิดี
กรมวชิาการเกษตร
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1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครูตดิบตัรคำตอไปนีบ้นแผนปายหนาชัน้เรียน

2.1 เทคโนโลยชีวีภาพ
2.2 พนัธวุศิวกรรม
2.3 เทคโนโลยชีวีภาพแบบดัง้เดมิ
2.4 เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม

3. ใหนกัเรยีนชวยกนัอธบิายความหมายของคำในบตัรคำ แตครยูงัไมสรปุวาคำตอบใดถกูตอง
หรอืไม

4. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คนใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง เทคโนโลยี
ชวีภาพ โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 38–39 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

5. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่2.1 ทีค่รแูจก

6. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
พรอมกบัอธบิายความหมายของคำในบตัรคำทีต่ดิอยทูีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีนดวย

7. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำและใหนักเรียนบันทึก
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. บตัรคำ
3. ใบงานที ่2.1
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ

กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1
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1. ครูติดแถบขอความ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ ที่แผนปายหนาชั้นเรียน
และเปดโอกาสใหนกัเรียนไดพดูแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ในแถบขอความ โดยทีค่รยูงัไมสรปุ
วาความคดิของนกัเรยีนคนใดถูกตองหรอืไม อยางไร

2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การใช
ประโยชนจากเทคโนโลยชีวีภาพ โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 39–42 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่2.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบขอความ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่2.2

ครัง้ที ่2
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1. ครตูดิแถบขอความตอไปนีท้ีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
1.1 ผลของเทคโนโลยชีวีภาพ
1.2 ความปลอดภยัทางชวีภาพ
1.3 แนวทางการปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัทางชวีภาพ
และเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นในแถบขอความ โดยที่

ครยูงัไมสรปุวาความคดิของนกัเรยีนคนใดถกูตองหรอืไมอยางไร
2. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูตามหวัขอ 1.1–1.3

โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 42–44
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่2.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงาน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นกัเรียนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรยีนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบขอความ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่2.3

ครัง้ที ่3
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1. ครนูำภาพตอไปนีต้ดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน
1.1 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดรบัการพฒันาและปรบัปรงุพนัธเุพือ่ใหไดคณุลกัษณะตาม

ทีต่องการ
1.2 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื เทคโนโลยชีวีภาพในการเพิม่ผลผลิตพชื
1.3 การทำปยุหมกัโดยใชจลุนิทรยีเปนตวัเรงของเกษตรกร
1.4 การกำจดัน้ำเสยีของภาคอตุสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยชีวีภาพ

2. ครใูหนกัเรียนดภูาพ และชวยกนัตอบคำถามวา “ผลงานวจิยัทางดานเทคโนโลยชีวีภาพ
มปีระโยชนตอมนษุยชาตอิยางไร” โดยเปดโอกาสใหนกัเรยีน 2–3 คน ไดตอบคำถามดงักลาว
แตครยูงัไมสรปุ

3. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ผลงานวจิยั
ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพที่เปนประโยชนตอมนุษยชาติ โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียน
วทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 45–47 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม

4. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่2.4 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่2.4

ครัง้ที ่4
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1. ครซูกัถามนักเรียนเก่ียวกบัเรือ่งตอไปนี้
1.1 ความหมายของคำวา “เทคโนโลยชีวีภาพ”
1.2 การใชประโยชนจากเทคโนโลยชีวีภาพ”
1.3 ผลของเทคโนโลยภีาพ
1.4 ผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพที่เปนประโยชนตอมนุษยชาติเพื่อเปนการ

ทบทวนบทเรยีนทีผ่านมา
2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที่ 2 เรือ่ง

เทคโนโลยชีวีภาพในประเทศไทย โดยศกึษาวธิกีารสบืคนจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3
เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 47

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเขยีนลงในใบงานที ่2.5 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

6. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่2.5
3. แบบทดสอบหลงัเรยีน
4. แบบสงัเกต 1–3

ครัง้ที ่5
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กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นักเรียนศึกษาคนควาเร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพกับพันธุกรรม จากหนังสือสารานุกรม

วทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร เอกสารสิง่พมิพตาง ๆ เชน หนงัสอืพมิพรายวนั
ฯลฯ รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่ก่ียวของ แลวสรปุประเดน็สำคญัตาง ๆ ทีค่นพบ

2. ครจูดัฉายสไลด หรอืวดีทิศันเก่ียวกบัผลงานทางดานเทคโนโลยชีวีภาพในประเทศไทย
3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน

กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมดุบนัทกึของนกัเรยีน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภิปรายกลุมยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต
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บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. บตัรคำ
3. ใบงาน
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
5. แผนภมูิ
6. รปูภาพ
7. แบบสงัเกต

สือ่/แหลงการเรยีนรู
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 2
ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

5. เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมมขีอไดเปรยีบ
กวาเทคโนโลยชีวีภาพแบบดัง้เดมิในการ
เพิม่ผลผลติพชืและสตัวในลกัษณะใด
ก เสียคาใชจายนอยกวาในกระบวน

การผลิต
ข ใชเวลานานแตไดผลผลิตทีม่คีณุภาพ

สูงกวา
ค กำหนดคณุสมบตัขิองผลผลติไดตาม

ทีต่องการ
ง ใชความรพูืน้ฐานทางวทิยาศาสตรทีไ่ม

ยงุยากซบัซอน

6. เทคโนโลยีชีวภาพเอื้อประโยชนตอ
เศรษฐกจิของประเทศไดดใีนเรือ่งใด
ก เพิม่ปรมิาณการผลิตพชืและสตัวไดใน

พืน้ทีจ่ำกดั
ข ลดอตัราการตายของพชืเศรษฐกจิได

อยางมปีระสทิธภิาพ
ค เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรได

นาน ทำใหขนสงไดไกลโดยไมเนาเสยี
ง ไมมขีอถกู

7. ดานการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพถูก
นำมาใชประโยชนในการตรวจยาบาโดย
วธิกีารใด
ก เทคนคิ PCR
ข เทคนคิรคีอมบแินนท  DNA
ค การผลติโมโนโคลนแอนตบิอดี
ง การนำจลุนิทรยีมาสรางสารปฏชิวีนะ

1. สาเหตสุำคญัทีม่นษุยนำเทคโนโลยชีวีภาพ
มาชวยเพิม่ผลผลติพชืและสตัวคอืขอใด
ก ประชากรมนษุยเพิม่มากขึน้
ข ตองการใหประชากรมงีานทำ
ค ตองการใชทีด่นิใหเกิดประโยชน
ง ตองการเปนประเทศอตุสาหกรรม

2. ขอใดเปนเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม
ก การตดัตอจนี
ข การผลติปยุหมกั
ค การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื
ง การใชสิ่งมีชีวิตในการควบคุมกำจัด

ศตัรพูชื
3. การนำเทคโนโลยชีวีภาพแบบงาย ๆ  มาใช

ประโยชนของมนษุยในอดตีคอืขอใด
ก การหมกัยีสต
ข การทำน้ำปลา
ค การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
ง ถกูทัง้ขอ ก และ ข

4. ขอใดคอืววิฒันาการของเทคโนโลยชีวีภาพ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน
ก การทำน้ำปลา การโคลนนิง่ การ

เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
ข การคัดเลือกพันธุสัตว การทำน้ำ

ปลา การหมกัยสีต
ค การหมกัยสีต การคดัเลอืกพนัธพุชื

และสตัว การตดัตอจนี
ง การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ การควบคมุ

กำจดัศตัรพูชื การตดัตอจนี

7

7

7

7

7

7

7
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8. ถานักเรียนเปนเจาของสวนทุเรียนแหง

หนึ่ง และพบวาสวนทุเรียนเกิดโรคราก
เนาระบาดอยางรุนแรง นักเรียนจะมีวิธี
การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาจัดการกับ
สวนทุเรียนของนักเรียนอยางไร
ก ลดพื้นที่การปลูก เพื่อปองกันโรค

ระบาด
ข ใสปุยบำรุงพันธุทุเรียนใหแข็งแรง

ทนตอโรค
ค ใชเชือ้ราไตรโคเดอมารในการควบคมุ

และกำจดัโรค
ง ปรับปรุงพันธุโดยการผสมขามพันธุ

เพือ่ใหไดพนัธทุีม่คีณุสมบตัทินตอโรค

9. การนำวธิกีารทางพนัธวุศิวกรรมมาใชใน
การเพิม่ผลผลติพชืและสตัว ชวยลดปญหา
ดานใดได ดทีีส่ดุ
ก มลภาวะและสิง่แวดลอม
ข ขาดแคลนพืน้ทีเ่พาะปลกู
ค ปรมิาณวตัถดุบิทีใ่ชปอนภาคอตุสาห-

กรรม
ง การผลิตอาหารใหเพียงพอตอความ

ตองการของประชากรโลก

10. ผลจากการตัดแตงจีนในสิ่งมีชีวิตทำให
มนษุยมคีวามเสีย่งตออนัตรายทีอ่าจเกดิ
ขึน้ไดในลกัษณะใด
ก เกิดการกลายพนัธใุนมนุษย
ข ประชากรมนษุยเพิม่มากข้ึนในระยะยาว
ค ไมสามารถควบคุมอัตราการตายของ

มนษุยได
ง มนุษยไดรับพิษภัยจากจีนที่ถูกดัด

แปลงซึง่ไมใชวธิตีามธรรมชาติ

11. ประเทศในแถบเอเชียแหงหน่ึงประสบ
ปญหามลภาวะทางน้ำ และผลผลติขาวต่ำ
เนื่องจากสภาพแหงแลงและดินเค็ม
ประเทศดงักลาวควรนำเทคโนโลยชีวีภาพ
ดานใดมาใชประโยชนเพื่อเพิ่มผลผลิต
และลดปญหามลภาวะทางน้ำ
ก การถายฝากตวัออน รคีอมบแินนท DNA
ข การใชจลุนิทรยีควบคมุโรคพชื เทคนคิ

PCR
ค การใชจุลินทรียบำบัดน้ำเสีย การใช

จลุนิทรยีตรงึไนโตรเจนในดนิ
ง การใชจลุนิทรยีบำบดัน้ำเสีย การปรบั

ปรุงพันธพืชใหทนตอสภาพแวดลอม
ทีไ่มเหมาะสม

12. ขอใดคอืมาตรการควบคมุความปลอดภยั
ในการใชผลติภณัฑ GMOs
ก ผสูงออกตองขออนญุาตผนูำเขาในการ

นำเขาสนิคา GMOs
ข ผูสงออกตองใหขอมูลผลิตภัณฑ

GMOs แกผนูำเขาอยางละเอยีด
ค ผูนำเขาตองมีมาตรการในการตรวจ

สอบสนิคา GMOs ของผสูงออก
ง ถกูทกุขอ

13. หนวยงานในประเทศไทยทีค่วบคมุและรบั
ผดิชอบเกีย่วกบัการนำเทคโนโลยชีวีภาพ
มาใชประโยชน คอืหนวยงานใด
ก BIOTEC
ข BIOCENTER
ค BIOCHEMISTRY
ง BIOTECHNOLOGY

7

7

7

7

7

7



48 ooooo คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3
14. เทคโนโลยชีวีภาพชวยอนรุกัษสิง่แวดลอม

ไดในลกัษณะใด
ก ชวยลดปรมิาณการใชปยุเคมี
ข ลดปรมิาณการใชพืน้ทีเ่พาะปลกูลง
ค ชวยใหเกษตรกรใชทรพัยากรดนิและ

น้ำลดลง
ง ชวยใหทรัพยากรธรรมชาติคงสภาพ

เดมิไดนาน

15. ขอใดเปนผลงานวจิยัทางดานพนัธวุศิวกรรม
ทีเ่ปนประโยชนตอมนษุยในดานอาหาร
ก การปรบัปรงุมะเขอืเทศใหมปีรมิาณเนือ้

สูงขึ้น
ข การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยเพื่อเพิ่ม

ปรมิาณมากข้ึน
ค การพัฒนาพันธุขาวใหทนตอสภาพ

แวดลอมทีไ่มเหมาะสม
ง การตัดตอจีนในสุกรเพื่อใหสามารถ

เพิม่ปรมิาณเนือ้มากขึน้
7

7



คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3 ooooo 49
แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 3

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่1)
หนวยการเรยีนรทูี ่1 พนัธกุรรมและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
ตอนที ่3  ความหลากหลายทางชวีภาพ เวลา 4 ชัว่โมง

สาระสำคญั
ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ สิง่มชีวีตินานาชนดิซึง่มอีงคประกอบทางพนัธกุรรม

ทีแ่ตกตางกนั มาอยรูวมกนัในระบบนเิวศทีม่คีวามซบัซอนแตกตางกนัในแตละทองถิน่
ความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามเกีย่วของสมัพนัธกบัระหวางมนษุย สตัว และพชื หาก

มีการคุกคามทำลายความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ประชากรและชนิดพันธุ
ของพชืและสตัวในธรรมชาตจิะมปีรมิาณลดลง มนษุยซึง่ไดรบัประโยชนจากธรรมชาตใินการดำรงชวีติ
กจ็ะไดรบัผลกระทบจากการลดปรมิาณของพชืและสตัวในธรรมชาตลิงดวย ดงันัน้จงึไดมกีารตืน่ตวั
ในหลายประเทศเกีย่วกบัการอนรุกัษและพฒันาทรพัยากรธรรมชาตกินัมากข้ึนเพือ่รกัษาสมดลุของ
ความหลากหลายทางชวีภาพใหอยคูกูบัโลกใบนีต้อไป

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั
1. สำรวจสบืคนขอมลูและอธบิายความสำเรจ็ของความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่
2. สืบคนขอมูลและอภิปรายเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลตอมนุษย

สตัว พชื และสิง่แวดลอม

สาระการเรยีนรู
1. ประเภทของความหลากหลายทางชวีภาพ
2. ความสำคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ
3. การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ
4. ความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย



50 ooooo คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3

แผนผงัความคดิ (concept map)

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความหลากหลาย
ของชนดิพนัธุ

ความหลากหลาย
ทางพนัธกุรรม

ความหลากหลาย
ของระบบนเิวศ

การสูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

การ
สูญพันธุ
ของ

สิ่งมีชีวิต

ม ี3
ประเภท
คอื

ถกูคกุคาม
ทำลาย
ทำใหเกิด

เกิดการเปลี่ยน
แปลงทำใหเกิด

หมายถึง

มี

คอื

ใน

มคีวามสมบรูณ
ทางดาน

ปจจบุนัเขารวม
ลงนามใน

มเีปาหมายหลกั คอื

สิง่มชีวีตินานาชนดิ
ซึง่ตางกม็ี

องคประกอบของ
พนัธกุรรมทีแ่ตกตาง
กนัมาอยรูวมกนัใน
ระบบนเิวศทีม่คีวาม
ซบัซอนแตกตางกนั
ในแตละทองถิน่

ความสำคัญ

• เปนแหลงอาหารของ
มนุษย

• เปนแหลงในการปรบั
ปรงุพนัธทุางดานการ
เกษตร

• เปนแหลงวัตถุดิบใน
การผลิตสนิคา

• พรรณไมประมาณ 13,200 ชนดิ
• พนัธสุตัวประมาณ 12,000 ชนดิ
• ปาไม

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

• การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
• การใชประโยชนจากองคประกอบของความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
• การมีสวนรวมในการใชประโยชนทีจ่ะไดรบัจาก

การใชทรพัยากรพนัธกุรรมอยางเสมอภาค

ประเทศ
ไทย
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครนูำภาพและแผนภมูติอไปนีต้ดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน

2.1 ภาพ “สภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกนั ทำใหเกดิความหลากหลายทางชวีภาพ”
2.2 ภาพ “ความแตกตางของจำนวนชนดิของพรรณพชืในปาเมอืงหนาวและปาเขตรอน”
2.3 แผนภมู ิ“ความหลากหลายทางชวีภาพ”

3. ครชูวนนกัเรยีนสนทนาโดยถามนกัเรยีนวา “ความหลากหลายทางชวีภาพ คอือะไร” และ
“ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ แบงออกเปนอะไรบาง” โดยใหนักเรียนดูภาพและ
แผนภมูปิระกอบตอบคำถาม โดยทีค่รยูงัไมสรปุวาคำตอบใดถกูตองหรอืไม อยางไร

4. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ความหมาย
ของความหลากหลายทางชวีภาพ และ ประเภทของความหลากหลายทางชวีภาพ โดยสบืคนขอมลู
จากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 50–54 หรอืจาก
แหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

5. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่3.1 ทีค่รแูจก

6. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
7. นกัเรยีนชวยกนัสรปุสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรยีนบนัทกึลง

ในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. รปูภาพ
3. แผนภมูิ
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
5. ใบงานที ่3.1

ครัง้ที ่1
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1. ทบทวนความรเูดมิจากบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมาเกีย่วกบัเรือ่ง ความหมาย และประเภท
ของความหลากหลายทางชวีภาพ

2. ใหนกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมที ่3 เรือ่ง การสำรวจความหลากหลายทางชวีภาพ โดยศกึษา
วิธีดำเนินการสำรวจจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 55

3. เมือ่นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมการสำรวจตามขอ 2 เสร็จเรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอย
เพือ่ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการสำรวจ โดยบนัทกึลงในตารางบนัทกึผลการสำรวจ

4. ใหตัวแทนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสำรวจ โดยการนำเสนอดวยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่3 (ดจูากหนงัสอืเรยีนขอ 1 หนา 55)
3. ตารางบนัทกึผลการสำรวจ

ครัง้ที ่2
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1. ครตูดิแถบคำถามตอไปนีท้ีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน “ความหลากหลายทางชวีภาพ มคีวาม
สำคญัตอมนษุย สตัวและพชือยางไร” และใหนกัเรียนชวยกนัตอบคำถามดงักลาว โดยทีค่รยูงั
ไมสรุปวาคำตอบใดถกูตองหรอืไม อยางไร

2. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ความสำคญั
ของความหลากหลายทางชวีภาพ และ การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ โดยสบืคนขอมลูจาก
หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 56–58 หรอืจากแหลง
ขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่3.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบคำถาม
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่3.2

ครัง้ที ่3
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1. ครูนำภาพ “สัตวปาที่กำลังจะสูญพันธุไปจากปาไมในประเทศไทย” ติดที่แผนปายหนา
ชัน้เรียน และใหนกัเรยีนชวยกนัยกตวัอยาง “ความหลากหลายทางชวีภาพอืน่ ๆ ในประเทศไทย
ทีม่แีนวโนมวาจะสญูไป”

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย และ ประเทศไทยกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 58–60
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่3.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด
6. ใหนกัเรียนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่3.3
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน

ครัง้ที ่4
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมดุบนัทกึของนกัเรยีน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภิปรายกลุมยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จากหนังสือสารานุกรม

วทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร เอกสารสิง่พมิพตาง ๆ เชน หนงัสอืพมิพรายวนั
ฯลฯ รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็สำคญั ๆ ทีค่นพบ

2. นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เชน อุทยานแหงชาติ สวนปา สวนพฤกษศาสตร
สวนสตัวเปนตน และรวมกนัทำรายงานสรปุเรือ่งทีไ่ดไปศกึษามา

3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน
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บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. รปูภาพ
3. แผนภมูิ
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
5. ใบงาน
6. อปุกรณการสำรวจ
7. ตารางบนัทกึผลการสำรวจ
8. แถบคำถาม

สือ่/แหลงการเรยีนรู
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 3

1. ขอใด ไมใช องคประกอบของความหลาก
หลายทางชวีภาพ
ก ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
ข ความหลากหลายทางพนัธกุรรม
ค ความหลากหลายของระบบนเิวศ
ง ความหลากหลายของชนิดพันธุของ

สิง่มชีวีติ

2. ถานักเรียนตองการวัดความหลากหลาย
ของชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นที่
นกัเรยีนอาศยัอย ูนกัเรยีนจะวดัจากสิง่ใด
ก species richness
ข species diversity
ค species evenness
ง ถกูทัง้ขอ ก และ ข

3. สาเหตสุำคญัทีท่ำใหเกดิความหลากหลาย
ทางพนัธกุรรมคอืขอใด
ก การคัดเลอืกตามธรรมชาติ
ข การคดัเลอืกพนัธโุดยมนษุย
ค จำนวนชนดิของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศ
ง การเปลีย่นแปลงโครงสรางของอวยัวะ

สบืพนัธุ

4. ระบบนเิวศทีม่คีวามอดุมสมบรูณมากทีส่ดุ
คอืระบบนเิวศแบบใด
ก ทงุหญา
ข ปาดบิชืน้
ค ปาชายเลน
ง แนวปะการงั

5. ในทองถิน่หน่ึง ๆ  เกดิปญหาความหลาก
หลายทางชวีภาพถกูทำลาย มนษุยทีอ่าศยั
อยูในทองถิ่นนั้นจะไดรับผลกระทบจาก
ปญหาน้ีในเรือ่งใด
ก ตองอพยพโยกยายเพือ่หาพืน้ทีใ่หม
ข ระบบเศรษฐกจิและสงัคมหยดุชะงกั
ค เกดิสภาพอากาศแปรปรวน ทำใหการ

ดำรงชวีติยากลำบากขึน้
ง ขาดแหลงวัตถุดิบที่จะนำมาใชประ-

โยชนในดานอาหารและการเกษตร

6. ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลาก
หลายทางชวีภาพทีส่มบรูณ เนือ่งจากอยู
ในเขตภมูอิากาศแบบใด
ก แบบหนาว
ข แบบอบอนุ
ค แบบรอนชืน้
ง แบบทะเลทราย

7. การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมนษุยเปนการเรงใหเกดิปญหาใดใน
ธรรมชาตเิรว็ยิง่ขึน้
ก การสูญพนัธขุองสิง่มชีวีติ
ข การสญูเสยีความสมดลุทางธรรมชาติ
ค การทำลายแหลงทองเที่ยวทางธรรม-

ชาติ
ง ชนิดพันธุของพืชและสัตวมีปริมาณ

ไมแนนอน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

7

7

7

7

7

7

7
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8. กจิกรรมของมนษุยในขอใดทำใหเกดิการ

สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ
ก การเผาปา
ข การลาสัตว
ค การคาขายพชืปาผดิกฎหมาย
ง ถกูทกุขอ

9. สาเหตุที่ตองมีการจัดการประชุมและ
ลงนามรวมกันในอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เนื่องมาจาก
สาเหตใุด
ก การบกุรกุทำลายปาอยางรวดเรว็และ

กวางขวางของมนษุย
ข ทำความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติ

ตามขอกำหนดในอนสุญัญา
ค ตองการประเมินความเสี่ยงที่พืชและ

สตัวปาจะสญูพนัธใุนอนาคตอนัใกล
ง กระตุนเตือนใหมนุษยมีจิตสำนึกใน

การใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชวีภาพรวมกนั

10. วธิปีองกนัการสญูเสยีความหลากหลายทาง
ชวีภาพทีด่ทีีส่ดุคอืวธิใีด
ก หยดุการทำลายปาไม
ข ออกกฎหมายคมุครอง
ค ปลกูปาเพิม่เตมิปาทีถ่กูทำลายไป
ง ลงนามในอนสุญัญาระหวางประเทศ

11. ขอใดคอืปญหาสำคญัของการทำใหความ
หลากหลายทางชีวภาพเกิดการเปลี่ยน
แปลง
ก การเพิม่จำนวนประชากรมนษุย
ข ความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุดของ

มนษุย
ค ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
ง ความตองการยายถ่ินของสิ่งมีชีวิต

ตามฤดกูาล

12. การสญูพันธขุองสิง่มชีวีติจากการคกุคามทำลายของมนษุย
เกีย่วของกบัพชื สตัว และสิง่แวดลอมอยางไร
ก พืชและสัตวลดปริมาณลงทำใหศึกษาระบบนิเวศและ

สิง่แวดลอมไดงายขึน้
ข สมดลุสิง่แวดลอมถกูทำลายจากการลดปรมิาณลงของพชื

และสตัวในธรรมชาติ
ค เรงใหเกดิการผสมพนัธขุองพชืและสตัวเรว็ขึน้เพือ่ทดแทน

สิง่มชีวีติทีส่ญูพนัธไุป
ง พชืและสตัวในสิง่แวดลอมเดยีวกนัตองปรบัเปลีย่นโครง

สรางทางพนัธกุรรมเพือ่การอยรูอด

7

7

7

7

7
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 4

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่1)
หนวยการเรยีนรทูี ่2 ชวีติและสิง่แวดลอม
ตอนที ่1  ระบบนเิวศในทองถิน่ เวลา 12 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

สิ่งแวดลอม คือ สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตซึ่งเปนส่ิงแวดลอม
ทางชีวภาพและสิ่งไมมีชีวิตซึ่งเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันบนโลกนี้
อาจมีสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันหรือชนิดเดียวกันอาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ กัน การที่สิ่งมีชีวิตทั้ง
พชืและสตัวอาศยัอยใูนบรเิวณเดยีวกนั เรยีกวา กลมุส่ิงมชีวีติ โดยทีบ่รเิวณทีส่ิง่มชีวีติอาศยัอยไูด
เรียกวา แหลงทีอ่ย ู ถากลมุสิง่มชีวีติอาศยัในแหลงทีอ่ยเูดยีวกนัอยางเปนระบบ มคีวามสมัพนัธ
ซึง่กนัและกนั และมคีวามสมัพนัธกบัแหลงทีอ่ยนูัน้ดวย เราเรียกวา ระบบนเิวศ ซึง่มอียหูลายแบบ
ไดแก ระบบนเิวศแหลงน้ำ และระบบนเิวศบนบก

การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะผานกระบวนการกินกันเปนทอด ๆ ของหวงโซและ
สายใยอาหาร ซึง่มผีลทำใหสิง่มชีวีติสามารถเจรญิเตบิโตและดำรงพนัธอุยไูด สวนสารทีเ่ปนปจจยั
ทางกายภาพ ไดแก แสง อณุหภมู ิแรธาต ุน้ำ และอากาศทีส่ิง่มชีวีตินำไปใชในระบบนเิวศตาง ๆ
นัน้มกีระบวนการทีส่ามารถหมนุเวยีนกลับคนืมาใชใหมได เชน การหมนุเวยีนน้ำ การหมนุเวยีน
ไนโตรเจน การหมนุเวยีนคารบอน เปนตน

1. สำรวจ อธิบาย และเขียนภาพแสดงความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศ
ในทองถิน่และการถายทอดพลงังาน

2. สืบคนขอมูลและอธิบายวัฏจักรของคารบอน ไนโตรเจน และน้ำที่เกี่ยวของกับความ
สมัพนัธภายในระบบนเิวศ

1. สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอม
2. สิง่แวดลอมและระบบนเิวศ
3. ระบบนเิวศรอบโรงเรยีน
4. บทบาทของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศ
5. ความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติกบัสิง่ไมมชีวีติ
6. การหมนุเวยีนสารในระบบนเิวศ
7. ความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยรูวมกนั
8. การปรบัตวัของสิง่มชีวีติ
9. การถายทอดพลงังานในระบบนเิวศ
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แผนผงัความคดิ (concept map)

สิง่แวดลอม • สิง่มชีวีติ
• สิง่ไมมชีวีติ

ประกอบ
ดวย

สิ่งตาง ๆ ที่อยู
บนพื้นโลก
ที่อยูโดยรอบ
ตวัเรา

แหลงทีอ่ยู

ระบบนเิวศ • การเปลีย่นแปลงโดยธรรมชาติ
• การกระทำของมนษุย

แบงเปน

ตามธรรมชาติ มนุษยสรางขึน้ การปรบัตวั

ทางดาน
มี

• รปูรางลกัษณะ
• สรีระ
• พฤติกรรม

การหมนุเวยีนสารในระบบนเิวศ

ประกอบดวย

• การหมุนเวียนน้ำในระบบนิเวศ
• การหมุนเวียนไนโตรเจน
• การหมุนเวียนคารบอน
• การหมนุเวยีนฟอสฟอรสั
• การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
   ปาไม

เกิด

แบงเปน ม ี3 ลกัษณะ คอื

• พรีะมดิจำนวนของสิง่มชีวีติ
• พรีะมิดมวลของสิง่มชีวีติ
• พรีะมดิปรมิาณพลงังาน

• ตางฝายตางใหประโยชนซึง่กนั
และกนั

• ฝายหนึง่ใหประโยชนอกีฝายหนึง่
ไมไดประโยชนแตกไ็มเสยี
ประโยชน

• ฝายหนึง่ไดประโยชนแตอกีฝาย
หนึง่เสยีประโยชน

การถายทอดพลงังานในระบบนเิวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

ทำใหสิง่มชีวีติ
ตองมี

ไมอยใูน
ภาวะสมดลุ
เกิดจาก

มคีวามสมัพนัธ
เกิดเปน

คอื

กลมุ
สิ่งมีชีวิต

อยบูรเิวณ
เดียวกันเปน

บรเิวณทีอ่าศยั
เรียกวา
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครตูดิแถบคำถามทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน ซึง่มขีอความดงันี้

“นกัเรยีนทราบไดอยางไรวา สิง่แวดลอมแตละบรเิวณมคีวามแตกตางกนั และสิง่แวดลอม
บรเิวณนัน้ ๆ ประกอบดวยสิง่มชีวีติ และสิง่ไมมชีวีติอะไรบาง” โดยใหนกัเรียนชวยกนัตอบคำถาม
ดังกลาว

3. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่ 4 เรือ่ง
การสำรวจสิ่งแวดลอม โดยศึกษาวิธีการสำรวจจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 65

4. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสำรวจ โดยเขียนลงในตารางบันทึกผลการสำรวจ และ
เขยีนแผนผงับรเิวณทีส่ำรวจดวย

5. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสำรวจ โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. แถบคำถาม
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ตารางบนัทกึผลการสำรวจ
5. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่4 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 3 หนา 65)
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ครัง้ที ่2

1. ทบทวนความรูเดิมในบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียน 2–3 คนบอกผลจาก
การสำรวจสิง่แวดลอม

2. แบงนกัเรียนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง สิง่แวดลอม
และระบบนิเวศ โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพ
วฒันาพานชิ หนา 66–72 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่4.1 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่4.1
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ครัง้ที ่3

1. ทบทวนความรเูดมิในบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนบอกความหมายและประเภท
ของระบบนเิวศ

2. ครูนำแถบขอความ ระบบนเิวศรอบโรงเรยีน ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน
3. ครมูอบหมายใหนกัเรียนปฏบิตักิจิกรรมที ่5 เรือ่ง การจัดทำแผนผงัสภาพแวดลอมรอบ

โรงเรยีน และ กจิกรรมที ่6 เรือ่ง การสำรวจระบบนเิวศแหลงน้ำรอบโรงเรยีน โดยศกึษาวธิกีาร
จัดทำและวิธีการสำรวจจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 74–75

4. เมือ่นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดม
พลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเขยีนลงในใบงานที ่4.2 และ 4.3 ตามลำดบั

5. ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการทำแผนผงัสภาพแวดลอมรอบโรงเรยีน
และจากการสำรวจระบบนเิวศแหลงน้ำรอบโรงเรยีน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน

6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบขอความ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่5–6 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 74–75)
4. ใบงานที ่4.2 และ 4.3
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ครัง้ที ่4

1. ทบทวนความรเูดมิจากบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรียนชวยกนัสรปุผลจากการ
จดัทำแผนผงัสภาพแวดลอมรอบโรงเรยีน และการสำรวจระบบนเิวศแหลงน้ำรอบโรงเรยีน

2. ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 7 เรื่อง การสำรวจระบบนิเวศบนบกรอบโรงเรียน โดย
ศึกษาวิธีการสำรวจจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 76–78

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการสำรวจ โดยเขยีนลงในใบงานที ่4.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสำรวจ โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่7 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 77)
3. ใบงานที ่4.4
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ครัง้ที ่5

1. ทบทวนความรใูนบทเรยีนเม่ือครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนชวยกนับอกผลสรปุจากการ
สำรวจระบบนเิวศบนบกรอบโรงเรยีน

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่8 เรือ่ง การ
สำรวจระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบโรงเรียน และ กิจกรรมที่ 9 เรื่อง การอภิปรายผลการสำรวจ
ระบบนิเวศรอบโรงเรียน โดยศึกษาวิธีการสำรวจและวิธีการปฏิบัติกิจกรรมจากหนังสือเรียน
ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 79–80

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสำรวจ และผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยเขียนลงใน
ใบงานที ่4.5 และ 4.6 ตามลำดบั

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสำรวจ โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำและใหนักเรียนบันทึก

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่8–9 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 79–80)
3. ใบงานที ่4.5 และ 4.6
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ครัง้ที ่6

1. ทบทวนความรูเดิมจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันบอกผลสรุป
จากการสำรวจระบบนเิวศชมุชนเมืองรอบโรงเรยีน

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่10 เรือ่ง การ
สำรวจอาหารสตัว โดยศกึษาวธิกีารสำรวจและวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 81

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสำรวจ โดยเขียนลงในใบงานที่ 4.6 ตารางบันทึกผล
การสำรวจ

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสำรวจ โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร  ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่10  (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 81)
3. ใบงานที ่4.6
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ครัง้ที ่7

1. ทบทวนความรเูดมิจากบทเรยีนเม่ือครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรียนชวยกนับอกผลสรปุจาก
การปฏบิตักิจิกรรมที ่10 เรือ่ง การสำรวจอาหารสตัว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่11 เรือ่ง สิง่แวดลอม
มีผลตอพืชอยางไร โดยศึกษาวิธีการสำรวจจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5
สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 85–86

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสำรวจ โดยเขียนลงในใบงานที่ 4.7 ตารางบันทึกผล
การสำรวจ

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสำรวจ โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร  ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการสำรวจตามกจิกรรมที ่11 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 85)
3. ใบงานที ่4.7



68 ooooo คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3

ครัง้ที ่8

1. ทบทวนความรูเดิมในบทเรียนเม่ือครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันบอกผลสรุปผล
การทดลองเรือ่ง สิง่แวดลอมมผีลตอพชือยางไร

2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่12 เรือ่ง
แกสทีไ่ดจากการหายใจของคนและพชื โดยศกึษาวธิดีำเนนิการทดลองจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 89

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการทดลอง โดยเขียนลงในใบงานที่ 4.8 ตารางบันทึกผล
การทดลอง

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่12 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 89)
3. ใบงานที ่4.8
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ครัง้ที ่9

1. ครนูำแผนภาพตอไปนีต้ดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
1.1 แผนภาพแสดงการหมนุเวยีนน้ำในระบบนเิวศ
1.2 แผนภาพแสดงการหมนุเวยีนไนโตรเจนในระบบนเิวศ
1.3 แผนภาพแสดงการหมนุเวยีนคารบอนในระบบนเิวศ
1.4 แผนภาพแสดงการหมนุเวยีนฟอสฟอรสัในระบบนเิวศ
1.5 แผนภาพแสดงการหมนุเวยีนสารตาง ๆ ในระบบนเิวศปาไม

2. ใหนักเรียนชวยกันอธิบายภาพตาง ๆ ที่ครูนำมาติด แตครูยังไมบอกวาคำอธิบายของ
นกัเรียนถูกตองหรอืไมอยางไร

3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การหมนุเวยีน
สารในระบบนิเวศ โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพ
วฒันาพานชิ หนา 92–98 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

4. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที่ 13 เรือ่ง วฏัจกัรของสารในระบบนเิวศปาไม โดยศกึษา
วิธีการปฏิบัติกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 98

5. เม่ือแตละกลมุสบืคนขอมลู และปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 3 และ 4 เสรจ็เรยีบรอยแลว
ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และผลจากการปฏิบัติ
กจิกรรม โดยเขยีนลงในใบงานที ่4.9 และ 4.10 ทีค่รูแจก

6. ใหตัวแทนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน และจากการปฏิบัติกิจกรรม โดย
การอภปิรายหนาชัน้เรียน และใชแผนภาพทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียนประกอบการอภปิรายดวย

7. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่4.9 และ 4.10
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ครัง้ที ่10

1. ครูนำภาพ “ความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติ” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
2. ใหนักเรียนยกตัวอยาง “ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต” ทำนองเดียวกับภาพที่ครูติด

ทีแ่ผนปายคนละ 1 ตวัอยาง
3. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

ที่อาศัยรวมกัน โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพ
วฒันาพานชิ หนา 99–105 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

4. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมเสรมิความร ู 1 และเสรมิความร ู 2 โดยศกึษาวธิกีารปฏบิติั
กจิกรรมจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 103–104

5. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 3 และขอ 4 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุม
กลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และผลจากการปฏิบัติกิจกรรม
โดยเขยีนลงในใบงานที ่4.11 และ 4.12 ทีค่รูแจก

6. ใหตัวแทนแตละกลุมนำเสนอผลจากการสืบคน และผลจากการทดลองตามกิจกรรม
เสริมความรทูี ่1 และ 2 โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน

7. นกัเรยีนชวยกนัสรปุสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำและใหนกัเรยีนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมเสรมิความร ู1 และ 2 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา

103–104)
4. ใบงานที ่4.11 และ 4.12
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1. ครสูนทนากบันกัเรยีนโดยใหนกัเรยีนตอบคำถามวา “เพราะเหตใุดสิง่มชีวีติจงึตองปรบัตวั
ใหเขากบัสิง่แวดลอม” โดยทีค่รยูงัไมสรปุวาคำตอบของนกัเรียนถูกตองหรอืไมอยางไร

2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การปรบัตวั
ของสิ่งมีชีวิต โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพ
วฒันาพานชิ หนา 105–110

3. ใหนกัเรียนปฏบิตักิจิกรรมที ่14 เรือ่ง การปรบัตวัของพชืใหเขากับสิง่แวดลอม โดยศกึษา
วิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 105–106

4. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 2 และขอ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุ
ยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน และผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงใน
ใบงานที ่4.13 และ 4.14 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนแตละกลุมนำเสนอผลงาน โดยการอภิปรายหนาชั้นเรียน และตอบคำถาม
ขอ 1 ดวย

6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่14 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 105)
3. ใบงานที ่4.13 และ 4.14

ครัง้ที ่11
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1. ครนูำแผนภาพตอไปนีต้ดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
1.1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธในรปูหวงโซอาหาร
1.2 แผนภาพแสดงความสมัพนัธในรปูสายใยอาหาร
1.3 แผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารซึ่งเปนความสัมพันธ

ในระบบนเิวศ
2. ใหนักเรียนชวยกันอธิบายแผนภาพตามความเขาใจของนักเรียน โดยที่ครูยังไมสรุปวา

คำอธบิายของนกัเรียนถูกตองหรอืไม
3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน  ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การถายทอด

พลงังานในระบบนเิวศ โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพ
วฒันาพานชิ หนา 110–115 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่4.15 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน และ
ใชแผนภาพทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีนประกอบการอภปิรายดวย

6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

7. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในวิทยาศาสตร โดยใช
แบบสงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่4.15
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
5. แบบสงัเกต 1–3

ครัง้ที ่12
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กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรยีนศกึษาคนควาความรเูรือ่ง ระบบนเิวศในทองถิน่ จากหนงัสอืสารานกุรมวทิยาศาสตร

สำหรับเยาวชน วารสารวิทยาศาสตร เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เชน หนังสือพิมพรายวัน ฯลฯ
รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็สำคญั ๆ  ทีค่นพบ

2. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ใหแตละกลุมชวยกันเขียนแผนภาพแสดงการหมุนเวียน
สารในระบบนเิวศ โดยครเูปนผกูำหนดหวัขอเรือ่งการหมนุเวยีนสารในระบบนเิวศใหกลมุละ 1 เรือ่ง
จากนัน้นำแผนภาพดงักลาวไปตดิปายนเิทศมมุวทิยาศาสตรในหองเรยีน

3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน

กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมดุบนัทกึของนกัเรยีน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภิปรายกลุมยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต
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1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. แถบคำถาม
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ตารางบนัทกึผลการสำรวจ
5. อปุกรณการสำรวจ
6. อปุกรณการทดลอง
7. ใบงาน
8. แถบขอความ
9. แผนภาพ

10. รปูภาพ
11. แบบสงัเกต

สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4

1. ขอใด ไมได อธบิายความหมายของคำวา
ระบบนเิวศ
ก แองน้ำริมทางเดินมีลูกน้ำ ลูกออด

สาหราย และตะไครน้ำ
ข ตนจามจุรีสูงใหญมีมด แมลง เห็ด

และกาฝากอาศยัอยมูากมาย
ค เทือกเขาแหงหนึ่ งมีตนไมขึ้นอยู

มากมาย ทำใหดสูดชืน่มชีวีติชวีา
ง แนวปะการังชายฝงทะเลอันดามันมี

ปลาตาง ๆ  หลายชนดิ ทัง้ปลาปกเปา
ปลากระบอก และปมูา

2. แหลงทีอ่ยมูคีวามหมายตรงกบัขอใด
ก กาฝากเกาะอยูบนตนมะมวงเปน

จำนวนมาก
ข ชายคาบานหลงัหนึง่มมีดดำ มดแดง

เปนจำนวนมาก
ค นกนางแอนอพยพมาอาศยัทำรงัอยทูี่

บางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ
ง ปลาตีน ปูกามดาบ และหอยหลอด

ชอบอาศัยอยูตามปาชายเลนที่มีตน
โกงกางและอาหารอดุมสมบรูณ

3. ในการศึกษาระบบนิเวศในแหลงน้ำ
บรเิวณโรงเรยีน นกัเรยีนจะศกึษาเรือ่งใด
ไดบาง
1. ส ีกลิน่ 2. สิง่ปนเปอน
3. ความขนุใส 4. กลมุสิง่มชีวีติ
5. อณุหภมูิ 6. ปรมิาณน้ำฝน
ก 1, 2, 3, 4 ค 1, 3, 4, 5
ข 1, 2, 5, 6 ง 1, 3, 5, 6

4. ขอใดอธบิายความหมายของกลมุสิง่มชีวีติ
ไดชดัเจนทีส่ดุ
ก ชางปาจำนวน 15 เชอืก กำลงัหากนิ

อยทูีช่ายปาแหงหนึง่
ข ตนสกั ตนประด ูตนยาง ขึน้อยเูปน

จำนวนมากบนภเูขาแหงหนึง่
ค นกนางแอนหลายพันตัวอพยพหนี

ความหนาวเย็นจากประเทศจีนสู
ประเทศไทยทกุป

ง บรเิวณกระแสน้ำอนุและกระแสน้ำเยน็
ไหลมาบรรจบกนั จะอดุมไปดวยฝงูนก
ฝงูปลา และสาหรายนานาชนิด

5. จากการสำรวจระบบนิเวศรอบโรงเรียน
นักเรียนคิดวาปจจัยสำคัญขอใดที่ทำให
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความเกี่ยวของ
สมัพนัธกนั
ก แสง
ข อาหาร
ค พลังงาน
ง ทีอ่ยอูาศยั

6. องคประกอบของระบบนเิวศประกอบดวย
สิง่มชีวีติและสิง่ไมมชีวีติ ขอใดแสดงถงึ
องคประกอบของระบบนเิวศ
ก ผผูลิต
ข ผผูลติและผบูรโิภค
ค ผผูลิต ผบูรโิภค ผยูอยสลายอนิทรยีสาร
ง แหลงทีอ่ย ูผผูลิต ผบูรโิภค และผยูอย

สลายอินทรียสาร

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

7

7

7

7

7

7
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7. ขอใดอธบิายความหมายของโซอาหารได

ถกูตองทีส่ดุ
ก โซอาหารตองเริม่ตนจากผผูลิตเสมอ
ข โซอาหารตองสิ้นสุดที่ผูยอยสลาย

อนิทรยีสารเสมอ
ค โซอาหารเปนแผนภาพแสดงการกนิกัน

เปนทอด ๆ
ง โซอาหารตองประกอบไปดวยผูผลิต

ผบูรโิภค และผยูอยสลายอนิทรยีสาร
เสมอ

8. ผผูลติ หมายถงึขอใด
ก พชืทกุชนิดในโลก
ข เหด็ รา แบคทเีรยี และพชื
ค สิง่มชีวีติทีเ่ปนอาหารของผบูรโิภคทกุ

ประเภท
ง สิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารไดดวยวิธีการ

สงัเคราะหดวยแสง
9. ขาว แมลง กบ งู คน

ในโซอาหารนี ้ขอใดจดัเปนผลูา
ก คน
ข คน งู
ค กบ ง ูคน
ง แมลง กบ งู

10. จากขอ 9 ขอใดจดัเปนเหยือ่
ก ขาว
ข แมลง
ค แมลง กบ
ง แมลง กบ งู

11. คนจดัเปนผลูาในกลมุใด
ก carnivore
ข herbivore
ค omnivore
ง scavenger

12. โดยธรรมชาติแลวสวนประกอบของ
โซอาหารในระบบนิเวศเรียงลำดับตาม
ขอใด
ก ผยูอยสลายอนิทรยีสาร ผบูรโิภค

ทัง้พชืและสตัว ผผูลิต
ข ผบูรโิภคทัง้พชืและสตัว ผผูลติ

ผยูอยสลายอนิทรยีสาร
ค ผผูลติ ผบูรโิภคทัง้พชืและสตัว

ผยูอยสลายอนิทรยีสาร
ง ผผูลติ ผบูรโิภคทัง้พชืและสตัว

ผยูอยสลายอนิทรยีสาร

13. จากขอมลูตอไปนี ้ขอใดเขยีนโซอาหารได
ถูกตอง
1. แมลง 2. หนอน
3. กบ 4. งูเขียว
ก 1 2 3 4
ข 2 1 3 4
ค 2 3 1 4
ง 1 3 2 4

14. ขอใดจดัเปนโซอาหารทีถ่กูตอง
ก งู หนู ขาว
ข ววั ขาว คน
ค ขาว หนู แมว
ง ตัก๊แตน ขาว คน

15. สิ่งมีชีวิตที่ไดรับพลังงานมาโดยไมตอง
อาศยัสิง่มชีวีติอืน่ ๆ  คอืขอใด
ก ผผูลิต
ข ผบูรโิภค
ค ผยูอยสลายอนิทรยีสาร
ง ผบูรโิภคซากพชืซากสตัว

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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16. ผูผลิตตองอาศัยผูยอยสลายอินทรียสาร

ในเรื่องใด
ก ชวยในการปรงุอาหารของพชื
ข ชวยทำใหดนิทีป่ลกูพชืรวนซยุ
ค ใชเปนอาหารของผผูลติยามขาดแคลน
ง ชวยในการยอยสลายซากพชืซากสตัว

17. จุดประสงคสำคัญของการกินกันเปน
ทอด ๆ  ของสิง่มชีวีติในธรรมชาตคิอือะไร
ก เพือ่ถายทอดพลงังาน
ข เพือ่การอยรูอดของชวีติ
ค เพือ่กำจดัศตัรใูหหมดไป
ง เพือ่ปรบัสมดลุในธรรมชาติ

18. ผผูลติเปนผเูปลีย่นพลงังานในขอใด
ก แสง เคมี
ข แสง ความรอน
ค ความรอน เคมี
ง เคมี ความรอน

19. ขอใด ไมใช อทิธพิลของอณุหภมูทิีม่ผีลตอ
การดำรงชวีติ
ก การจำศีลของกบ
ข การหบุและบานของใบไมยราบ
ค การอพยพยายถ่ินทีอ่ยขูองนก
ง การเปลีย่นรูปพรรณสณัฐาน

20. ให A เปนงู B เปนหนู C เปนนก
เคาแมว D เปนตนขาว E เปนกระตาย
ขอใดแสดงสายใยอาหารไดถกูตอง

ก ค

ข ง

21. จากขอ 20 C เปนผบูรโิภคลำดบัใดได
บาง
ก ลำดบัที ่1 และ 2
ข ลำดบัที ่2 และ 3
ค ลำดบัที ่2 เทานัน้
ง ลำดบัที ่1, 2 และ 3

22. แกสออกซเิจนทีห่มนุเวยีนอยใูนบรรยา-
กาศของโลกเกดิจากขอใด
ก การเผาไหมของเชือ้เพลงิ
ข การหายใจของพชืและสตัว
ค การแตกตวัของออิอนในบรรยากาศ
ง กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของ

พชื

23. ความสัมพันธคูใดที่แตกตางไปจากไม
เลือ้ยบนตนไมใหญ
ก ราบนขอนไม
ข นกทำรงับนตนไม
ค เพรยีงหนิบนเปลอืกหอย
ง เหาฉลามกบัปลาฉลาม

24. การทีต่ปูลามฝีาปดสนทิ แตสิง่มชีวีติในตู
เชน หอย กงุ ปลา สาหราย โพรโทซวั
ตางก็สามารถดำรงชวีติอยไูดนานโดยไม
ตองมกีารเปลีย่นน้ำและอาหาร นอกจาก
ตั้งตูปลาไวในบริเวณที่แสงสวางสองถึง
ทั้งน้ีเนื่องจากอะไร
ก สิง่มชีวีติหยดุการเจรญิเตบิโต
ข จลุนิทรยีไมสามารถเขาไปรบกวนได
ค สิ่งมีชีวิตเหลานั้นอยูไดคลายกับกบ

จำศีล
ง มกีารใชและแลกเปลีย่นพลงังานซึง่กนั

และกนั

     A
B C
  D E
     A
B C
  D E

     A
B C
  D E
     A
B C
  D E

7

7

7

7

7

7

7

7

7



78 ooooo คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3
25. ความสมัพนัธคใูดทีเ่หมอืนกบัแบคทเีรยี

ในปมรากถัว่
ก ไลเคน
ข ดอกไมกบัแมลง
ค ควายกบันกเอีย้ง
ง กาฝากบนตนมะมวง

26. ความสมัพนัธขอใดตางจากพวก
ก งูกินกบ
ข ววักนิหญา
ค หนอนกนิใบไม
ง ปลงิดดูเลอืดคน

27. เหด็รากนิซากสิง่มชีวีติโดยปลอยเอนไซม
ไปยอยภายนอกแลวดดูสารทีม่ปีระโยชน
เขาสรูางกาย เรยีกการดำรงชวีติลกัษณะ
นีว้าอะไร
ก ปรสติ
ข ภาวะพึง่พา
ค ภาวะเกือ้กลู
ง การไดประโยชนรวมกนั

28. การปรบัตวัของสิง่มชีวีติขอใดแตกตางไป
จากขออืน่
ก จิง้จกเปลีย่นสใีหเขากบัสิง่แวดลอม
ข กบจำศีลในฤดูหนาวที่ขาดแคลน

อาหาร
ค พชืทีข่ึน้อยใูนทีร่มจะเจรญิเตบิโตเขาหา

แสงสวาง
ง ผกักระเฉดมีนวมสขีาวหมุลำตวัเพือ่ให

ลอยอยบูนผวิน้ำได
29. วัตถุประสงคสำคัญของการปรับตัวของ

สิง่มชีวีติคอือะไร
ก เพือ่งายตอการผสมพนัธุ
ข เพือ่ความอยรูอดของชวีติ
ค เพือ่สะดวกตอการหาอาหาร
ง เพือ่ความสวยงามดงึดดูผอูืน่

30. การปรับตัวในขอใดเปนการปรับตัวทาง
ดานสรรีะการทำงานของรางกาย
ก ตนสนมีใบเลก็แหลมและเรยีว
ข ปลาน้ำเคม็มตีอมสำหรบัขบัเหงือ่
ค ผกักระเฉดมนีวมทีก่านสำหรบัลอยน้ำ
ง แมลงกระชอนมขีาหนาทีแ่ขง็แรงเพือ่

ใชขดุดนิ
31. ตนตายใบเปนจดัเปนตนไมทีข่ยายพนัธุ

โดยการใชใบ ซึง่ใบจะงอกเปนตนใหมได
ที่ริมขอบใบตนไมนี้ตองปรับตัวดวย
สาเหตใุด
ก ใชใบดักแมลง
ข ใชใบสรางอาหาร
ค ไมมเีมล็ดสำหรบัเพาะพนัธุ
ง ใบมเีซลลพเิศษสำหรบัขยายพนัธุ

32. การปรับตัวในขอใดสามารถถายทอด
ลกัษณะทางพนัธกุรรมได
ก กบจำศลีในฤดหูนาว
ข การเบนเขาหาแสงของพชื
ค การอพยพของนกนางนวลในฤดหูนาว
ง ตนกระบองเพชรมหีนามแหลม ลำตน

อวบอวน
33. สาเหตุสำคัญที่ทำใหสัตวปาสูญพันธุใน

ปจจบุนัคอืขอใด
ก โรคระบาด
ข ภยัธรรมชาติ
ค มนษุยลาสตัว
ง โครงสรางรางกายไมเหมาะสม

34. นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวาไดโนเสาร
สญูพนัธเุนือ่งจากสาเหตใุด
ก ภยัธรรมชาติ
ข ปรบัตวัไมได
ค โครโมโซมรนุลกูเปนหมนั
ง โครงสรางรางกายใหญเกินไป
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35. จากพีระมดินเิวศ

A  B และ D ควร
หมายถึ งอะไร
ตามลำดบั

D

C

B

A

36. เมือ่ศกึษาสิง่มชีวีติบนตนลำไยพบสิง่มชีวีติ
หลายชนดิคอื ผึง้จำนวนมากเกาะอยบูน
ดอกลำไย และแมลงวนัทอง 2–3 ตวั ดดู
กินลูกลำไยสุก ถาผูศึกษาจดจำนวนสิ่ง
มีชีวิตที่พบแลวนำมาเขียนเปนพีระมิด
จำนวนของสิ่งมีชีวิตบนตนลำไย ภาพ
พรีะมดิทีไ่ดควรเปนภาพใด

ก ค

ข ง

ก ผผูลติ ผบูรโิภค ผยูอยอนิทรยีสาร
ข ผผูลติ ผบูรโิภคลำดบัที ่1 ผบูรโิภค

ลำดบัสดุทาย
ค ผผูลติ ผบูรโิภคลำดบัที ่2 ผบูรโิภค

ลำดบัสดุทาย
ง ผบูรโิภคลำดบัที ่1 ผบูรโิภคลำดบัที่

2 ผบูรโิภคลำดบัที ่4

ตนลำไย
ผึง้

แมลงวนัทอง

ผึง้
แมลงวนัทอง

ตนลำไย

แมลงวนัทอง
ผึง้

ตนลำไย

ผึง้

แมลงวนัทอง

ตนลำไย

37. ในระบบนเิวศสวนมะมวง (A) พบสิง่มชีวีติ 3 ชนิด คอื เพลีย้ (B) ตัก๊แตนตำขาว (C)
และนก (D) ขอใดแสดงพรีะมดิจำนวนและพรีะมดิปรมิาณพลงังานของระบบนเิวศสวนมะมวง
อยางถูกตอง

  
   พีระมิดจำนวน     พีระมิดปริมาณพลังงาน

1. 3.

2. 4.

ก 1 และ 3 ค 2 และ 3
ข 1 และ 4 ง 2 และ 4

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D
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38. ถาไรน้ำในแหลงน้ำนี้กินแพลงกตอน
พชืทีม่ดีดีทีสีะสมอยใูนเนือ้เยือ่ ดดีทีจีะ
ถกูถายทอดไปยงัสิง่มชีวีติใดบาง
ก ลกูกงุ ปลาชอน นกกนิปลา
ข หอยโขง ลกูกงุ ปลาชอน นกกนิปลา
ค หนอนแดง ลกูกงุ ปลาชอน นกกินปลา
ง หอยโขง หนอนแดง ลกูกงุ ปลาชอน

นกกินปลา

39. ดดีทีจีะสะสมอยใูนสิง่มชีวีติชนดิใด มาก
ทีส่ดุ
ก ไรแดง
ข ลูกกุง
ค ปลาชอน
ง นกกินปลา

40. วัฏจักรของสารในขอใด ไมจำเปนตอง
อาศยัสิง่มชีวีติ
ก น้ำ
ข คารบอน
ค ไนโตรเจน
ง ฟอสฟอรสั

ใชแผนภาพแสดงสายใยอาหารในคนู้ำแหงหน่ึง แลวตอบคำถามขอ 38–39

นกกินปลา

ปลาชอน ลูกกุง

หนอนแดง หอยโขง

แพลงกตอนพชื

ไรน้ำ

41. ถาเกดิการระบาดของศตัรพูชืในทองทีแ่หง
หน่ึง นกัเรยีนควรถอืหลกัอะไรในการแก
ปญหานีใ้หไดผลระยะยาว
ก หลักการกำจัดศัตรูพืชดวยการใช

เทคโนโลยชีัน้สงู
ข หลกัการปองกนัการเกดิมลพษิในโลก

ของสิง่มชีวีติ
ค หลักการกำจัดศัตรูพืชดวยวิธีที่มี

ประสิทธิภาพในการทำลายสูงสุด
ง หลักการอยูรวมกันโดยหาวิธีการลด

ขนาดของประชากรศตัรพูชืใหลงมาอยู
ในระดบัทีไ่มกอใหเกดิความเสยีหาย

42. เพราะเหตุใดแกสออกซิเจนและแกส
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศจึงไม
เปลีย่นแปลงทัง้ ๆ  ทีพ่ชืและสตัวใชแกส
ทัง้สองอยตูลอดเวลา
ก บรรยากาศสามารถผลติแกสมาแทนได
ข มกีารหมนุเวยีนแกสระหวางพชืและสตัว
ค พืชและสัตวใชแกสแยกสวนกัน ไม

เกีย่วของกนั
ง อตัราการใชแกสของพชืและสตัวนอย

กวาปรมิาณทีม่อียใูนบรรยากาศ
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43. วฏัจกัรของคารบอนในธรรมชาตนิัน้ แกส

คารบอนไดออกไซดจะถูกนำไปใชใน
กระบวนการใด
ก การหายใจ
ข การคายน้ำ
ค การสงัเคราะหดวยแสง
ง การยอยสลายอินทรียสาร

44. วฏัจกัรของสารใดที ่ไมม ีการหมนุเวยีน
สบูรรยากาศ
ก คารบอน
ข ไนโตรเจน
ค ฟอสฟอรสั
ง คารบอนไดออกไซด

ใชแผนภาพตอไปนีต้อบคำถามขอ 45–47

CO2

O2สิง่มชีวีติ ข สิง่มชีวีติ ค

สิง่มชีวีติ ก

45. ขอใดถูกตอง
ก สิง่มชีวีติ ก = พชื สิง่มชีวีติ ข = สตัว

สิง่มชีวีติ ค = ผยูอยสลายอนิทรยีสาร
ข สิง่มชีวีติ ก = สตัว สิง่มชีวีติ ข = พชื

สิง่มชีวีติ ค = ผยูอยสลายอนิทรยีสาร
ค สิง่มชีวีติ ก = ผยูอยสลายอนิทรยีสาร

สิง่มชีวีติ ข = สตัว สิง่มชีวีติ ค = พชื
ง สิง่มชีวีติ ก = ผยูอยสลายอนิทรยีสาร

สิง่มชีวีติ ข = พืช สิง่มชีวีติ ค = สตัว
46. Co2 ทีไ่ดจากสิง่มชีวีติ ก และสิง่มชีวีติ ข

ไดมาจากกระบวนการใด
ก การยอยสลายอินทรียสาร
ข การหายใจ การสังเคราะหดวยแสง
ค การหายใจ การยอยสลายอนิทรยีสาร
ง การยอยสลายอินทรียสาร การสัง-

เคราะหดวยแสง

47. สิง่มชีวีติในขอใดเปนผผูลติในวฏัจกัรนี้
ก สิง่มชีวีติ ก ค สิง่มชีวีติ ค
ข สิง่มชีวีติ ข ง ไมมขีอถกู

48. อากาศสวนใหญประกอบดวยแกสไนโตร-
เจนประมาณ 79% แตสิง่มชีวีติสวนใหญ
กลับนำมาใชประโยชนโดยตรงไมได
เนือ่งจากขอใด
ก แกสไนโตรเจนจะรวมตัวกับธาตุอื่น

ตองใชพลังงานจากฟาผา
ข สิ่งมีชีวิตขาดรงควัตถุในการลำเลียง

แกสไนโตรเจนไปสเูซลลตาง ๆ
ค แกสไนโตรเจนทำใหเกิด NH3 และ

กรดยูรกิ ซึง่เปนพษิตอเซลล
ง ไนโตรเจนเปนแกสเฉ่ือย จะรวมกับ

ธาตอุืน่ในส่ิงมชีวีติไดตองอาศยัเอนไซม
ทีจ่ำเพาะ
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49. ในการปลกูถัว่ลสิง เกษตรกรมกัจะคลกุ

เมลด็ถัว่เขากบัแบคทเีรยีพวกไรโซเบยีม
เสยีกอน การกระทำดงักลาวมจีดุประสงค
อยางไร
ก เรงการออกดอกของฝก
ข เพิม่สารประกอบไนโตรเจนใหถัว่
ค ปองกนัการเกิดโรครากเนาของถัว่
ง แบคทเีรยีปรบัสภาพของดนิใหเปนกรด

50. ถาโลกปราศจากการสังเคราะหดวยแสง
แลว วัฏจักรของสารใดจะเกิดการหมุน
เวยีน นอยทีส่ดุ
ก น้ำ
ข คารบอน
ค ไนโตรเจน
ง ฟอสฟอรสั

51. วฏัจกัรของสารมคีวามสำคญัตอสิง่มชีวีติ
ในระบบนเิวศดานใดมากทีส่ดุ
ก ทำใหสารตาง ๆ เปลี่ยนรูปเปนสาร

อนิทรยี
ข ทำใหปรมิาณพลงังานในธรรมชาตไิม

หมดสิน้
ค ทำใหสารตาง ๆ  อยใูนระดับสมดลุกบั

สิง่มชีวีติ
ง ทำใหเกิดการหมุนเวียนพลังงานใน

ระบบนเิวศ
52. ในระบบนเิวศ วฏัจกัรของสารใดมคีวาม

สำคญัตอมนษุยมากทีส่ดุ
ก น้ำ
ข คารบอน
ค ไนโตรเจน
ง ฟอสฟอรสั
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 5

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่1)
หนวยการเรยีนรทูี ่2 ชวีติและสิง่แวดลอม
ตอนที ่2  ประชากรและทรพัยากรธรรมชาติ เวลา 8 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

ดิน น้ำ อากาศ สัตวปา ปาไม และพลังงานเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและ
จำเปนตอการดำรงชวีติของมนษุย ปจจบุนัการเพิม่ขึน้ของจำนวนประชากรอยางรวดเรว็ทำใหมนษุย
มีความจำเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น มนุษยจึงนำความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยมีาพฒันาการใชสิง่แวดลอม สงผลใหปรมิาณของทรพัยากรธรรมชาตลิดลง นอกจากนี้
การใชทรพัยากรธรรมชาตอิยางไมเหน็คณุคา ยอมกอใหเกิดมลภาวะตอสิง่แวดลอมจนทำใหทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเสือ่มสภาพลง รวมทัง้สงผลกระทบตอการดำรงชวีติของมนษุยดวย ดงันัน้
เราจงึตองทำการพฒันาและอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตดิวยการใหความรแูละสรางความตระหนกั
ใหทกุคนเหน็คณุคาของการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เพือ่ใหสิง่เหลานีด้ำรงสภาพ
และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางยัง่ยนืตลอดไป

1. สำรวจทดลองและอธบิายการเปลีย่นแปลงขนาดของประชากร
2. สำรวจ วเิคราะห และอธบิายสภาพปญหาสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาตใินทองถิน่
3. เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน
4. อาสาสมคัรเปนกลมุรวมปองกนัและเฝาระวงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในทองถิน่

1. ประชากรมนษุย
2. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
4. แนวทางในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
5. กลยุทธในการแกปญหาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
6. การพฒันาและอนรุกัษสิง่แวดลอม
7. การพฒันาทีย่ัง่ยนื
8. หลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีน่ำไปสคูวามยัง่ยนื
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แผนผงัความคดิ (concept map)

ประชากร

พืช สตัว มนุษย

หมายถึง

การบรโิภค การประกอบอาชพี
การขาดแคลน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

หากขาดการพัฒนาคุณภาพ
ทำใหเกิดปญหาในดาน

ทำใหตองมี
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม
หมายถึง

การดำเนนิงานตอ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม
อยางมปีระสทิธภิาพ

ตวัอยางแนวทางการจดัการ

น้ำ

• ปญหา : คณุภาพเสือ่ม
• สาเหต ุ: การเพิม่ของประชากร
• แนวทางการแกไข : กำหนด

มาตรการควบคมุ ปองกนัการ
ตดัไมทำลายปา ปลกูจติสำนกึ
ใหประชาชนรวมกนัอนรุกัษปา

การพฒันาและ
อนรุกัษสิง่แวดลอม

เพือ่ใหใชทรพัยากร
อยางตอเนือ่งตองมี

หลกัการ คอื

• การรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
• การใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ
• การหลกีเล่ียงความลมเหลวของกลไกรฐั
• การรกัษาทางเลอืกสำหรบัอนาคต
• หยดุการเจรญิเตบิโตของประชากร
• กระจายความมัง่คัง่ใหคนยากจน
• การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค

การรกัษาฟนฟู

การปองกนั

การสงเสรมิ

กลยทุธในการจดัการ ไดแก

ทรพัยากรหมนุเวยีน ทรพัยากรทดแทนได ทรพัยากรทีใ่ชแลวหมดไป

แบงเปน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

เกดิการเปลีย่นแปลง
สงผลกระทบตอ

การกระทำของมนษุย

สตัวและโรคตาง ๆ

ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ

ถกูทำลาย
3 ทาง
คอื
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครูนำบตัรคำ “ประชากรมนษุย” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และชวนนกัเรยีนสนทนา

โดยตัง้ประเดน็ใหนกัเรยีนไดตอบคำถามตอไปนี้
“การเพิม่ของประชากรไทย และของโลกมลีกัษณะอยางไร และมผีลกระทบตอทรพัยากร

ธรรมชาตอิยางไร” โดยใหนกัเรียนชวยกนัตอบ โดยทีค่รยูงัไมสรปุวาคำตอบของนกัเรียนถูกตอง
หรอืไมอยางไร

3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษยตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียน
วทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 120–124 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม

4. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที่ 5 เรือ่ง ผลกระทบของการเพิม่ประชากรตอทรพัยากร
ธรรมชาติ โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 5
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 121

5. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 3 และขอ 4 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุม
กลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยเขียนลงในใบงาน
ที ่5.1 และ 5.2

6. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
7. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. บตัรคำ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. แผนภมูแิสดงสถติปิระชากรของประเทศไทย
5. ใบงานที ่5.1 และ 5.2
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ครัง้ที ่2

1. ทบทวนความรเูดมิในบทเรยีนเม่ือครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนบอกผลกระทบของการเพิม่
ประชากรตอทรพัยากรธรรมชาติ

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ช้ัน ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพ
วฒันาพานชิ หนา 124–128 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่5.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงาน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่5.3
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ครัง้ที ่3

1. ทบทวนความรเูดมิในบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนบอกหลกัการ การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง แนวทาง
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โดยใหสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 128–130 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสม

3. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลังสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่5.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงาน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่5.4
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ครัง้ที ่4

1. ทบทวนความรเูดมิในบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนบอกแนวทางในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

2. แบงนกัเรยีนออกเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง สาเหตทุี่
ทำใหทรพัยากรธรรมชาตถิกูทำลายหรอืเสือ่มสภาพ โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 130–134 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่5.5 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นักเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่5.5
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ครัง้ที ่5

1. ทบทวนความรูเดิมในบทเรียนเม่ือครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันบอกสาเหตุ
ทีท่รพัยากรธรรมชาตถิกูทำลายหรอืเสือ่มสภาพ

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง กลยทุธในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 134–140 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสม

3. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่16 เรือ่ง พฒันากร–พฒันาการ โดยศกึษาวธิดีำเนนิการ
ทดลองจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 138–139

4. เม่ือแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 1 และขอ 2 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุ
ยอยเพือ่ระดมสมอง รวมกนัสรุปผลจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเขยีนลงในใบงานที ่5.6 และ 5.7
ทีค่รูแจก

5. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
6. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่16 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 138)
3. ใบงานที ่5.6 และ 5.7
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ครัง้ที ่6

1. ทบทวนความรูเดิมในบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันบอกกลยุทธใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การพฒันา
และอนรุกัษสิง่แวดลอม โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนักพมิพ
วฒันาพานชิ หนา 140–144 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่5.8 ทีค่รแูจก

4. ตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่5.8
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ครัง้ที ่7

1. ทบทวนความรเูดมิในบทเรยีนเม่ือครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรียนชวยกนับอกความหมายของ
คำวา การพฒันา การอนรุกัษและการพฒันาทีย่ัง่ยนื

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง หลักการ
และแนวทางปฏบิตัทิีน่ำไปสคูวามยัง่ยนื โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3
เลม 5 สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 144–148 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
4. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ

ลงในใบงานที ่5.9 ทีค่รแูจก

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่5.9
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ครัง้ที ่8

1. ทบทวนความรเูดมิในบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนชวยกนับอกหลกัการและ
แนวทางปฏบิตัทิีน่ำไปสคูวามยัง่ยนื

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 17 เรื่อง
การเสรมิสรางคณุภาพสิง่แวดลอมอยางย่ังยืนและคณุภาพชวีติทีด่ี โดยศกึษาวธิดีำเนนิการทดลอง
จากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 148

3. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเขยีนลงในใบงานที ่5.10 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงาน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึลง

ในสมดุ
6. ใหนกัเรียนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่17 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 148)
3. ใบงานที ่5.10
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
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กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรียนศึกษาคนควาความรเูรือ่ง ประชากรและทรพัยากรธรรมชาติ จากหนงัสอืสารานกุรม

วทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร เอกสารสิง่พมิพตาง ๆ เชน หนงัสอืพมิพรายวนั
ฯลฯ รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็สำคญั ๆ  ทีค่นพบ

2. ครแูละนักเรียนรวมกนัจดันทิรรศการเรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประชากรมนษุย
ตอทรพัยากรธรรมชาต ิพรอมทัง้เชญิผทูรงคณุวฒุมิาอภปิรายหรอืสนทนา หลงัจากจดันทิรรศการ
เสรจ็แลว ใหนกัเรยีนแบงกลมุเขยีนรายงานสรปุประโยชนทีไ่ดรบัจากกจิกรรมดงักลาว

3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน

กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมดุบนัทกึของนกัเรยีน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภิปรายกลุมยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต
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1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. บตัรคำ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 5 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. แผนภมูิ
5. ใบงาน
6. อปุกรณการทดลอง

สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 5

ใชขอมลูในตารางตอไปนีต้อบคำถามขอ 1–5
ป พ.ศ. จำนวน (ลานคน)
2454 8.26
2462 8.54
2472 11.50
2480 14.46
2490 17.44
2503 26.25
2513 34.39
2523 44.82
2533 54.53
2535 57.78
2537 59.09
2538 59.46
2539 60.11
2540 60.81

1. จากการสำรวจประชากรในชวงป พ.ศ. 2454–2540
ขอใดคือกราฟแสดงอัตราการเพิ่มของประชากร
ของประเทศไทย

ก ค

ข ง

2. การเพิม่ของประชากรในชวงป พ.ศ. ใดเปนไปอยาง
ชามาก
ก 2454–2490 ค 2514–2533
ข 2491–2513 ง 2534–2540

3. เหตุใดการเพิ่มของประชากรในขอ 2
จงึมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางชา ๆ
ก ยงัไมมกีารสำรวจสำมะโนประชากร
ข อตัราการยายถ่ินทีอ่ยขูองประชากรต่ำ
ค ความกาวหนาทางดานการแพทยยงัไม

เจรญิเทาทีค่วร
ง รัฐบาลไมมีนโยบายสนับสนุนใหมี

การเพิม่จำนวนประชากร

4. การเพิ่มประชากรอยางรวดเร็วในขอ 4
เกดิจากสาเหตใุด
ก การขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ข การสงเสรมิการวางแผนครอบครวั
ค ความเจรญิกาวหนาทางดานการแพทย

และสาธารณสุข
ง ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยา-

ศาสตรและเทคโนโลยี

จำนวนประชากร จำนวนประชากร

เวลา เวลา

เวลา เวลา

จำนวนประชากร จำนวนประชากร

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

5. อัตราการเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อยางรวดเรว็ในชวงป พ.ศ. ใด
ก 2454–2490 ค 2514–2533
ข 2491–2513 ง 2534–2540

7

7 7

7

7
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6. ขนาดของประชากรในแหลงทีอ่ยหูน่ึง ๆ

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจาก
สาเหตใุด
ก การเกดิ
ข คณุภาพชวีติต่ำ
ค สภาพอากาศไมเอือ้อำนวย
ง ขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ

7. ขอใดจัดเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร
ก ประเทศไทยมจีำนวนประชากรประมาณ

60 ลานคน
ข จังหวัดนนทบุรีมีจำนวนประชากร

มากกวาจงัหวดัระนอง
ค ประชากรในหมูบานสุขใจมีอัตราการ

ยายออกจากพืน้ทีเ่พิม่ขึน้
ง ป พ.ศ. 2547 ชาวเขาเผาหนึง่มอีตัรา

การเกดิและอตัราการตายของประชากร
เทากนั

8. สาเหตทุีท่ำใหขนาดของประชากรเปลีย่น
แปลงอยตูลอดเวลาคอืขอใด
ก การเกดิ
ข การตาย
ค การยายถิน่ทีอ่ยู
ง ถกูทกุขอ

9. ชุมชนเมืองไดรับผลกระทบจากการเพิ่ม
ประชากรอยางไร
1. เกดิปญหาชมุชนแออดั
2. ขาดแคลนทีด่นิทำกนิ
3. ประชาชนวางงาน
4. เกดิปญหาอาชญากรรม
ก 1 และ 2
ข 3 และ 4
ค 2, 3 และ 4
ง 1, 2, 3 และ 4

10. วธิกีารแกปญหาการเพิม่ขึน้ของประชากร
ทีร่ฐับาลดำเนนิการและไดผลดคีอืขอใด
ก สงเสรมิการศกึษา
ข สงเสรมิการวางแผนครอบครวั
ค เพิม่บรกิารทางดานสาธารณสขุ
ง ถกูทกุขอ

11. ถาเราสำรวจพบวา ชุมชนแหงหน่ึงมัก
จะเกิดน้ำทวมขังพื้นที่ในชวงกอนและ
ระหวางฤดูฝนทุกปแลว ขอใด ไมใช
สมมตฐิานของปญหาดงักลาว
ก ทอระบายน้ำในชมุชนมขีนาดเลก็
ข พืน้ทีบ่รเิวณชมุชนต่ำกวาพืน้ทีโ่ดยรอบ
ค พืน้ทีบ่รเิวณชมุชนเปนดนิรวนปนทราย
ง ทอระบายน้ำมีเศษถุงพลาสติกหรือ

ขยะอดุตนั
12. ปจจุบันพืชที่เพาะปลูกในชุมชนมักจะ

เจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร ซึ่งเกิดจาก
พืน้ดนิประกอบดวยดนิเสยีเปนสวนใหญ
นักเรียนคิดวาสมมติฐานขอใดตรงกับ
ปญหาดงักลาว
ก การเผาซากพชืทีป่ลกูในบรเิวณนัน้หลงั

ฤดเูกบ็เกีย่ว
ข เกษตรกรใชปยุเคมีบำรงุพชืในปรมิาณ

ทีเ่กนิความจำเปน
ค เกษตรกรไมใสปยุเคมบีำรงุพชืทีป่ลกู

ในพืน้ทีบ่รเิวณนัน้
ง พืน้ดนิบรเิวณนัน้ใชเพาะปลกูมากเกิน

ไปทำใหขาดสารอาหารและแรธาตทุีพ่ชื
ตองการ

13. ขอใด ไมใช สาเหตุที่กอใหเกิดปญหา
สิง่แวดลอม
ก การเพิม่ของประชากร
ข ความแปรปรวนของฤดกูาล
ค การขยายตวัทางดานเศรษฐกจิ
ง ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

7

7

7

7

7

7

7

7
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14. ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทใดกอกำเนดิ

มาพรอมกับทองถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู
และมอียใูนธรรมชาตทิัว่ไป
ก ทรพัยากรทดแทนได
ข ทรพัยากรทีใ่ชไมหมดสิน้
ค ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ทดแทน

ไมได
ง ไมมขีอถกู

15. “ถาเกษตรกรใชยาปราบศัตรูพืชในเรือก
สวนไรนาแลว แหลงน้ำบรเิวณนัน้ยอมได
รบัพษิจากยาดงักลาว” นกัเรยีนเหน็ดวย
กบัคำกลาวนีห้รือไม เพราะเหตใุด
ก เห็นดวย เพราะสารพิษไมสามารถ

กำจดัใหหมดไปได
ข เห็นดวย เพราะยาปราบศัตรูพืชจะ

ละลายไปกับน้ำ ทำใหน้ำมีสารพิษ
ปะปนอยู

ค ไมเหน็ดวย เพราะธรรมชาตมิกีลไกใน
การสลายและกำจัดสารพิษ

ง ไมเหน็ดวย เพราะยาปราบศตัรพูชืสวน
ใหญยอยสลายไดงาย ไมมพีษิตกคาง

16. กรณีใดเปนการทำลายทรัพยากรธรรม-
ชาตใินทองถิน่
ก เสกตัดไมในปาสงวนเพื่อนำมาใช

สรางบาน
ข เบิรดบุกรุกปาชุมชนเพื่อขยายพื้นที่

ทำการเกษตร
ค ดงัใสปยุเคมแีละสารกำจดัศตัรพูชืใน

สวนบรเิวณบาน
ง ถกูทกุขอ

17. ขอใดคอืสาเหตทุีท่ำใหทรพัยากรธรรมชาติ
ถกูทำลายใหเสือ่มสภาพลง
ก การอพยพของสตัวฝงูใหญ
ข ปรากฏการณทางธรรมชาติ
ค การเพิม่จำนวนของประชากรมนษุย
ง ถกูทกุขอ

18. ถาในทองถิ่นของนักเรียนเปนแหลงอุต-
สาหกรรม จะประสบกบัปญหาทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในขอใด
1. ดนิ        2. น้ำ
3. ปาไม 4. อากาศ
ก 1 และ 3
ข 2 เทานัน้
ค 2 และ 4
ง 4 เทานัน้

19. ปจจบุนัตามเมอืงใหญ ๆ  นยิมปลกูตนไม
ไวบริ เวณถนน หรือจัดทำเปนสวน
สาธารณะ ซึง่จะไดรบัผลดตีามหลกัเกณฑ
ทางวทิยาศาสตรขอใด
ก อนรุกัษพนัธไุมทีห่ายาก
ข เพิม่ปรมิาณแกสออกซเิจน
ค ลดสารพษิตกคางในอากาศ
ง เพิม่ปรมิาณแกสคารบอนไดออกไซด

20. ปญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศเกิดจาก
สาเหตใุด
ก การตดัไมทำลายปา
ข การเพิม่จำนวนประชากรอยางรวดเรว็
ค การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ทำใหเกิด

แกสพษิ
ง ไมมขีอถกู

21. วธิกีารทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะชวยรกัษาปาไมใหคงอยู
คอืขอใด
ก ยกเลิกการสัมปทานปาไม
ข ปลูกปาเพิ่มเทาที่ตัดไปใช
ค กำหนดเขตปาสงวนใหมากทีส่ดุ
ง เลือกตัดไมเฉพาะที่จำเปนหรือใช

ประโยชนได
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22. การจดัการทรพัยากรน้ำในชมุชนทีด่ทีีส่ดุ

คอืขอใด
ก การใชน้ำอยางประหยดั
ข การหาแหลงน้ำใหมไวใชเพิม่เตมิ
ค การขุดบอเกบ็น้ำไวใชยามขาดแคลน
ง การนำเทคโนโลยใีหม ๆ  มาใชในการ

บำบดัน้ำเสยี
23. จดุประสงคสำคญัของการอนรุกัษทรพัยากร

ธรรมชาตคิอืขอใด
ก ใหทกุคนรกัธรรมชาติ
ข สะสมทรพัยากรธรรมชาติ
ค ใหมีทรัพยากรธรรมชาติไวใหคนรุน

หลังใช
ง ใชทรพัยากรธรรมชาตใิหเกดิประโยชน

มากทีส่ดุ
24. ขอใดจัดเปนกิจกรรมของการอนุรักษ

สิง่แวดลอม
ก การใชรถจกัรยานยนตแทนรถยนตนัง่

สวนบคุคล
ข การปลกูพชืผัก ผลไมตาง ๆ โดยใช

ยาปราบศตัรพูชื
ค การกำจดัขยะดวยวธิกีารเผาไฟในเตา

เผาขยะทกุวนั
ง การปลอยน้ำทิ้งจากบานเรือนและ

โรงงานลงบอพกักอน แลวฉดีน้ำใหเปน
ฝอยระบายออกไปตามทอระบายน้ำ

25. ขอใดเปนมาตรการสำคญัในการอนรุกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติ
ก ปองกนัการเกิดมลพษิดานสิง่แวดลอม
ข เกบ็รกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิหคงอยู
ค ทำนุบำรุงทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะ

ทีก่ำลงัจะสญูหายใหคงอยตูลอดไป
ง คมุครอง สงวน และบำรงุทรพัยากร

ธรรมชาติใหมีการทดแทนมากกวา
การใชประโยชน

26. การออกกฎหมายควบคุมการกำจัดของ
เสียจากโรงงานเปนผลดีตอระบบนิเวศ
หรอืไม เพราะเหตใุด
ก ด ีเพราะสามารถนำของเสยีกลับมาใช

ใหมได
ข ดี เพราะทำใหสิ่งแวดลอมไมเปลี่ยน

แปลงไปมาก
ค ไมด ีเพราะธรรมชาตมิรีะบบการรกัษา

สมดลุดวยตนเองได
ง ไมดี เพราะโรงงานอุตสาหกรรมกับ

ระบบนเิวศไมเก่ียวของกนั

27. โดยปกตพิืน้ดนิทีไ่มมซีากพืชซากสตัวใน
ดนิหรอืมตีนไมปกคลมุ เมือ่ฝนตกพืน้ดนิ
บรเิวณนัน้จะมกีารเปลีย่นแปลงตามขอใด
ก เนือ้ดนิจะสลายอมุน้ำไมไดเลย
ข ดนิจะดดูซบัน้ำฝนไดอยางเตม็ที่
ค น้ำฝนจะพดัพานำหนาดนิไปทีอ่ืน่
ง น้ำฝนจะซมึลงไปในพืน้ดนิอยางรวดเรว็

28. ขอใดเปนวธิกีารอนรุกัษดนิ
ก การไถพรวนดนิ
ข การปลกูพชืหมนุเวยีน
ค การใสปยุเคมีในดนิทีใ่ชสำหรบัปลกูพชื
ง การปลกูพชืเกษตรควบคกูบัการเลีย้ง

สตัวในพืน้ทีเ่ดยีวกนั

29. ขอใด ไมใช การเสรมิสรางคณุภาพของ
สิง่แวดลอม
ก ลดการใชพลังงานจากทรัพยากร

ธรรมชาติ
ข สงวนรกัษาแหลงทรพัยากรธรรมชาติ

ไวใชใหนานทีส่ดุ
ค เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการอปุโภค

บรโิภคของประชากร
ง การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิกุคร้ัง

ตองใชเทคโนโลยทีีท่นัสมัย
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30. การใชทรพัยากรธรรมชาตจิะตองเปนไป

อยางสมเหตสุมผล ใชอยางฉลาดหรอืใช
เทาที่จำเปน แนวทางดังกลาวนี้เหมาะ
สำหรบัทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทใด
ก ทรพัยากรทีท่ดแทนได
ข ทรพัยากรทีใ่ชไมหมดสิน้
ค ทรพัยากรทีใ่ชแลวหมดไป
ง ถกูทกุขอ

31. มาตรการเสรมิทีจ่ะชวยใหการดำเนนิงาน
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและใหผล
ระยะยาวคอืขอใด
ก การกำหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวด-

ลอม
ข การประชาสัมพันธและสิ่งแวดลอม

ศกึษา
ค การประกาศใชพระราชบญัญตัสิงเสรมิ

และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
ง การใชมาตรการจูงใจในการอนุรักษ

และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

32. พจิารณาขอมลูตอไปนี้
1. ใชบนัไดแทนการใชลฟิต
2. นำถงุเทาเกามาเชด็ถรูองเทา
3. นำกระดาษหนงัสอืพมิพมาพบัเปนถงุ

กระดาษ
4. เลอืกใชผลติภณัฑชนดิเตมิทีเ่รยีกวา

Refill
ขอใดแสดงถงึการเปลีย่นพฤตกิรรมในการ
อปุโภคบรโิภคทรพัยากรโดยวธิ ีReuse
ก 1 และ 2 ค 1, 2 และ 3
ข 2 และ 3 ง 1, 2, 3 และ 4

33. การพฒันาทีย่ัง่ยนืหมายถงึขอใด
ก การใชทรพัยากรใหนอยทีส่ดุ
ข การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด
ค การใชทรพัยากรใหเกดิความเสยีหาย

นอยทีส่ดุและนานทีส่ดุ
ง การใชทรพัยากรอยางเตม็ทีเ่พือ่พฒันา

เศรษฐกจิของประเทศ
34. วธิกีารทีจ่ะชวยอนรุกัษทรพัยากรปาไมให

ไดผลยัง่ยนืมากทีส่ดุคอืขอใด
ก ลงโทษผูฝาฝนลักลอบตัดไมอยาง

เครงครดั
ข ใชไมและผลิตผลจากปาไมใหเกิด

ประโยชนสูงสุด
ค เผยแพรความรูเกี่ยวกับผลเสียของ

การตดัไมทำลายปา
ง ใหการศึกษาอบรมแกเยาวชน เพื่อ

สรางจติสำนกึในการอนรุกัษปาไม
35. ขอใดไมเปนการกระทำที่สนับสนุน

ปฏญิญารโิอฯ
ก ตดิตัง้ระบบบำบดัน้ำทิง้ในบานเรอืน
ข ใชสนิคาทีไ่ดเครือ่งหมาย ISO 14001
ค เลือกซื้อสินคาที่มีการบรรจุหีบหอ

หลาย ๆ ชัน้
ง หลกีเลีย่งการใชโฟมและถงุพลาสตกิ

ในการบรรจขุอง
36. การปองกันการเกิดไฟปาขณะทองเที่ยว

ปาอทุยานแหงชาต ิควรปฏบิตัตินอยางไร
ก ไมนำอปุกรณตดิไฟงายเขาปา
ข จดัเวรยามเฝาระวงัเมือ่มกีารกอกองไฟ
ค ดบัไฟเมือ่เจาหนาทีอ่ทุยานมาตรวจเยีย่ม
ง เลอืกทองเทีย่วในชวงฤดฝูนเพือ่ปอง

กนัการเกดิไฟปา
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37. ถาในชมุชนทีน่กัเรยีนอาศยัอยเูกดิปญหา

น้ำทวมเนื่องจากการตัดไมทำลายปา
นักเรียนจะมีสวนรวมในการปองกัน
ปญหาน้ำทวมนีไ้ดอยางไร
ก เสนอแนะใหมกีารสรางเขือ่นกกัเกบ็น้ำ

ในชมุชน
ข จดัแสดงคอนเสริตเพือ่สมทบทนุชวย

เหลอืผปูระสบภยั
ค ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการ

ปราบปรามการตดัไมทำลายปา
ง อุทิศตนในการชวยเหลือผูประสบ

อทุกภยัรวมกบัเจาหนาทีข่องรฐัอยาง
เตม็ความสามารถ

38. จากการสำรวจแหลงน้ำในชมุชนใกลเคยีง
นิคมอุตสาหกรรมแหงหน่ึงพบวา เกิด
ภาวะมลพษิทางน้ำเนือ่งจากการปลอยน้ำ
เสยีของโรงงานอตุสาหกรรมลงสแูหลงน้ำ
ถาผูประกอบการตองการรักษาคุณภาพ
ของน้ำไมใหเสื่อมโทรม ผูประกอบการ
แตละโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมควร
มแีนวปฏบิตัริวมกนัอยางไร
ก ใชน้ำอยางรคูณุคาและใชเทาทีจ่ำเปน
ข ทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตอง

บำบดัน้ำเสียกอนปลอยลงสแูหลงน้ำ
ค กำหนดมาตรการในการควบคุมคุณ-

ภาพน้ำทีเ่หมาะสมรวมกนั
ง ถกูทัง้ขอ ข และ ค

39. แนวทางในการปองกันทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพใน
ระยะยาวคอืขอใด
ก การรักษา
ข การฟนฟู
ค การปองกนั
ง การสงเสรมิโดยการใหการศกึษาและ

ปลูกจิตสำนึก

40. นักเรียนสามารถรวมมือกับประชาชน
และหนวยงานของภาครัฐและเอกชนใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดโดยการรวมกันปฏิบัติ
กิจกรรมในขอใด
ก กำหนดพืน้ทีห่ามลาสตัวปา
ข วางแนวทางการจัดการมลพิษทาง

อากาศ
ค รวมปลูกปาและสงเสริมการปลูกปา

ในชุมชน
ง ออกกฎระเบียบรวมกับคนในชุมชน

ในการอนรุกัษทรพัยากรน้ำในทองถิน่
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สาระสำคัญ

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรียนรู

พลังงานที่มนุษยนำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันมากที่สุดในปจจุบันนี้ ไดแก พลังงาน
ไฟฟา แหลงกำเนดิไฟฟามทีัง้ทีเ่ปนเซลลไฟฟาเคมทีีท่ำใหเกดิไฟฟากระแสตรง และเครือ่งกำเนดิ
ไฟฟาที่ทำใหเกิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ปริมาณกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ
กับความตางศักยไฟฟาและแรงเคลื่อนไฟฟา นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับลักษณะของวัตถุที่
ใชทำลวดตัวนำที่จะทำใหความตานทานไฟฟาแตกตางกัน การนำพลังงานไฟฟามาใชประโยชน
เราตองประดิษฐอุปกรณไฟฟามากมาย และที่สำคัญคือหลอดไฟฟา การตออุปกรณไฟฟาไมวา
จะเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนานมีความสำคัญ เพราะจะทำใหเราทราบปริมาณกระแสไฟฟา
ทีเ่ราใช เครือ่งวดักระแสไฟฟา เรยีกวา แอมมเิตอร สวนเครือ่งวดัความตางศกัยไฟฟา เรยีกวา
โวลตมิเตอร เราใชกฎของโอหมในการคำนวณเกี่ยวกับความตานทาน ความตางศักย และ
กระแสไฟฟา

1. ทดลองและอธบิายความสมัพนัธระหวางความตางศกัยไฟฟา กระแสไฟฟา ความตานทาน
ไฟฟา และคำนวณหาปรมิาณทีเ่ก่ียวของ

2. สบืคนขอมลูและคำนวณหาพลงัไฟฟาของเครือ่งใชไฟฟาและคาไฟฟา

1. การผลิตกระแสไฟฟา
2. การวดักระแสไฟฟาและความตางศกัย
3. กระแสไฟฟากบัความตานทาน
4. วงจรไฟฟาและแผนภาพวงจรไฟฟา

แผนการจดัการเรยีนรทูี ่6

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 (ภาคเรยีนที่ 2)
หนวยการเรยีนรทูี ่3 ไฟฟา
ตอนที ่1  ไฟฟาเชงิทฤษฎี เวลา 4 ชัว่โมง

ตอนที ่2
แผนการจดัการเรยีนรู

วทิยาศาสตร เลม 6 ภาคเรยีนที ่2
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แผนผงัความคดิ (concept map)

ไฟฟา
แหลงกำเนดิไฟฟา เครือ่งมอืวดั

การตอวงจรไฟฟา

แบบอนกุรม แบบขนาน

เซลลไฟฟาเคมี ผลติไฟฟากระแสตรง

เครือ่งกำเนดิไฟฟา ไดนาโมเชน แบงเปน

ไดนาโมกระแสตรง ผลติไฟฟากระแสตรง

ไดนาโมกระแสสลบั ผลติไฟฟากระแสสลบั

แอมมเิตอร ใช กระแสไฟฟา

โวลตมเิตอร ความตางศกัยไฟฟาใช

• ใชสญัลกัษณ
• กระแสไฟฟามหีนวยเปนแอมแปร
• ตองตอแบบอนุกรมกับวงจร
• มคีวามตานทานนอย

• ใชสญัลกัษณ
• ความตางศกัยมหีนวยเปนโวลต
• ตองตอแบบขนานกับวงจร
• มคีวามตานทานมาก

A

V

• ความตานทานรวมมคีามากข้ึน โดยการ
รวมกนั

• ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวตาน
ทานแตละตวัเทากบักระแสไฟฟาในวงจร

• ความตางศักยระหวางปลายทั้งสองของ
ตัวตานทานจะเทากับผลบวกของความ
ตางศักยไฟฟาระหวางปลายทั้งสองของ
ตัวตานทานแตละตัว

• ความตานทานรวมมคีานอยลง และนอยกวาความ
ตานทานตวัทีน่อยทีส่ดุทีน่ำมาตอขนานกนั

• ปริมาณกระแสไฟฟารวมของวงจรมีคาเทากับ
ผลบวกของกระแสไฟฟาของวงจรยอย

• ความตางศักยระหวางปลายทั้งสองของตัวตาน
ทานแตละตัวมีคาเทากัน และเทากับความตาง
ศกัยไฟฟาระหวางปลายทัง้สองของตวัตานทาน
ทีต่อขนานกนั
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ือง พลงังานไฟฟา โดยใหนกัเรียนยกตวัอยางเครือ่งใชไฟฟาที่

ใชในชีวติประจำวนัคนละ 1 ตวัอยาง
3. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง การผลิต

กระแสไฟฟา โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนักพมิพวฒันาพานิช
หนา 3–14 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

4. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่1 เรือ่ง เซลลไฟฟาเคม ีโดยศกึษาวธิดีำเนนิการทดลองจาก
หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 3–4

5. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่2 เรือ่ง ไดนาโม (กระแสไฟฟาเหนีย่วนำ) โดยศกึษา
วิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 8–9

6. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 3, 4 และ 5 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุม
กลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน และผลจากการทดลอง โดยเขยีนลง
ในใบงานที ่6.1, 6.2 และ 6.3 ทีค่รแูจก

7. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน และผลจากการทดลอง โดยการอภปิราย
หนาช้ันเรียน

8. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่1 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 3)
4. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่2 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 8)
5. ใบงานที ่6.1, 6.2 และ 6.3
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ครัง้ที ่2

1. ทบทวนความรูเดิมในบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหชวยกันบอกผลสรุปจากการ
ทดลองเรือ่ง เซลลไฟฟาเคม ีและเรือ่งไดนาโม (กระแสไฟฟาเหนีย่วนำ)

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่3 เรือ่ง การวดั
กระแสไฟฟา โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 15

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 เสร็จเรียบรอยแลว ใหอภิปรายกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่6.4 ทีค่รูแจก

4. ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง การวัดกระแสไฟฟาดวยแอมมิเตอร โดย
สบืคนขอมลูจากหนงัสอืวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 16–21 หรอื
จากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

5. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่6.5 ทีค่รแูจก

6. ใหตัวแทนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการทดลอง และผลงานจากการสืบคน โดย
การอภปิรายหนาชัน้เรียน

7. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่3 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 15)
3. ใบงานที ่6.4 และ 6.5
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ครัง้ที ่3

1. ทบทวนความรูเดิมจากบทเรียนเม่ือครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันอธิบายวิธีวัด
กระแสไฟฟาดวยแอมมเิตอร

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง กระแสไฟฟา
กบัความตานทาน โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพ
วฒันาพานชิ หนา 21–25 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

3. เมื่อแตละกลุมสืบคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลัง
สมอง รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่6.6 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน
5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน

บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่6.6
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ครัง้ที ่4

1. ครูนำแผนภาพแสดงสัญลักษณที่ใชแทนอุปกรณไฟฟา ติดที่แผนปายหนาชั้นเรียน
และชวนนกัเรียนสนทนาเกีย่วกบัแผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง วงจรไฟฟาและ
แผนภาพวงจรไฟฟา โดยสืบคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพ
วฒันาพานชิ หนา 25–34

3. ใหแตละกลมุปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา โดยศึกษา
วิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 27

4. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 2 และ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอย
เพื่อระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และผลจากการทดลอง โดยเขียนลงใน
ใบงานที ่6.7 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมตาม ขอ 2 และ 3 โดย
การอภปิรายหนาชัน้เรียน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำและใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

7. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่4 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 27)
3. ใบงานที ่6.7
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
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กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรียนศึกษาคนควาความรเูรือ่ง ไฟฟาเชิงทฤษฎ ีจากหนงัสอืสารานกุรมวทิยาศาสตร

สำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร ฯลฯ เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็สำคญัทีค่นพบ
2. ครูจัดหาเอกสาร หรือบทความที่เกี่ยวกับเรื่อง ไฟฟา มาใหนักเรียนอาน แลวรวมกัน

อภปิราย
3. นกัเรียนเลือกทำโครงงานตามสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน

กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทักษะและกระบวนการ
(แบบสงัเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร
(แบบสงัเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต
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สื่อ/แหลงการเรียนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลอง
4. ใบงาน
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7

7

แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน

1. ตวันำไฟฟาทีด่ี คอืขอใด
ก ตวันำทีม่คีวามตานทานคงที่
ข ตวันำทีม่คีวามตานทานนอยมาก
ค ตวันำทีม่คีวามตานทานเปนศูนย
ง ตวันำทีเ่ปลีย่นแปลงความตานทานได

2. ขอใดเปนฉนวนไฟฟา
ก ดบีกุ ค สังกะสี
ข ซลิคิอน ง ทงัสเตน

3. ไดนาโมกระแสตรงตางจากไดนาโม
กระแสสลบัในขอใด
ก ขดลวด
ข แมเหลก็
ค คอมมวิเตเตอร
ง สนามแมเหลก็

4. แอมมเิตอรทีม่คีณุภาพสามารถวดักระแส
ไดถกูตองมากทีส่ดุ จะตองมลีกัษณะตาม
ขอใด
ก ความตานทานนอย
ข ความตานทานมาก
ค ความตางศกัยไฟฟามาก
ง ความตางศกัยไฟฟานอย

5. เมื่อใชแอมมิเตอรกระแสตรงวัดกระแส
ตรงในวงจร ปรากฏวาเขม็เบนกลบั ได
กระแสนอยกวาเดมิ เนือ่งจากสาเหตใุด
ก กระแสลดนอยลง
ข ตอวงจรสลบัขัว้บวก–ลบ
ค กระแสทีว่ดัเปนกระแสสลบั
ง แอมมเิตอรชำรดุใชการไมได

6. โวลตมิเตอรที่ดีจะตองมีลักษณะตรงกับ
ขอใด
ก มคีวามไวสงู
ข มคีวามตานทานนอย
ค มคีวามตานทานมาก
ง มคีวามสามารถในการรบักระแสมาก

7. โวลตมเิตอรมวีธิกีารตอตามขอใด
ก ตอขนานกบัสิง่ทีจ่ะวดั
ข ตอครอมขัว้แบตเตอรี่
ค ตออนกุรมกับสิง่ทีจ่ะวดั
ง ตอระหวางขั้วบวกและขั้วลบ

7

7

7

7

7

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

6
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8. จากเซลลไฟฟาเคมดีงัรปู สารละลาย X คอืขอใด

โลหะทองแดง

สารละลาย X

สะพานไอออน
โลหะแมกนีเซียม

สารละลาย Mg+2 ไอออน

E C A

1.5 V 1.5 V 1.5 V

F D B

Zn Cu

H2SO4

Cu Mg

CuSO4

Pb Pb

Pb2+

Zn Cu

Zn2+ Cu2+

ก สารละลายกรดซัลฟวริก ค สารละลาย Zn2+ ไอออน
ข สารละลาย Cu2+ ไอออน ง สารละลาย Mg2+ ไอออน

9. ขัว้ไฟฟาตอไปนี ้ขัว้ใดมศีกัยไฟฟาสงูสดุ เมือ่คดิวาขัว้มศีกัยไฟฟาเปนศนูย

ก ขัว้ A ค ขัว้ D
ข ขัว้ B ง ขัว้ E

10. เซลลไฟฟาเคมใีนขอใด ไมม ีกระแสไหล

ก ค

ข ง

11. เมือ่จมุแทงทองแดงและแมกนเีซยีมลงไปในสารละลายคอปเปอรซลัเฟตเพือ่สรางเซลลไฟฟา
เคม ีสารละลายคอปเปอรซลัเฟตทำหนาทีเ่ปนอะไร
ก ขั้วไฟฟา ค อเิลก็โทรไลต
ข อเิลก็โทรด ง ขอมลูไมเพยีงพอ

7

7

7

7
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12. คำกลาวในขอใด ไม ถกูตอง
ก กระแสไฟฟาไมไดเกิดขึ้นจริง เปน

เพยีงกระแสสมมตเิทาน้ัน
ข ขัว้อเิลก็โทรด คอืทางทีก่ระแสอเิล็ก-

ตรอนไหลเขาและไหลออก
ค อเิลก็ตรอนจะไหลจากขัว้ทีม่ศีกัยไฟฟา

ต่ำกวาไปยงัขัว้ทีม่ศีกัยไฟฟาสูงกวา
ง แรงเคลื่อนไฟฟาของเซลลขึ้นอยูกับ

ปรมิาณของสารละลายและขนาดของ
ขั้วไฟฟา

13. ตามหลักการของฟาราเดย ถาเราไมใช
ขดลวด แตเราใชลวดเสนเดยีวดงัภาพแลว
เคลือ่นทีล่วดเขาไปในสนามแมเหลก็เรว็ ๆ
จะมกีระแสในวงจรทีต่อกบัลวดหรอืไม

เคลื่อนที่เขาไปเร็ว ๆ

เครือ่งวดักระแสไฟฟา

N

S
A

ก ไมม ีเพราะไมใชขดลวด
ข ไมม ีเพราะไมถกูหลกัการ
ค มกีระแส แมจะเปนลวดเสนเดยีว
ง ขอมลูไมเพยีงพอ

14. ในการจัดไดนาโมกระแสสลับ ถาเอา
แมเหล็กออกไปขางหน่ึง เหลือแมเหล็ก
ขางเดียว เมื่อหมุนขดลวดจะเกิดไฟฟา
กระแสสลบัขึน้หรอืไม
ก ไมเกิด เกิดแตไฟฟากระแสตรง
ข ไมเกดิกระแสไฟฟาในวงจรเลย
ค เกดิไฟฟากระแสตรง ปรมิาณมาก
ง เกิดไฟฟากระแสสลับ แตมีปริมาณ

นอยมาก

15. กระแสไฟฟา คอือะไร
ก กระแสสมมติ
ข กระแสโปรตอน
ค กระแสนวิตรอน
ง กระแสอเิล็กตรอน

16. กระแสไฟฟาจะมกีารไหลอยางไรในวงจร
ไฟฟา
ก จากทีส่งูลงสพูืน้ทีต่่ำกวา
ข จากทีอ่ณุหภมูสิงูไปยงัทีอ่ณุหภมูติ่ำ
ค จากทีศ่กัยไฟฟาต่ำไปยงัศกัยไฟฟาสงู
ง จากทีศ่กัยไฟฟาสงูไปยงัศกัยไฟฟาต่ำ

17. อุปกรณใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
พลงังานกล
ก ไดนาโม
ข หลอดไฟฟา
ค มอเตอรไฟฟา
ง กาตมน้ำไฟฟา

18. สวิตชไฟฟานั้นคืออุปกรณสำหรับใชทำ
อะไร
ก ตดัและตอวงจรไฟฟา
ข เพิม่ความตางศกัยไฟฟา
ค เพิม่ความตานทานในวงจร
ง เปลีย่นวงจรจากอนกุรมเปนขนาน

19. หนาทีข่องมอเตอร คอือะไร
ก เปลีย่นพลงังานกลเปนพลงังานไฟฟา
ข เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานศักย
ค เปลีย่นพลงังานไฟฟาเปนพลงังานกล
ง เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน

ความรอน

7

7

7

7

7

7

7

7
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20. หนาทีข่องไดนาโม คอือะไร
ก เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา ค เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล
ข เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานศักย ง เปลีย่นพลงังานไฟฟาเปนพลงังานความรอน

21. การตอวงจรในขอใดทีใ่หความสวางมากทีส่ดุ

ก ค

ข ง

Y X

กระแส

V R
–
+

+
–

22. ในวงจรไฟฟาดงัรปู การทีก่ระแสไฟฟาไหลจากจดุ X ไปยงัจดุ Y จดุใดทีศ่กัยไฟฟาสงูกวากนั

ก จดุ X สงูกวาจดุ Y ค ทกุจดุมศีกัยไฟฟาเทากนั
ข จดุ Y สงูกวาจดุ X ง หลอดไฟฟามศีกัยไฟฟาสงูสดุ

23. โวลตมเิตอรในรปูนีต้อไวผดิ ถาจะใหถกูตองควรทำตามขอใดเมือ่วดัความตางศกัยระหวางขัว้ R

ก กลบัขัว้โวลตมเิตอร ค เปลีย่นโวลตมเิตอรใหม
ข กลบัขัว้ความตานทาน ง เปลีย่นความตานทานใหม

24. ขอใดถูกตอง
ก ไดนาโมใหกระแสไฟฟาเนือ่งจากการหมนุของขดลวดรอบแกนเหลก็
ข เซลลสรุยิะประกอบดวยแผนโลหะสองชนดิประกอบกนั คอื แผนโบรอนและแผนซลิคิอน
ค เซลลแหงทีป่ระจไุฟฟาใหมไดประกอบดวยสงักะส ีโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด และซลิเวอร

ออกไซด
ง ถานไฟฉายประกอบดวยโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดเปนอเิลก็โทรไลต แพลทนิมัเปนอเิลก็-

โทรด มผีงคารบอนเปนคะตะไลต

7

7

7

7

7
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25. การตออปุกรณไฟฟาดงัรปูตอไปนี ้ถานกัเรยีนจะเขยีนเปนวงจรไฟฟาจะเขยีนไดดงัวงจรใด
แบตเตอรี่

หลอดไฟ 3 หลอด

แอมมเิตอร
+ – + –

โลหะสังกะสี
โลหะทองแดง

น้ำ

โลหะสังกะสี
โลหะทองแดง

กรดซัลฟวริก
1.0 โมล/ลติร

โลหะทองแดง
โลหะสังกะสี

โลหะสังกะสี
โลหะทองแดง

น้ำเชื่อม

กรดไฮโดรคลอริก
1.0 โมล/ลติร

ก ค

ข ง

26. ในหลอดไฟฟาขอใดสวางมากทีส่ดุ (มกีระแสไฟฟามากทีส่ดุ)

ก ค

ข ง

7

7
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27. เครือ่งใชไฟฟาขอใดใชกระแสไฟฟามาก
ทีส่ดุในเวลาทีเ่ทากนัเมือ่มขีนาดเทากนั
ก ตเูย็น
ข หลอดเรอืงแสง
ค หมอหงุขาวไฟฟา
ง เคร่ืองปนน้ำผลไม

28. เครื่องใชไฟฟาที่ใชกระแสไฟฟานอย
ทีส่ดุ คอืขอใด
ก ตเูย็น
ข ทีป่งขนมปง
ค หลอดเรอืงแสง
ง หมอหงุขาวไฟฟา

29. ถาใชเครือ่งใชไฟฟากบัแรงเคลือ่นไฟฟา
สูงเกินอัตราที่กำหนด จะมีผลเสียตาม
ขอใด
ก เคร่ืองจะเสยี
ข เครือ่งทำงานไมเตม็ที่
ค สิน้เปลอืงกระแสไฟฟามาก
ง เครือ่งไมเสยีแตทำงานไมได

30. หลอดไฟฟาทีม่ตีวัเลขกำกบัวา 220 V
50 W มคีวามหมายตรงกบัขอใด
ก ใชกบักระแสไฟฟาทีม่คีวามตางศกัย

220 โวลต ไดแสง 50 วตัต
ข ใชกบักระแสไฟฟาทีม่คีวามตางศกัย

220 โวลต ไดงาน 50 วตัต
ค ใชกบักระแสไฟฟาทีม่คีวามตางศกัย

220 โวลต ใหพลงังาน 50 วตัต
ง ใชกบักระแสไฟฟาทีม่คีวามตางศกัย

220 โวลต ใชกำลงัไฟฟา 50 วตัต

31. เตารดีไฟฟาขนาด 1,100 วตัต ใชกบัไฟ
บาน 220 โวลต จงหากระแสไฟฟาทีไ่หล
ผาน และความตานทานของเตารดีไฟฟา
ก 2 แอมแปร 11 โอหม
ข 3 แอมแปร 22 โอหม
ค 4 แอมแปร 33 โอหม
ง 5 แอมแปร 44 โอหม

32. หมอหุงขาวไฟฟาใบหนึ่งสิ้นเปลือง
พลงังานไฟฟา 1,000 จลู ในเวลา 4
วนิาท ีกระแสไฟฟาผานหมอหงุขาวไฟฟา
1 แอมแปร หมอหงุขาวนีค้วรเขยีนกำกบั
ตามขอใด
ก 110 V 200 W
ข 110 V 250 W
ค 220 V 250 W
ง 250 V 250 W

33. ถาใชเตาอบขนาด 220 V 1,650 W ภาย
ในเวลา 2 วนิาท ีจะมกีระแสไฟฟาไหล
ผานกี่แอมแปร
ก 2
ข 5
ค 7.5
ง 15

34. เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามตานทานไฟฟา
40 โอหม ใชกบัความตางศกัย 220 โวลต
จะสิน้เปลอืงกำลงัไฟฟาเทาไร
ก 0.18 วตัต
ข 5.5 วตัต
ค 1,210 วตัต
ง 8,800 วตัต

7

7

7

7

7

7

7

7
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35. เครือ่งใชไฟฟาขนาด 60 วตัต ขณะใชงาน
มกีระแสไฟฟาไหลผาน 0.2 แอมแปร
แสดงวาเครือ่งใชไฟฟานีต้อกบัวงจรไฟฟา
ทีม่คีวามตางศกัยเทาไร
ก 12 โวลต ค 220 โวลต
ข 110 โวลต ง 300 โวลต

36. โทรทศันโดยทัว่ไปมกีำลงัไฟฟา 200 วตัต
ถาประมาณวาแตละครวัเรอืนเปดโทรทศัน
ดใูนชวงเวลา 19.30–22.00 น. ถาคาไฟฟา
ราคายนูติละ 2 บาท แตละครวัเรอืนจะตอง
จายคาไฟฟาสำหรบัการดโูทรทศันแตละ
เดอืนเปนเงนิเทาไร (1 เดอืนม ี30 วนั)
ก 15 บาท ค 36 บาท
ข 30 บาท ง 100 บาท

37. บานหลงัหน่ึงมหีลอดเรอืงแสง 40 วตัต 10
หลอด เปดใชนาน 15 ชัว่โมง เครือ่งซกั
ผา 800 วตัต เปดนาน 4 ชัว่โมง หมอหงุ
ขาวไฟฟา 600 วตัต เปดนาน 6 ชัว่โมง
เครือ่งสบูน้ำ 3,000 วตัต เปดนาน 10
ชัว่โมง ถาคาไฟฟายนูติละ 2 บาท บาน
หลงันีเ้สยีคาไฟฟาเทาไร
ก 6.40 บาท ค 60.00 บาท
ข 7.20 บาท ง 85.60 บาท

38. หลอดเรอืงแสงขนาด 40 วตัต 220 โวลต
กบัหลอดไฟธรรมดา 100 วตัต 110 โวลต
เปดนาน 10 ชัว่โมงเทากนั จะเสยีคาไฟฟา
ตางกนัเทาไร (ราคายนูติละ 2 บาท)
ก 1.20 บาท
ข 1.80 บาท
ค 2.00 บาท
ง 2.20 บาท

39. หลอดไฟฟา 220 โวลต 110 วตัต ถา
นำไปตอกบัไฟ 110 โวลต เปดใชนาน
10 ชัว่โมง จะเสยีคาไฟฟาเทาใด ถาไฟฟา
ยนูติละ 1.50 บาท
ก 0.15 บาท ค 1.15 บาท
ข 0.37 บาท ง 1.25 บาท

40. เครื่องใชไฟฟาในขอใดตองจายเงินคา
ไฟฟามากทีส่ดุ
ก ตเูยน็ 200 W ใชนาน 1 ชัว่โมง
ข เครือ่งซกัผา 150 W ใชนาน 1 ชัว่โมง
ค โทรทศันส ี100 W ใชนาน 5 ชัว่โมง
ง เตาไฟฟา 1,100 W ใชนาน 20 นาที

41. จากตาราง การใชเครือ่งใชไฟฟาชนดิใด
สิน้เปลอืงพลงังานเทากัน
เครือ่งใชไฟฟา เวลาทีใ่ช (ชัว่โมง)

เตารดี 600 W 2
เคร่ืองเปาผม 100 W 4
ทวีสี ี400 W 3
หมอหงุขาว 1,200 W 1

ก เตารดี ทวีสีี
ข ทวีสี ีหมอหงุขาว
ค เตารดี เครือ่งเปาผม
ง เตารดี ทวีสี ีหมอหงุขาว

42. บานหลงัหนึง่ใชไฟฟา 220 โวลต ถาใช
หลอดไฟฟาชนิด 100 วตัต 220 โวลต
จำนวน 10 ดวง พรอมกนั บานหลงันี้
จะตองใชฟวสขนาดอยางนอยกีแ่อมแปร
ก 2
ข 3
ค 4
ง 5

7

7

7

7

7
7

7
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 7

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่2)
หนวยการเรยีนรทูี ่3 ไฟฟา
ตอนที ่2  ไฟฟาในชวีติประจำวนั เวลา 10 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

อปุกรณทีจ่ำเปนสำหรบัวงจรไฟฟา ไดแก สายไฟ ฟวส สะพานไฟ สวติช เตารบั เตาเสยีบ
หลอดไฟฟา และหลอดเรอืงแสง เมือ่เรากำหนดเสนทางใหกระแสไฟฟาผานไดครบรอบทีเ่ราเรียก
วา วงจรไฟฟา กระแสไฟฟาจะไหลผานอุปกรณที่เราตอไว และกระแสไฟฟาจะสูญเสียพลังงาน
ไฟฟาใหแกเคร่ืองใชไฟฟาเพือ่เปลีย่นพลงังานไฟฟาเปนพลงังานรปูอืน่ ๆ  เคร่ืองใชไฟฟาเปนอปุกรณ
ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาใหเปนอุปกรณที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานรูปอื่น ๆ
ได เชน เปลีย่นเปนแสงสวาง ความรอน พลงังานกล พลงังานเสยีง เปนตน นอกจากนีเ้ครือ่ง
ใชไฟฟาบางชนิดยังสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานรูปอื่นหลายรูปในเวลาเดียวกัน
ไดดวย เชน หลอดไฟฟาเปลีย่นพลงังานไฟฟาเปนพลงังานแสง และพลงังานความรอน ในขณะเดยีว
กันเคร่ืองบันทึกเสียงจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลใหมวนแถบบันทึกเสียงหมุนและ
เกดิพลงังานเสยีง เปนตน เคร่ืองใชไฟฟาแตละประเภทจะใชพลงังานไฟฟามากหรอืนอยขึน้อยกูบั
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานเครื่องใชไฟฟานั้นเปนเวลานานเพียงใด ซึ่งเราสามารถวัดคา
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานไดจากมาตรไฟฟา ดังนั้นการเลือกใชเครื่องใชไฟฟาเราจึงตอง
พิจารณาถึงกำลังไฟฟาที่ใชในเครื่องใชไฟฟา คุณภาพของเครื่องใชไฟฟา รูจักวิธีใชที่ถูกตอง
รูจักปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว และไฟฟาลัดวงจร รวมทั้งหมั่นตรวจดูแลรักษาอุปกรณอยู
เสมอ เพือ่นำความรทูีไ่ดไปหาวธิใีนการประหยดัพลงังานตอไป

1. สืบคนขอมูล อภิปราย และเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่ใชในชีวิตประจำวันอยางถูกตอง
ประหยดัและคมุคา

2. สบืคนขอมลู อภปิราย และอธบิายหลกัการตอวงจรไฟฟาและสรางแบบจำลองตดิตัง้วงจร
ไฟฟาในบานไดอยางถกูตองและปลอดภยั

1. เครือ่งใชไฟฟาในบาน
2. ระบบไฟฟาในบาน
3. อปุกรณทีใ่ชในวงจรไฟฟา
4. วงจรไฟฟาในบาน
5. เครือ่งใชไฟฟา
6. กำลังไฟฟา
7. พลังงานไฟฟา
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แผนผงัความคดิ (concept map)

ไฟฟา

อปุกรณทีใ่ชในวงจรไฟฟา เปลีย่นรปูเปน

สายไฟ
สายเปลอืย

สายหมุฉนวน

ฟวส

ฟวสเสน

ปลัก๊ฟวส

คารทรดิจฟวส

สะพานไฟ

สวติช

สวติชทางเดยีว

สวติชสองทาง

สวติชอตัโนมตัิ

เตารบั–เตาเสยีบ

สวนประกอบของวงจรไฟฟา

แหลงกำเนดิไฟฟา สายตวันำเชือ่มโยง อปุกรณทีใ่ชพลงังานไฟฟาใหเกดิ
ประโยชนตามตองการ

เชน

เชน

เชน

เชน
พลงังานเสยีง

พลงังานกล

พลงังานความรอน

พลงังานแสงสวาง
หลอดไฟฟาธรรมดาชนดิไส
หลอดเรอืงแสง
หลอดไฟโฆษณา

เตาไฟฟา
เตารดีไฟฟา
หมอหงุขาวไฟฟา

พดัลมไฟฟา
เครือ่งปน–บดอาหาร
เครือ่งดดูฝนุ

เครือ่งรบัวทิยุ
เคร่ืองบนัทกึเสียง
เครือ่งขยายเสยีง
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ใหนกัเรยีนยกตวัอยางเครือ่งใชไฟฟาในบานคนละ 1 ชนดิ
3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน แตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง เครือ่งใชไฟฟา

ในบาน โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 39–41 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่7.1
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ครัง้ที ่2

1. ครูตดิแถบคำถามบนปายหนาชัน้เรียน ในแถบคำถามดงักลาวมขีอความดงันี ้“นกัเรยีน
ทราบหรอืไมวาในประเทศไทยของเรามกีารจายกระแสไฟฟาไปยงับานทีอ่ยอูาศยัอยางไร” และให
นกัเรยีนชวยกนัตอบคำถาม

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ระบบไฟฟา
ในบาน  โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 42–45 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบคำถาม
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่7.2
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ครัง้ที ่3

1. ใหนกัเรียนยกตวัอยางอปุกรณทีใ่ชในวงจรไฟฟาคนละ 1 ชนดิ
2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง อปุกรณทีใ่ชใน

วงจรไฟฟา โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 45–51

3. เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมขอ 2 เสรจ็เรยีบรอยแลวใหปฏบิตักิจิกรรมที ่5 เรือ่ง สมบตัขิองลวด
นำ โดยศกึษาวธิกีารทดลองจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 45–46

4. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 2 และ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอย
เพือ่ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน และผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงาน
ที ่7.3 ทีค่รแูจก

5. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน และผลงานจากการทดลอง
โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน

6. นกัเรยีนชวยกนัสรปุสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรยีนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที่ 5 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 45)
3. ใบงานที ่7.3
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ครัง้ที ่4

1. ครูตดิแถบขอความทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน ในแถบขอความดงักลาวมขีอความดงันี ้“เพราะ
เหตุใดสายไฟฟาจึงตองหุมดวยฉนวนไฟฟา” โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดตอบคำถาม
แตครยูงัไมเฉลยคำตอบ

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่6 เรือ่ง ไฟฟา
ลัดวงจร โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 51–52

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปรายหนา
ชัน้เรียนและตอบคำถามตามขอ 1 ดวย

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำและใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบขอความ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที่ 6  (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 51)
4. ใบงานที ่7.4
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ครัง้ที ่5

1. ครนูำฟวสมาใหนกัเรยีนด ูและใหนกัเรยีนชวยกนับอกประโยชนของฟวส
2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่7 เรือ่ง สมบตัิ

ของฟวส โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 56–57

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลัง
สมอง รวมกนัสรปุผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.5 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนนกัเรยีนนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน

บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. ฟวส
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที่ 7  (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 56)
4. ใบงานที ่7.5
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ครัง้ที ่6

1. ครนูำสะพานไฟ สวติช เตารบัและเตาเสยีบ มาใหนกัเรยีนด ูและใหนกัเรยีนชวยกนับอก
หนาทีอ่ปุกรณดงักลาว

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง สะพานไฟ
สวิตช เตารับและเตาเสียบ โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 60–66 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.6 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นกัเรยีนชวยกนัสรุปสาระสำคญัของบทเรยีน โดยครชูวยแนะนำ และใหนกัเรียนบนัทกึ
ลงในสมุด

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. สะพานไฟ
2. สวติช
3. เตารับและเตาเสียบ
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
5. ใบงานที ่7.6
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ครัง้ที ่7

1. ครูนำบตัรคำและบตัรขอความตอไปนีต้ดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรยีนชวยกนั
บอกความหมายและตอบคำถามในบตัรคำ และบตัรขอความ ซึง่มดีงันี้

1.1 วงจรไฟฟา
1.2 สายมไีฟ
1.3 สายกลาง หรอืสายกราวด
1.4 โหลด (load)
1.5 เมือ่สะพานไฟ ฟวส และสวติช ตดัวงจรไฟฟาทัง้หมดหรอืบางสวนแลว กระแสไฟฟา

จะไหลอยางไร
2. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 8 เรื่อง การตอวงจรไฟฟา

ในบาน โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 67

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.7 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. บตัรคำ
2. บตัรขอความ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที่ 8 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 3 หนา 67)
5. ใบงานที ่7.7
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ครัง้ที ่8

1. ครูนำภาพ “เอดสินั” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรยีนบอกความสำคญัของ
นกัวทิยาศาสตรคนดังกลาว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง เครือ่งใชไฟฟา
ในบาน โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 71–89 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่9 เรือ่ง มอเตอร  โดยศกึษาวธิดีำเนนิการทดลองจากหนงัสอื
เรียนวิทยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 85

4. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 2 และ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอย
เพื่อระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และสรุปผลจากการทดลอง โดยเขียนลง
ในใบงานที ่7.8 ทีค่รูแจก

5. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน และผลงานจากการทดลอง
โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที่ 9 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 85)
4. ใบงานที ่7.8
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ครัง้ที ่9

1. ครนูำเครือ่งใชไฟฟาตาง ๆ ใหนกัเรยีนดู และใหนกัเรยีนสังเกตตวัเลขตาง ๆ ทีป่รากฏ
อยทูีเ่ครือ่งใชไฟฟาเหลานัน้ เคร่ืองใชไฟฟาดงักลาวเชน เตารดีไฟฟา กระทะไฟฟา และใหนกัเรยีน
ชวยกนัตอบคำถามในแถบคำถามตอไปนี้

1.1 สิ่งใดเปนปจจัย ที่ทำใหเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดเมื่อนำมาใชในเวลาที่เทากัน
จะสิน้เปลอืงพลงังานแตกตางกนั

1.2 สิ่งใดเปนปจจัย ที่ทำใหเครื่องใชไฟฟาชนิดเดียวกันสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
ไมเทากนั

1.3 เราทราบไดอยางไรวา เครือ่งใชไฟฟาแตละชนดิใหพลงังานไฟฟามากนอยเพยีงใด
2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง กำลงัไฟฟา

โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 90–92

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อระดมพลัง
สมอง รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน  โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.9 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. เตารดีไฟฟา
2. กระทะไฟฟา
3. แถบคำถาม
4. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
5. ใบงานที ่7.9
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ครัง้ที ่10

1. ทบทวนความรเูดมิจากบทเรยีนเม่ือครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรียนอธบิายความหมายของ
กำลังไฟฟา

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง พลงังานไฟฟา
โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 93–97 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่7.10 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

6. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ  และดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในวิทยาศาสตร โดยใช
แบบสงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่7.10
3. แบบทดสอบหลงัเรยีน
4. แบบสงัเกต 1–3
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏิบัติกิ จกรรมสืบคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นักเรียนศึกษาคนควาความรูเรื่อง ไฟฟาในชีวิตประจำวัน จากหนังสือสารานุกรม

วทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร  ฯลฯ เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็สำคญั
ทีค่นพบ

2. ครูจดัหาเอกสารหรอืบทความทีเ่กีย่วกบัเรือ่ง ไฟฟาในชวีติประจำวนั มาใหนกัเรยีนอาน
แลวรวมกนัอภปิราย

3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน
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สือ่/แหลงการเรยีนรู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงาน
4. แถบคำถาม
5. แถบขอความ
6. อปุกรณการทดลอง
7. ฟวส
8. สะพานไฟ
9. สวติช

10. เตารบัและเตาเสยีบ
11. บตัรคำ
12. บตัรขอความ
13. รปูภาพ
14. เตารดีไฟฟา
15. กระทะไฟฟา

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )
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1. หลกัการเลอืกสายไฟ ขอใด ผดิ
ก สายไฟทีด่คีวรมคีวามนำไฟฟามาก
ข สายไฟทีด่คีวรมคีวามตานทานต่ำ
ค สายไฟควรมจีดุหลอมเหลวต่ำ และมี

ความยาวมาก
ง สายไฟที่มีกระแสไฟฟาไหลผานมาก

ควรมขีนาดใหญกวาสายไฟทีม่กีระแส
ไฟฟาไหลผานนอย

2. การตอหลอดไฟฟาในบานควรปฏบิตัติาม
ขอใด เพราะเหตใุด
ก แบบขนาน เพราะชวยปองกนัการเกดิ

ไฟฟาลดัวงจรหรอืไฟฟาชอ็ต
ข แบบขนาน เพราะกำลังไฟฟาของ

หลอดไฟฟามเีตม็ทีต่ามตองการ
ค แบบอนกุรม เพราะยิง่จำนวนหลอด

มากความสวางของแตละหลอดยิง่เพิม่
ขึน้มาก

ง แบบอนกุรม เพราะถาไสหลอดไฟฟา
หลอดหนึง่ขาด หลอดอืน่ ๆ  ไมดบัตาม
ไปดวย

3. ขอใด ผดิ
ก เมื่อกดสวิตชเพื่อปดไฟ มีผลทำให

วงจรไฟฟาปด
ข การตอหลอดไฟฟาเขากบัวงจรไฟฟา

ในบานควรตอแบบขนาน
ค ถาฟวสขาดไมควรใชลวดทองแดงตอ

แทน เพราะอาจเกดิไฟไหมได
ง ฟวส สวติช และสะพานไฟเปนอปุกรณที่

ชวยในการปด–เปดวงจรไฟฟาในบานได

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

4. ถาเราใชเครื่องใชไฟฟาหลาย ๆ อยาง
พรอมกนัแลวจะทำใหฟวสขาดเนือ่งจาก
อะไร
ก ความตางศกัยไฟฟามากเกนิไป
ข ความตานทานตอกระแสไฟฟานอย

เกนิไป
ค ความตานทานตอกระแสไฟฟามาก

เกนิไป
ง กระแสไฟฟาผานเครือ่งใชไฟฟาเครือ่ง

ใดเครือ่งหนึง่มากเกนิไป

5. ถานักเรยีนนำหลอดไฟฟาขนาด 80 W
110 V ไปใชกบัไฟฟาในบานทีม่คีวาม
ตางศักย 220 V แลวจะเกิดผลตาม
ขอใด
ก ฟวสขาด
ข ไสหลอดขาด
ค เปลอืงไฟฟามาก
ง ใหความสวางนอยลง

6. ขอใด ไมใช เหตุผลที่ใชแผนไมกา
และใยหินเปนสวนประกอบของเตารีด
ไฟฟา
ก ใชเปนฉนวนไฟฟา
ข ใชเปนแผนความรอน
ค ชวยควบคมุความรอน
ง ชวยปองกนัอนัตรายจากไฟฟารัว่

7

7
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7. ขอใด ไม เกีย่วของกบัการเปลีย่นพลงังาน
ไฟฟาเปนพลงังานกลของมอเตอรไฟฟา
ก ขดลวดตวันำ
ข สนามแมเหลก็
ค แรงเคลือ่นไฟฟา
ง กระแสไฟฟาเหนีย่วนำ

8. หลอดไฟฟาหลอดหนึง่เขยีนไววา 220 V
100 W คำวา 220 V คอือะไร
ก กำลังไฟฟา
ข ความตานทาน
ค ความตางศกัยไฟฟา
ง ปรมิาณกระแสไฟฟา

9. เครื่องใชไฟฟาในบานชนิดใดที่ตองใช
ลวดตวันำทีม่คีวามตานทานมาก ๆ
ก ตเูย็น
ข พดัลม
ค เตารดีไฟฟา
ง เคร่ืองปรบัอากาศ

10. เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอน
จำเปนตองใชลวดความรอนยาวมาก ๆ
เพราะอะไร
ก ตองการกำลังไฟฟามาก
ข ตองการกระแสไฟฟามาก
ค ตองการแรงเคลือ่นไฟฟามาก
ง ตองการความตานทานไฟฟามาก

11. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน
จำพวกเตารดีไฟฟา กาตมน้ำไฟฟา และ
หมอหงุขาวไฟฟา มอีปุกรณใดใชสำหรบั
ควบคมุอณุหภมูิ
ก ฟวส ค แผนไมกา
ข สวติช ง เทอรมอสตทั

12. การเปลงแสงสวางของหลอดฟลูออเรส-
เซนตเกิดจากอะไร
ก การเคล่ือนทีข่องไอปรอทภายในหลอด
ข มีกระแสไหลผานไสหลอด แลวเผา

ไหมจนแดงเปนแสง
ค การเรอืงแสงของแกสทีบ่รรจใุนหลอด

เมือ่อเิล็กตรอนมากระทบ
ง การเรอืงแสงของสารทีฉ่าบภายในหลอด

เมือ่รงัสอีลัตราไวโอเลตมากระทบ
13. เครื่องใชไฟฟาขอใดที่เปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟาเปนพลงังานอืน่ไดเพยีงอยางเดยีว
ก วทิยแุละโทรทศัน
ข ไดรเปาผมและหลอดไฟฟา
ค หมอหงุขาวไฟฟาและกาตมน้ำ
ง เครือ่งเลนเทปและเครือ่งขยายเสยีง

14. ขอใดจดัเปนเครือ่งใชไฟฟาทีใ่หพลงังาน
ความรอนทัง้หมด
ก พดัลม จกัรไฟฟา สวานไฟฟา
ข ตเูยน็ เตาไฟฟา หมอหงุขาวไฟฟา
ค โทรทัศน หลอดไฟฟา เครื่องปนน้ำ

ผลไม
ง เตารีดไฟฟา ไดรเปาผม เครื่องอบ

ไฟฟา
15. ความรอนจากเครือ่งเปาลมเกดิจากสวนใด

ก มอเตอร
ข ใบพดัลม
ค แผนโลหะคู
ง ลวดความรอน
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16. การทำงานของมอเตอรมกีารเปลีย่นแปลงพลงังานตามขอใด

ก พลงังานไฟฟา  อำนาจแมเหลก็  พลงังานกล
ข พลงังานไฟฟา  อำนาจแมเหลก็  พลงังานไฟฟา
ค พลงังานไฟฟา  พลงังานกล  อำนาจแมเหลก็
ง พลงังานไฟฟา  พลงังานไฟฟา  อำนาจแมเหลก็

17. ขอใดถูกตอง
ก แบลลสัตทำหนาทีเ่หมอืนสวติชอตัโนมตัิ
ข กระแสไฟฟาจะผานสตารตเตอรตลอดเวลาทีห่ลอดเรอืงแสง
ค แบลลสัตทำหนาทีเ่หนีย่วนำใหเกดิความตางศกัยระหวางขัว้ทัง้สองของหลอดเรอืงแสงมคีาสงูขึน้
ง สตารตเตอรชวยทำใหหลอดเรอืงแสงสวาง และเมือ่หลอดสวางแลวยงัชวยควบคมุปรมิาณ

กระแสไฟฟาภายในหลอดดวย
18. การเปลีย่นรูปพลงังานในหลอดไฟฟามขีัน้ตอนตรงกบัขอใด

ก พลงังานไฟฟา  พลงังานแสง
ข พลงังานไฟฟา  พลงังานความรอน
ค พลงังานไฟฟา  พลงังานความรอน  พลงังานแสง
ง พลงังานไฟฟา  พลงังานแสง  พลงังานความรอน

19. เครือ่งใชอปุกรณไฟฟาทีใ่หพลงังานเสยีง
ประเภทใดทีเ่กีย่วของกบัอำนาจแมเหลก็
มากทีส่ดุ
ก วทิยุ
ข โทรทศัน
ค เครือ่งเลนซดีี
ง เทปบนัทกึเสยีง

20. หลอดเรอืงแสงใหแสงสวางมากกวาหลอด
ไฟธรรมดาเพราะอะไร
ก มไีสหลอด 2 ชดุ
ข มกีารสูญเสยีความรอนนอยกวา
ค มีความตานทานไฟฟาภายในหลอด

สูงกวา
ง มแีบลลสัตและสตารตเตอรทำใหเพิม่

กระแส

21. ขอใด ไมใช สมบตัขิองลวดนโิครม
ก ใหแสงสวางมาก
ข มจีดุหลอมเหลวสงู
ค มคีวามตานทานไฟฟาสงู
ง ทำปฏกิริยิากับออกซเิจนในอากาศมาก

22. ขอใด ไม เกีย่วของกบัเทอรมอสตทั
ก สวติชอตัโนมตัคิวบคมุอณุหภมูิ
ข ควบคมุการทำงานของวงจรไฟฟา
ค โลหะคทูีโ่คงงอเนือ่งจากความรอน
ง ปรับความตานทานกระแสไฟฟาใน

อปุกรณ
23. วัตถุที่เปนฉนวนไฟฟาแตยอมใหความ

รอนไหลผานคอือะไร
ก ไมกา ค ทองแดง
ข พ.ีว.ีซี ง คารบอน
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24. เตารีดไฟฟาแบบปดใชสิ่งใดเปนฉนวน
ไฟฟาระหวางลวดกบัเหลก็
ก ไมกา
ข พลาสติก
ค แมกนเีซยีมออกไซด
ง แคลเซยีมคารบอเนต

25. การตอวงจรในขอใดทีใ่หความสวาง นอย
ทีส่ดุ

ก

ข

ค

ง

26. เมื่อนักเรียนฝกการตอหลอดไฟฟาและ
สวติชกบัวงจรไฟฟา ขอใดตอไปนีท้ีน่กัเรยีน
เขาใจผดิ
ก ตองตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมกับ

สวติชไฟฟา
ข ตวัเลข 200 V 100 W ทีห่ลอดไฟฟา

หมายถงึ หลอดไฟฟามคีวามตางศกัย
ไฟฟา 220 โวลต ใชกระแส 100 วตัต

ค เมือ่ตองการตอสวติชกบัไฟของเครือ่ง
ใชในบานทีใ่ชไฟ 200 V 6 A นกัเรยีน
จะตองเลอืกใชสวติชทีเ่ขยีนวา 220 V
10 A

ง ตองการใชสวติชเพยีง 1 อนั กบัหลอด
ไฟหลาย ๆ ดวง จะตองตอหลอด
ไฟฟาใหขนานกันกอน แลวจึงตอ
อนกุรมกบัสวติช

27. การตออปุกรณไฟฟาขอใด ไม ถกูตอง
ก ฟวสตอแบบขนาน
ข สวติชตอแบบอนกุรม
ค มาตรวดักระแสไฟฟาตอแบบอนกุรม
ง เคร่ืองใชไฟฟาในบานตอแบบขนาน

28. จากรูปวงจรไฟฟาตอไปนี้ ถาหลอดไฟ
หมายเลข 1 ขาด หลอดในขอใดจะยงัสวาง
อยบูาง

4
2

3

1

ก 4
ข 2, 3
ค 2, 3, 4
ง ไมมขีอถกู

29. ในการทีจ่ะใหหลอดไฟ L1 สวางไดนัน้ตอง
กดสวติชใด

ก S1 เทานัน้
ข S2 เทานัน้
ค S1 และ S2
ง กด S1 แลวจงึกด S2

S1
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30. หลอดไฟฟา 3 หลอด มสีมบตัเิหมอืนกนั
หลอดใดสวางทีส่ดุ

34. ขอใดตรงกับความหมายของความตาน
ทานไฟฟามากทีส่ดุ
ก น้ำยอมไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ำเสมอ
ข น้ำทีไ่หลมาจากพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูต่ำไม

เทากนั จะมคีวามแรงแตกตางกนั
ค น้ำประปาทีไ่หลผานทอทีม่ขีนาดใหญ

มคีวามแรงมากกวาทอทีม่ขีนาดเล็ก
ง น้ำทีไ่หลออกจากภาชนะทีม่ขีนาดแตก

ตางกนั ทีว่างอยใูนบรเิวณทีม่คีวามสงู
เทากนัจะมแีรงดนัแตกตางกนั

35. ขอใดอธิบายถึงบริเวณที่เกิดไฟฟาลัด
วงจรไดถูกตองที่สุด
1. เปนบรเิวณทีม่คีวามตานทานสงูทีส่ดุ

ในวงจร
2. เปนบรเิวณทีม่กีระแสไฟฟาไหลผาน

มากทีส่ดุ
3. เปนบรเิวณทีม่คีวามรอนเกดิขึน้มาก

ทีส่ดุ
ก 1 และ 2 ค 1 และ 3
ข 2 และ 3 ง 1, 2 และ 3

36. คำวา “ฟวสขาด” มคีวามสมัพนัธกบัขอใด
มากทีส่ดุ
ก แรงดนัไฟฟาในวงจรมากกวาปกติ
ข วงจรไฟฟาไมมฟีวสทำใหไมครบวงจร
ค กระแสไฟฟาไหลผานฟวสไดไม

สะดวก
ง กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟามีมากกวา

ปกติ
37. ถาตองการควบคมุใหเครือ่งใชไฟฟาเริม่

ทำงานหรอืหยดุทำงานจะตองใชอปุกรณ
ขอใด
ก ฟวส
ข สวติช
ค สะพานไฟ
ง เตารบัและเตาเสียบ

L1 L2

L3

ก L1 ค L3
ข L2 ง สวางเทากนั

31. หลอดไฟฟาหลอดหนึง่เขยีนไววา 220 V
100 W กบัอกีหลอดหนึง่เขยีนวา 220 V
20 W ถาใชงานโดยตอขนาน 2 หลอดนี้
หลอดใดสวางทีส่ดุ
ก สวางเทากนั
ข หลอด 20 W สวางทีส่ดุ
ค หลอด 100 W สวางทีส่ดุ
ง เปรยีบเทยีบไมไดขอมลูไมพอ

32. การตอหลอดไฟฟาแบบใดในวงจรไฟฟา
จงึจะไดกระแสในวงจรมากทีส่ดุ
ก แบบผสม ค แบบอนกุรม
ข แบบขนาน ง ถกูทัง้ขอ ก และ ข

33. ขอใดกลาวถกูตองเกีย่วกบัความนำไฟฟา
ของโลหะ
ก ตวันำทีม่คีวามนำไฟฟานอย มคีวาม

ตานทานมาก มกีระแสไฟฟาไหลผาน
มาก

ข ตัวนำที่มีความนำไฟฟามาก มีความ
ตานทานมาก มกีระแสไฟฟาไหลผาน
มาก

ค ตัวนำที่มีความนำไฟฟามาก มีความ
ตานทานนอย มกีระแสไฟฟาไหลผาน
มาก

ง ตวันำทีม่คีวามนำไฟฟานอย มคีวาม
ตานทานนอย มกีระแสไฟฟาไหลผาน
นอย
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38. ประโยชนของเตาเสยีบตรงกบัขอใด
ก ใชแปลงแรงเคลือ่นไฟฟา
ข ใชลดปรมิาณของกระแสไฟฟา
ค ปองกนัอนัตรายจากไฟฟาลดัวงจร
ง ใชเปนทางจายไฟใหอุปกรณไฟฟาที่

ตองการใช
39. เพราะเหตใุดจงึตองทำการตอสายดนิเขา

กบัเครือ่งใชไฟฟาภายในบาน
ก ปองกนัไฟฟาลดัวงจร
ข ปองกนัฟาผาอปุกรณ
ค ปองกนัไฟฟาร่ัวมายงัตวัคน
ง ปองกนัการเสยีบปลัก๊ไฟผดิขัว้

40. อุปกรณในขอใดที่ทำหนาที่ตัดกระแส
ไฟฟาทีผ่านเขาบานทัง้หมด
ก ฟวส
ข สวติช
ค สะพานไฟ
ง มาตรไฟฟา

41. มาตรไฟฟามคีวามสมัพนัธกบัขอใดมาก
ทีส่ดุ
ก ปรมิาณแรงดนัไฟฟา
ข ปรมิาณกระแสไฟฟา
ค ปรมิาณความตางศกัยไฟฟา
ง ปรมิาณความตานทานไฟฟา

42. กำหนดแผนภาพวงจรไฟฟา ดงัรปู

แผงไฟรวม S1

S2 S3

S4

เราจะตองตอสวติชใดจงึจะทำใหแผนภาพดงักลาวอธบิายความหมายของวงจรไฟฟาไดถกูตอง
ทีส่ดุ
ก S1 ค S3 S4

ข S1 S2 ง S1 S2 S3 S4

43. จากรูปแสดงการตอสะพานไฟกบัสายไฟในบาน จะตองตอฟวสระหวางจดุใดจงึจะทำใหครบ
วงจรไฟฟา

ก A–B และ C–D ค B–E และ D–F
ข A–D และ B–D ง B–D และ E–F
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44. เมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร ทำใหความตาน
ทานลดลง กระแสไฟฟาจะไหลมากขึ้น
ฟวสทีต่อในวงจรจะขาดกอนเพราะอะไร
ก ฟวสเปนโลหะผสมระหวางตะกั่วกับ

ดบีกุมคีวามตานทานมาก แตจดุหลอม
เหลวต่ำ

ข ฟวสเปนโลหะผสมระหวางทองแดงกบั
ตะกั่วมีความตานทานนอย แตจุด
หลอมเหลวสงู

ค ฟวสเปนโลหะผสมระหวางทองแดงกบั
ดบีกุมคีวามตานทานนอย แตจดุหลอม
เหลวสูง

ง ฟวสเปนโลหะผสมระหวางทองแดงกบั
ตะกั่วมีความตานทานมาก แตจุด
หลอมเหลวต่ำ

45. การใชสะพานไฟในวงจรไฟฟา ควรคำนงึ
ถงึขอใดมากทีส่ดุ
ก กำลังไฟฟาและกระแสไฟฟา
ข ปรมิาณกระแสไฟฟาทีผ่านไดสงูสดุ
ค กำลงัไฟฟาและความตางศกัยไฟฟา
ง กระแสไฟฟาและความตางศกัยไฟฟา

46. การใชเตารบัหลายทางมขีอเสยีในเรือ่งใด
ก ทำใหตองจายคาไฟฟามากเกนิไป
ข มโีอกาสทำใหเกิดไฟฟาลดัวงจรไดงาย
ค เคร่ืองใชไฟฟาไดรับกระแสไฟฟาไม

เพยีงพอ
ง กระแสไฟฟาไหลผานมากไปทำใหสาย

ไฟไหมได

47. การใชเตาเสยีบ 3 ขา จะชวยใหเกดิความ
ปลอดภยัตอผใูชไฟฟามากขึน้เพราะเหตใุด
ก ชวยกระจายปริมาณกระแสไฟฟา

ทีเ่ตาเสยีบจะไดรบั
ข ขาเตาเสียบขางหนึง่จะปองกนัการเกิด

ไฟฟาลดัวงจร
ค มีสายตอจากสวนที่ เปนโลหะของ

เคร่ืองใชไฟฟาไปลงดนิ
ง ตอสายจากสวนทีเ่ปนโลหะของเครือ่ง

ใชไฟฟากับสายทีไ่มมไีฟ

48. การใชสวติช 1 อนั สำหรบัการเปด–ปด
หลอดไฟ 2 หลอด ควรตอสวติชกบัวงจร
ไฟฟาตามขอใดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ

ก

ข

ค

ง

220 V

1 2

2
1

220 V

220 V

2
1

1
2

220 V
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 8

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่2)
หนวยการเรยีนรทูี ่4 อเิลก็ทรอนกิส
ตอนที ่1  อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน เวลา 6 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

อิเล็กทรอนิกสเปนวิทยาศาสตรที่วาดวยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนจัดเปน
อนุภาคพื้นฐานที่มีอำนาจประจุไฟฟา เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ยอมกอใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น
การศึกษาวิธีการควบคุมกระแสไฟฟา หรือการทำใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศทางที่กำหนด
ไวได จงึเปนจดุเริม่ตนของการคดิคนและประดษิฐอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส เชน หลอดอเิลก็ตรอน
ไดโอด ตวัเกบ็ประจ ุทรานซสิเตอร ไอซ ีเปนตน

1. สบืคนขอมลูความเปนมา และความหมายของอเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน
2. สบืคนขอมลูและทดลองเรือ่ง กระแสไฟฟากบัการเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอน และการทำงาน

ของอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสพืน้ฐาน

1. ความเปนมาของอเิลก็ทรอนกิส
2. ความหมายของอเิลก็ทรอนกิส
3. กระแสไฟฟากบัการเคลือ่นทีข่องอเิล็กตรอน
4. อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสพืน้ฐาน
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แผนผงัความคดิ (concept map)

อปุกรณอเิล็กทรอนกิสพืน้ฐาน

เชน

หลอดอเิลก็ตรอน ไดโอด ตวัเกบ็ประจุ ทรานซสิเตอร

หลกัการ ทำหนาที่

ยอมใหกระแสไฟฟา
ไหลผานทางเดยีว

เกบ็สะสมประจไุฟฟา
และคายประจุที่เก็บ
สะสมเอาไว

เชน ม ี3 ขา คอื

หลอดไดโอด หลอดไตรโอด ขาเบส ขาคอลเลค็เตอร ขาอมีติเตอร

สวนประกอบสำคญั
มขีัว้ไฟฟา
3 ขัว้ คอื

แคโทด แอโนด แคโทด เพลท กรดิ
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครตูดิบตัรคำ คำวา “อเิลก็ทรอนกิส” ทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน
3. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ความเปนมา

ของอิเล็กทรอนิกส และเรื่อง ความหมายของอิเล็กทรอนิกส โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียน
วทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 103–104 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่8.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่8.1
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ครัง้ที ่2

1. ทบทวนความรูเดิมจากบทเรียนเม่ือครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันอธิบายความ
หมายของคำวา “อเิลก็ทรอนกิส”

2. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง กระแสไฟฟากับการเคลื่อนที่
ของอเิลก็ตรอน  โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนักพมิพวฒันา-
พานชิ หนา 104–106 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่8.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปรายหนา
ชัน้เรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ช้ัน ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่8.2
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ครัง้ที ่3

1. ทบทวนความรูเดิมจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนอธิบายความสัมพันธ
ของกระแสไฟฟาและการเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอน

2. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 106–108

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่8.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. ใบงานที ่8.3
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ครัง้ที ่4

1. ครตูดิแถบคำถามตอไปนีท้ีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
1.1 ไดโอดเปลงแสงทำหนาทีเ่หมอืนหรอืตางจากหลอดไฟฟาในลักษณะใด
1.2 ไดโอดเปลงแสงจะเปลงแสงเมือ่ตอขาใดเขากบัจดุทีม่ศีกัยไฟฟาสงูกวา และตอขาใด

เขากบัจดุทีม่ศีกัยไฟฟาต่ำกวา
1.3 เราทราบไดอยางไรวาขาใดของไดโอดเปนขัว้บวกและขาใดเปนขัว้ลบ
1.4 สรปุแลวไดโอดทำหนาทีอ่ะไรในวงจรไฟฟา

โดยใหนกัเรียนชวยกนัตอบคำถาม โดยทีค่รยูงัไมเฉลยคำตอบ
2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ไดโอด โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอื

เรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช หนา 109–111 หรือจากแหลง
ขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่ 10 เรือ่ง การนำไดโอดมาใชงาน โดยศกึษาวธิดีำเนนิ
การทดลองจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 109–110

4. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 2 และ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอย
เพื่อระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และผลจากการทดลอง โดยเขียนลงใน
ใบงานที ่8.4 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคนและผลจากการทดลอง
โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบคำถาม
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร  ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่10 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 109)
4. ใบงานที ่8.4
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ครัง้ที ่5

1. ครูติดแถบคำถามตอไปนี้ที่แผนปายหนาชั้นเรียน “ตัวเก็บประจุไฟฟามีลักษณะ
การทำงานอยางไร” โดยใหนกัเรียนชวยกนัตอบคำถามดงักลาว แตครยูงัไมเฉลยคำตอบ

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 11 เรื่อง
การนำตัวเก็บประจุมาใชงาน โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 111–112

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่8.5 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบคำถาม
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่11 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 111)
4. ใบงานที ่8.5
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ครัง้ที ่6

1. ทบทวนความรูจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหนักเรียนชวยกันอธิบายการนำตัว
เก็บประจุไฟฟามาใชงาน หลังจากนั้นครูตั้งคำถามใหนักเรียนชวยกันตอบ คำถามดังกลาว
คอื “ทรานซสิเตอรมกีารทำงานอยางไร” แตครยูงัไมเฉลยคำตอบ

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 12 เรื่อง
การนำทรานซิสเตอรมาใชงาน โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 115–116

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่8.6 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

6. ใหนกัเรียนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดวยความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่12 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 115)
3. ใบงานที ่8.6
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
5. แบบสงัเกต 1–3
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซกัถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏบิตักิจิกรรมสบืคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นักเรียนศึกษาคนควาความรูเรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน จากหนังสือสารานุกรม

วทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร เอกสารสิง่พมิพตาง ๆ เชน หนงัสอืพมิพรายวนั
ฯลฯ รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่ก่ียวของ แลวสรปุประเดน็สำคญัทีค่นพบ

2. ครูจัดหาเอกสาร หรือบทความที่เกี่ยวกับเรื่อง อิเล็กทรอนิกส มาใหนักเรียนอาน แลว
รวมกนัอภปิราย

3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ความไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการ
ทำงาน และนกัเรียนควรสรปุแลกเปลีย่นความรซูึง่กนัและกนักอนพจิารณาเกบ็เปนแฟมผลงาน
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สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงาน
4. แถบคำถาม
5. แถบขอความ
6. อปุกรณการทดลอง
7. แบบสงัเกต
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

1. ความรเูกีย่วกบัวทิยาศาสตรสาขาใดเกดิขึน้
หลงัสดุ
ก เคมี
ข ฟสิกส
ค ชวีวทิยา
ง อเิลก็ทรอนกิส

2. ขอใดเปนชือ่เดยีวกบัหลอดไดโอด
ก  หลอดแกว
ข  หลอดวทิยุ
ค  หลอดสญุญากาศ
ง  ถกูทัง้ขอ ข และ ค

3. หลอดไดโอดใชทำหนาที่เปนตัวสวิตช
ดจิติอลในเครือ่งใชตามขอใด
ก โทรทศัน
ข เคร่ืองรบัวทิยุ
ค เครือ่งคอมพวิเตอร
ง ถกูทกุขอ

4. สิ่ ง ใดที่ เ ข ามาทำหน าที่ แทนหลอด
สญุญากาศ
ก แผนชพิ
ข ผลกึซลิคิอน
ค หลอดทรานซสิเตอร
ง เครือ่งคอมพวิเตอร

5. นกัวทิยาศาสตรชาตใิดไดนำทรานซสิเตอร
2 ตวั ใสบนผลกึซลิคิอน และประกอบ
กนัขึน้เปนแผนชพิแผนแรกไดสำเรจ็
ก ฝรัง่เศส ค  เยอรมนี
ข องักฤษ ง  สหรฐัอเมรกิา

6. ขอใดไมใช เกี่ยวของหรือผลงานโดย
ตรงของแจค คลิบี ้(Jack Killby)
ก นกัวทิยาศาสตรชาวอเมรกินั
ข นำทรานซสิเตอร 2 ตวัใสบนแผน

ซลิคิอน
ค ประกอบแผนชพิแผนแรกไดสำเรจ็
ง สามารถบรรจอุปุกรณประมาณ 1 ลาน

ชิน้ในชพิแผนเดยีว
7. ขอใดเปนวิทยาศาสตรที่วาดวยเรื่องการ

ควบคมุ และการจดัระเบยีบการเคลือ่นที่
ของประจไุฟฟา
ก  เคมี
ข  ฟสกิส
ค  ชวีวทิยา
ง  อเิล็กทรอนกิส

8. ขอใดทีม่อีเิลก็ตรอนอสิระจำนวนมาก
ก เงนิ
ข แกว
ค ยาง
ง พลาสติก

8
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 9. ขอใดมอีเิลก็ตรอนอสิระจำนวนนอย
ก เงนิ
ข พลาสติก
ค แมกนเีซยีม
ง อะลมูเินียม

10. “การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในทิศทาง
หนึ่งทิศทางใดเพียงทิศทางเดียว” เรียก
วาอะไร
ก ไฟฟา
ข กระแสไฟฟา
ค ตวันำไฟฟา
ง ฉนวนไฟฟา

11. หลอดไดโอด เปนหลอดแกวสญุญากาศที่
บรรจสุวนประกอบสำคญัไว 2 ชิน้ ไดแก
อะไร
ก แคโทดและแอโนด
ข กริดและแคโทด
ค แอโนดและตวัเผาไส
ง แคโทดและตวัเผาไส

12. หลอดไตรโอด มีสวนประกอบสำคัญ
อะไรบาง
ก แคโทดและแอโนด
ข กริดและแคโทด
ค กรดิ แคโทด และแอโนด
ง แคโทด แอโนด และตวัเผาไหม

13. ถานำแคโทดทัง้สองตวัเชือ่มตอกนัดงัรปู
จะไดทรานซสิเตอรชนิดใด

ก พ–ีเอน็–พี
ข เอน็–พ–ีเอน็
ค ถกูทัง้ขอ ก และ ข
ง ผดิทัง้ขอ ก และ ข

14. ผผูลติทรานซสิเตอรมกัทำเครือ่งหมายจดุ
หรือหางยื่นออกมาที่ขาใดของทราน-
ซสิเตอร
ก  ขาเบส
ข  ขาคอลเลก็เตอร
ค  ขาอมีติเตอร
ง  ถกูทกุขอ

15. ทรานซิสเตอรที่มีสัญลักษณเริ่มตน
ดวย 2SA 2SB 2SC 2SD ผลติมาจาก
ประเทศใด
ก ญีป่นุ
ข สหรฐัอเมรกิา
ค ประเทศในทวปียโุรป
ง สรปุไมได

A

B
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A
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C CC
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 9

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่2)
หนวยการเรยีนรทูี ่4 อเิลก็ทรอนกิส
ตอนที ่2  วงจรอเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน เวลา 8 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสแตละชนิดเม่ือนำมาประกอบกนัเขาเปนวงจรอเิลก็ทรอนกิส กจ็ะกลาย
เปนส่ิงประดษิฐทีม่ปีระโยชน ซึง่เปนสวนประกอบของเครือ่งใชตาง ๆ ในชีวติประจำวนัของมนษุย
เชน วทิย ุโทรทศัน นาฬกิา โทรศพัท แขนกล ดาวเทยีมสือ่สาร เปนตน  ในอนาคตอเิล็กทรอนกิส
จะมคีวามกาวหนาและเปนเทคโนโลยทีีม่คีวามจำเปนตอการดำรงชวีติของมนษุยตอไป

1. สบืคนขอมลูเร่ือง วงจรอเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตนและทดลองออกแบบวงจรอยางงาย
2. สบืคนขอมลูเรือ่ง เครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสพรอมกบัอธบิายการทำงานของวทิย ุโทรทศัน

โทรศพัท
3. สืบคนขอมูลเร่ือง การขยายเสียงของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและอนาคตของ

อเิลก็ทรอนกิส

1. การออกแบบวงจรอยางงาย
2. เคร่ืองใชไฟฟาอเิลก็ทรอนกิส
3. การขยายเสียงของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
4. อนาคตของอเิลก็ทรอนกิส



150 ooooo คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3

แผนผงัความคดิ (concept map)

วงจรอเิลก็ทรอนกิส

หลาย ๆ  วงจรตอรวมกนัจะกลายเปนส่ิงประดษิฐ เชน

วทิยุ

เครือ่งรบัวทิยุ

ระบบ
กระจายเสยีง

AM

FM

หลกัการ

โทรทศัน โทรศพัท

เปลี่ยนคล่ืนเสียง
ใหเปนพลังงาน
ไฟฟาจากตนทาง
สงไปตามสายเมือ่
ถึงปลายทางจึง
เปลี่ยนกลับเปน
คล่ืนเสียงตามเดมิ

หลกัการ

เครือ่งสงโทรทศัน เคร่ืองรบัโทรทศัน

การสง
สญัญาณ

เครือ่งรบัโทรทศันสี
ทีน่ยิมใชในปจจบุนั
ม ี2 ระบบ คอื

ภาพ เสยีง

ใชระบบ AM ใชระบบ FM

ระบบเอน็พเีอสอี ระบบไตรนติรอน

ประกอบดวยอปุกรณทีส่ำคญั เชน

ไอโคโนสโคป

เลนสนนู

ปนอเิลก็ตรอน

แผนรบัภาพ

ทีพ่ดู หฟูง

ประกอบดวย ประกอบดวย

ไดอะแฟรม กลองประจุ
ผงคารบอน

ขดลวดพนั
รอบแทง
แมเหลก็

ไดอะแฟรม

ประกอบดวยอปุกรณ
ตาง ๆ  เชน

ทรานซสิเตอร

ไดโอด

ตวัตานทาน

ตวัเกบ็ประจุ

สายอากาศ

ลำโพงเสยีง

ขดลวดพันรอบแกนเฟอรไรต

เปลีย่นสญัญาณ
ไฟฟาความถี่
คลืน่วทิยเุปน
สญัญาณเสยีง
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครนูำแผนภาพ “สวนตาง ๆ  ทีป่ระกอบเปนวงจรเครือ่งรบัวทิย”ุ ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน

และใหนกัเรียนอธบิายแผนภาพตามทีเ่ขาใจ
3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การออกแบบวงจร

อยางงาย โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
หนา 126–129 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. แผนภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่9.1
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ครัง้ที ่2

1. ทบทวนความรูเดิมจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผานมา โดยใหอธิบายวิธีการออกแบบวงจร
อยางงาย

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 13 เรื่อง
วงจรไซเรน โดยศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 129–130

3. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภปิรายหนาชัน้เรยีน
5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน

บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที่ 13  (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 129)
3. ใบงานที ่9.2
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ครัง้ที ่3

1. ครูติดแถบคำถาม “วิทยุมีความเปนมาและหลักการทำงานอยางไร ตลอดจนมีวงจร
อเิลก็ทรอนกิสอะไรบาง” ทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรยีนชวยกนัตอบคำถามดงักลาว

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง วิทย ุ
โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 132–137 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบคำถาม
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่9.3
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ครัง้ที ่4

1. ครตูดิแผนภาพ “การรบัคลืน่วทิยแุละขัน้ตอนการทำงานของเครือ่งรบัวทิย”ุ และใหนกัเรยีน
ชวยกนัอธบิายลกัษณะการทำงานตามแผนภาพดงักลาว โดยทีค่รยูงัไมเฉลยคำตอบ

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง เครือ่งรบัวทิย ุ
และเรื่อง คลื่นวิทยุของไทย โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 138–140 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่9.4
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ครัง้ที ่5

1. ครูนำแผนภาพ “ขัน้ตอนการสงโทรทศัน” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรยีน
ชวยกนัอธบิายแผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน และใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง โทรทศัน 
โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 140–144
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.5 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่9.5
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ครัง้ที ่6

1. ครูนำแผนภาพ “จำลองการทำงานของโทรศัพท” ติดที่แผนปายหนาชั้นเรียน และให
นกัเรยีนชวยกนัอธบิายตามแผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน และใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง โทรศพัท 
โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 144–148
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
 รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.6 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่9.6
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ครัง้ที ่7

1. ครนูำแผนภาพ “หนาทีข่องวงจรขยายเสยีง” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน และใหนกัเรียน
ชวยกนัอธบิายตามแผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง  การขยายเสยีง
ของเครือ่งใชไฟฟาอเิลก็ทรอนกิส โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 149–150 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.7 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่9.7
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ครัง้ที ่8

1. ครูนำแถบขอความ อนาคตของอิเล็กทรอนิกส ติดที่แผนปายหนาชั้นเรียน และให
นกัเรยีนชวยกนัแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ในแถบขอความดงักลาว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมที ่14 เรือ่ง อนาคต
ของอเิลก็ทรอนกิส และกจิกรรมที ่15 เรือ่ง การประยกุตใชวงจรอเิลก็ทรอนกิสในชวีติประจำวนั
โดยศกึษาวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมทัง้ 2 กจิกรรมจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6
สำนักพมิพวฒันาพานชิ หนา 151–152 ตามลำดบั

3. เม่ือแตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรปุผลจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเขยีนลงในใบงานที ่9.8 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 17 และ 18
โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

6. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการและดานเจตคต ิ คณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบขอความ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการสบืคนตามกจิกรรมที ่14 และ 15 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 151

และ 152)
4. ใบงานที ่9.8
5. แบบทดสอบหลงัเรยีน
6. แบบสงัเกต 1–3
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซกัถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏบิตักิจิกรรมสบืคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรยีนศกึษาคนควาความรเูรือ่ง วงจรอเิล็กทรอนกิสเบือ้งตน จากหนงัสอืสารานกุรมวทิยา

ศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร เอกสารสิง่พมิพตาง ๆ  รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลว
สรปุประเดน็สำคญัทีค่นพบ

2. ครจูดัหาเอกสารทีเ่กีย่วกบัเรือ่ง อเิลก็ทรอนกิส มาใหนกัเรยีนอาน แลวรวมกนัอภปิราย
3. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จึงดำเนินงานนั้น ๆ โดยผูสอน / ผูปกครอง / กลุมเพื่อนรวมประเมินกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน
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สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. แผนภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงาน
5. อปุกรณการทดลอง
6. อปุกรณการสืบคน
7. แถบคำถาม
8. แถบขอความ
9. แบบสงัเกต
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1.   เปนสญัลกัษณ
แทนอปุกรณอเิล็กทรอนกิสชนดิใด
ก ฟวส
ข มเิตอร
ค ไดโอด
ง แบตเตอรี่

2.                   เปนสญัลกัษณ
แทนอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสชนดิใด
ก ลำโพง
ข หฟูง
ค มอเตอร
ง ไมโครโฟน

3.                เปนสญัลกัษณ
แทนอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสชนดิใด
ก ฟวส
ข ตวัตานทาน
ค ทรานซสิเตอร
ง หมอแปลงอากาศ

4.           เปนสญัลกัษณแทนอปุกรณ
อเิลก็ทรอนกิสชนดิใด
ก มเิตอร
ข มอเตอร
ค แบตเตอรี่
ง ลวดตวันำ

5.                  เปนสญัลกัษณ
แทนอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสชนดิใด
ก ฟวส ค ไดโอด
ข หฟูง      ง ตวัเกบ็ประจุ

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

6. “เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่งที่มี
ความถีอ่ยใูนชวง 104–109 เฮริตซ เปน
คลื่นที่ไมสามารถมองเห็นได ถูกคน
พบครัง้แรกใน พ.ศ. 2431 โดยเฮริตซ,
ไฮนริชรูดอลฟ นักวิทยาศาสตรชาว
เยอรมัน” ขอความขางตนกลาวถงึขอใด
ก คล่ืนวทิยุ
ข คลืน่วทิยรุะบบเอ เอม็
ค คล่ืนวทิยรุะบบเอฟ เอม็
ง ถกูทัง้ขอ ข และ ค

7. “คลืน่แมเหลก็ไฟฟาสามารถเดนิทางออก
จากแหลงกำเนดิได โดยไมตองอาศยัตวั
กลาง” ขอความขางตนเปนขอสรปุของใคร
ก เฮริตซ
ข มารโคนี
ค มวัเรย ครอสบี้
ง มารเคเซ กลูเีอลโม

8. บคุคลใดไดสงสญัญาณวทิยขุามมหาสมทุร
แอตแลนตกิไดเปนผลสำเรจ็
ก เฮริตซ
ข มารโคนี
ค ไฮนรชิ รดูอลฟ
ง มวัเรย ครอสบี้

9. ขอใดเปนแหลงกำเนดิคลืน่วทิยุ
ก ดวงอาทติย
ข หลอดวทิยุ
ค ทรานซสิเตอร
ง ถกูทกุขอ

A K

7

9
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10. ประเทศใดทีส่งโทรทศันไดสมบรูณเปน
ครัง้แรกของโลก
ก ญีป่นุ
ข อติาลี
ค เยอรมนี
ง สหรฐัอเมรกิา

11. ขอใดกลาว ไม ถกูตอง
ก การสงภาพของสถานโีทรทศันใชระบบ

เอฟ เอม็
ข การสงเสยีงของสถานโีทรทศันใชระบบ

เอฟ เอม็
ค สถานีโทรทศันนอกจากจะมเีครือ่งสง

ภาพออกไปแลว ยงัจะตองมเีคร่ืองสง
เสยีงออกไปดวย

ง คณะกรรมการวาดวยการสือ่สารแหง
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดกำหนดความถี่
ในการสงสญัญาณวทิยโุทรทศันไว 2
ระบบ คอื ระบบ VHF และระบบ UHF

12. อปุกรณชนดิใดมใีนโทรทศัน แตไมมใีน
วทิย ุ
ก ลำโพง
ข ไมโครโฟน
ค สถานีสงวิทยุ
ง ปนอเิลก็ตรอน

13. อาบดวยสารเรอืงแสงทีเ่รยีกวา “ฟอสเฟอร”
ขอความขางตนกลาวถงึสวนใดของโทรทศัน
ก จอ
ข แผนรับภาพ
ค กลองสงภาพ
ง ปนอเิลก็ทรอนกิส

14. “ปจจบุนัระบบโทรทศัน เปนระบบ 625
เสน        ภาพตอวนิาท”ี เตมิขอความ
ขอใดในชองวาง
ก 5
ข 15
ค 25
ง 35

15. คำกลาวในขอใดไมเปน ความจรงิ
ก เครือ่งรบัโทรทศันระบบเอน็ทเีอสซ ีเปน

ระบบทีน่ยิมใชกนัมากทีส่ดุในปจจบุนั
ข การสงโทรทัศนเปนการส่ือสารที่มี

บทบาทดกีวาวทิย ุเพราะสามารถสงได
ทั้งภาพและเสียง

ค การเผยแพรภาพของสถานวีทิยโุทรทศัน
ชอง 3, 5, 7, 9 และ 11 ของ
ประเทศไทยในปจจบุนั ใชดาวเทยีมเปน
อปุกรณในการถายทอด

ง เราไมสามารถรับสัญญาณโทรทัศน
จากดาวเทยีมไดโดยตรง หมายความ
วา เราจะรบัสญัญาณโทรทศันจากดาว
เทยีมไดกต็อเมือ่สญัญาณนัน้ตองผาน
สถานรีบัสญัญาณดาวเทยีมกอนเทานัน้

16. อเลก็ซานเดอร เกรแฮม เบลล เกีย่วของ
กบัขอใด
ก วทิยุ
ข โทรทศัน
ค โทรศพัท
ง โทรศพัทเคลือ่นที่
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17. “เปนโทรศพัททีม่กีารใชบรกิารตองอยใูน
รศัมเีสนทางวทิยปุระมาณ 30 กโิลเมตร
จากชมุสายทีเ่ปดบรกิาร” ขอความขางตน
กลาวถงึเครือ่งใชอเิลก็ทรอนกิสชนิดใด
ก วทิยุ
ข วทิยตุดิตามตวั
ค โทรศพัทไรสาย
ง โทรศพัทเคลือ่นที่

18. รปูภาพดานขวามอื คอือะไร
ก วทิยตุดิตามตวั
ข โทรศพัทไรสาย
ค โทรศพัทเคลือ่นที่
ง ไมมขีอถกู

19. สิง่ประดษิฐทีเ่ปนวงจรอเิลก็ทรอนกิสขนาด
เลก็มาก ทีม่กีารนำทรานซสิเตอรฝงตวัลง
บนผิวของแผนซิลิคอน สิ่งประดิษฐดัง
กลาวคอือะไร
ก แผนชพิ
ข แพคลงิค
ค ทรานซสิเตอร
ง โทรศพัทไรสาย

20. อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสในขอใดทีถ่อืวาเปน
การพฒันาการข้ึนใหมทีท่นัสมยัทีส่ดุ
ก วทิยุ
ข โทรทศัน
ค โทรศพัท
ง ดาวเทยีมเพือ่การสือ่สาร
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 10

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่2)
หนวยการเรยีนรทูี ่5 เอกภพ
ตอนที ่1  วตัถใุนทองฟา เวลา 4 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

ดวงดาวตาง ๆ ที่อยูในทองฟาจะรวมกันเปนกลุม ๆ เรียกวา ดาราจักร หรือกาแล็กซี
และดวงดาวที่มองเห็นในทองฟาจำแนกออกเปนดาวฤกษและดาวเคราะห ซึ่งสามารถสังเกตได
ดวยตาเปลา ในจกัรวาลมดีาราจกัรอยมูากมาย ระบบสรุยิะเปนสวนหนึง่ของดาราจกัรทางชางเผอืก
ทีม่ดีวงอาทติยเปนศูนยกลาง โดยมดีาวเคราะห 9 ดวง ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และอกุกาบาต
โคจรรอบดวงอาทติย

โลกและดาวอืน่ ๆ ทีไ่มมแีสงสวางในตวัเองซึง่โคจรรอบดวงอาทติยในระบบสรุยิะ เรยีกวา
ดาวเคราะห ดาวเคราะหทีม่วีงโคจรอยรูะหวางโลกและดวงอาทติยเรยีกวา ดาวเคราะหวงใน สวนดาว
เคราะหทีม่วีงโคจรอยหูางจากวงโคจรของโลกออกไปเรยีกวา ดาวเคราะหวงนอก คนบนโลกมโีอกาส
เหน็ดาวเคราะหวงในและดาวเคราะหวงนอกในเวลาและตำแหนงทีต่างกนั จากการโคจรของดาวเคราะห
รอบดวงอาทติยในระบบสรุยิะ

1. สบืคนขอมลูและอธบิายสวนประกอบของระบบสรุยิะ ปฏสิมัพนัธภายในระบบสรุยิะ และ
ผลตอสิง่แวดลอมและสิง่มชีวีติบนโลก

2. ระบตุำแหนงและอธบิายลกัษณะของดาวเคราะหในระบบสรุยิะ

1. ดาว
2. วตัถใุนระบบสรุยิะ
3. ดาวเคราะห
4. ชวีติบนดาวเคราะห
5. ดาวศกุร
6. ดาวองัคาร
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แผนผงัความคดิ (concept map)

ทองฟา

สงัเกตเหน็

ดวงดาวตาง ๆ

แบงเปน

แบงเปน ดาวเคราะห

สังเกตโดย

ดาวเคราะหวงใน ไดแก

ดาวพุธ

ดาวศกุร ลกัษณะทาง
ธรณวีทิยา

ดาวฤกษ

สังเกตโดย

ดาวเคราะหวงนอก ไดแก
ดาวองัคาร

ดาวพฤหัสบดี

ดาวเสาร

ดาวยเูรนัส

ดาวเนปจนู

ดาวพลูโต

ลกัษณะทาง
ธรณวีทิยา

แบงเปน 4 สวน

• แสงสวางนวลนิง่
ไมกะพรบิ

• มกีารเคล่ือนทีไ่มอยู
ทีเ่ดิม

• กะพรบิแสงในเวลา
กลางคนื

• เกาะกลมุอยใูนตำแหนง
เดิม (ไมเคลือ่นที)่

• พบภเูขาไฟ และรองรอยการไหล
ของลาวา

• พบโครงสรางของเครเตอร
จำนวนมาก

• ไมปรากฏหลกัฐานของสิง่มชีวีติ
• ไมมแีหลงน้ำ และมหาสมทุรบน

พื้นผิว

• บรเิวณทีเ่ปนภเูขาไฟทีด่บั
แลว

• บรเิวณของหบุเขาลกึทีม่ี
ลกัษณะคลายแมน้ำอยู
ตรงกลาง

• บรเิวณทีร่าบเปนชัน้ ๆ  ใกล
ขัว้ดาวองัคาร

• บรเิวณทีร่าบกวางและหลมุ
รวมทัง้โครงสรางของ
เครเตอร
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครูนำภาพ “กลุมดาวที่มองเห็นจากกลองโทรทรรศน” “ดาราจักรทางชางเผือก”

“ระบบสรุยิะ” และ “กลมุดาวสงิโต แหลงกำเนดิฝนดาวตกเลโอนดิ” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน
และใหนกัเรียนแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัดงักลาว

3. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง ดาว และ
วัตถุในระบบสุริยะ โดยสืบคนจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพ
วฒันาพานชิ หนา 157–162 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่10.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. รปูภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่10.1
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ครัง้ที ่2

1. ครูนำแผนภาพ “แสดงดาวเคราะหในกลุมดาวฤกษ” ติดที่แผนปายหนาชั้นเรียน และ
ใหนกัเรยีนชวยกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัแผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ดาวเคราะห และ
ปฏบิตักิจิกรรมที ่16 เรือ่ง การเคลือ่นทีข่องดาวเคราะห โดยสบืคนขอมลูและศกึษาวธิดีำเนนิการ
ทดลองจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 163–165

3. เมื่อแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหประชุมกลุมยอยเพื่อ
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และผลจากการทดลอง โดยเขียนลงใน
ใบงานที ่10.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน และผลงานจากการทดลอง
โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่10.2
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ครัง้ที ่3

1. ครตูดิแถบคำถาม “ดาวเคราะหวงใน และดาวเคราะหวงนอก แตกตางกนัอยางไร” และ
ใหนกัเรยีนชวยกนัตอบคำถามดงักลาว โดยทีค่รยูงัไมเฉลยคำตอบ

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 17 เรื่อง
การเหน็ดาวเคราะหเมือ่มองจากโลก โดยศกึษาวธิดีำเนนิการทดลองจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 165–166

3. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมการทดลองเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดม
พลงัสมอง รวมกนัสรปุผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่10.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แถบคำถาม
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่17 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 165–166)
4. ใบงานที ่10.3
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ครัง้ที ่4

1. ครนูำภาพ “ดาวศกุร” และ “ดาวองัคาร” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรยีนแสดง
ความคดิเหน็เก่ียวกบัภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ชวีติบนดาวเคราะห
ดาวศุกร และ ดาวอังคาร โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 169–176 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่10.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปรายหนา
ชัน้เรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

6. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่10.4
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
5. แบบสงัเกต 1–3
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซกัถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏบิตักิจิกรรมสบืคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรยีนศกึษาคนควาความรเูรือ่ง วตัถใุนทองฟา จากหนงัสอืสารานกุรมวทิยาศาสตรสำหรบั

เยาวชน วารสารดาราศาสตร รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็สำคญัทีค่นพบ
2. นกัเรยีนรวมกนัจดัปายนเิทศ หรอืนทิรรศการเผยแพรความรเูรือ่ง วตัถใุนทองฟา
3. นำนักเรยีนไปศกึษานอกสถานที ่เชน ทองฟาจำลอง แลวใหนกัเรยีนจดัทำรายงานสรปุผล

การศึกษา และรวมกนัอภปิรายในชัน้เรียน
4. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน
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สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. รปูภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงาน
5. แผนภาพ
6. อปุกรณการทดลอง
7. แบบสงัเกต
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7

7

7

7

7

7

7

7

1. สิง่ใด ไมใช สวนประกอบของระบบสรุยิะ
     ก เนบวิลา

ข ดาวหาง
ค ดาวนพเคราะห
ง ดาวเคราะหนอย

2. ระบบสรุยิะเปนสวนหนึง่ของดาราจกัรใด
     ก แอนโดรเมดา
     ข ทางชางเผอืก
     ค แมกเจลแลนเลก็
     ง แมกเจลแลนใหญ
3. ขอใดกลาว ผดิ

     ก วงโคจรของดาวตาง ๆ  ในระบบสรุยิะ
เปนวงรี

ข ระบบสุริยะไมมีดาวฤกษเปนสวน
ประกอบ

     ค ดาวหางและดาวเคราะหนอยเปนสวน
หนึง่ของระบบสรุยิะ

     ง โลกเปนดาวเคราะหดวงเดยีวในระบบ
สรุยิะทีม่สีิง่มชีวีติ

4. การจำแนกดาวเคราะหในระบบสุริยะใช
วงโคจรของอะไรเปนเกณฑ

     ก โลก ค ดาวศกุร
     ข ดาวพธุ ง ดาวองัคาร

5. ในระบบสรุยิะ ดาวเคราะหดวงใดทีม่ขีนาด
ใหญทีส่ดุ
ก โลก
ข ดาวเสาร
ค ดาวพลโูต
ง ดาวพฤหสับดี

6. สมมติวาเรายอระยะทางจากโลกถึงดวง
อาทติยได 1 เมตร ระยะทางจากดาวพลโูต
จะหางจากดวงอาทติยเทาใด
ก 10 เมตร ค 30 เมตร
ข 20 เมตร ง 40 เมตร

7. ในระบบสรุยิะ ดาวอะไรทีห่มนุรอบตวัเอง
ใชเวลา นอย ทีส่ดุ
ก ดาวเสาร
ข ดาวยเูรนสั
ค ดาวเนปจนู
ง ดาวพฤหสับดี

8. ดาวเคราะหดวงใดอยใูกลโลกมากทีส่ดุ
ก ดาวพธุ
ข ดาวศกุร
ค ดาวองัคาร
ง ดาวพฤหสับดี

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

10
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9. ดาวดวงใด ไมใช ดาวเคราะหชัน้นอก
ก ดาวศกุร ค ดาวเนปจนู
ข ดาวเสาร ง ดาวพฤหสับดี

10. วงโคจรของดาวหางทัง้หลาย ไมได อยใูน
ระนาบเดยีวกนั แตอยใูนมมุตาง ๆ ทัว่ไป
ทำใหยากแกการคนหาดาวหางดวงใหม
อยางไรกต็าม ถาจะทำการคนควาดาวหาง
จรงิ ๆ แลวจะคนควาไดในขณะทีด่าวหาง
เดินทางเขาใกลดวงอาทิตยบนทองฟา
ทศิใด เวลาใด
ก ทศิเหนอืตอนเยน็
ข ทศิใตตอนเทีย่งวนั
ค ทศิตะวนัตกตอนค่ำ
ง ทศิตะวนัออกตอนเชา

11. ดาวหางทีม่ชีือ่เสยีงและโคจรมาใหชาวโลก
เหน็บอยครัง้ทีส่ดุคอืขอใด
ก ดาวหางฮลัเลย
ข ดาวหางโคฮเูทค
ค ดาวหางโอเทอรมา
ง ดาวหางเฮล–บอพพ

12. ดาวหางที่ชาวโลกมีโอกาสไดเห็นบอย
ครั้งควรมีวงโคจรแบบใด
ก รูปวงรี
ข รูปวงกลม
ค รูปพาราโบลา
ง ถูกทั้งขอ ข และ ค

13. นักดาราศาสตรที่ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
โครงสรางของนิวเคลียสของดาวหาง
วาเปน “น้ำแข็งสกปรก” คือใคร
ก โคฮูเทค
ข กาลิเลโอ
ค เฟรด ริบเพิล
ง เอ็ดมันด ฮัลเลย

14. สิง่สำคญัทีน่กัดาราศาสตรศกึษาจากดาวหาง
คอืขอใด
ก กำเนดิของเอกภพ
ข กำเนดิของสิง่มชีวีติ
ค ววิฒันาการของดวงดาว
ง อทิธพิลของดาวหางทีม่ตีอโลก

15. ดาวหางฮัลเลยเขาใกลทางโคจรของโลก
เปนครัง้ทีส่องในวนัที ่11 เมษายน พ.ศ.
2529 โดยอยหูางจากโลก 0.42 หนวยดารา-
ศาสตร ระยะ 1 หนวยดาราศาสตรคอื
ขอใด
ก ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย
ข ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดาวเหนือ
ค ระยะทางเฉลีย่ระหวางดาวฤกษในดารา

จักรทางชางเผือก
ง ระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตยถึงศูนย

กลางของดาราจักรทางชางเผือก
16. ขอความตอไปนีข้อใดถกูตอง

ก โลกเปนดาวเคราะหวงในที่มีดวงจันทร
1 ดวง

ข ดาวพุธเปนดาวเคราะหวงใน และมี
ขนาดเล็กกวาโลก

ค ดาวศกุรเปนดาวเคราะหวงในทีม่องจาก
พื้นโลกเห็นมีสีแดง

ง ดาวอังคารเปนดาวเคราะหวงนอกที่
คนไทยมักจะเรียกวาดาวประกายพรึก

17. เพราะเหตใุดผสูงัเกตบนโลกจงึมองเหน็
ดาวเคราะหสวางกวาดาวฤกษ
ก ดาวเคราะหมีแสงสวางในตัวเอง
ข ดาวเคราะหอยใูกลโลกมากกวาดาวฤกษ
ค ดาวเคราะหเคลือ่นทีไ่ด สวนดาวฤกษไม

เคล่ือนที่
ง ดาวเคราะหมแีกสตาง ๆ ทีช่วยสะทอน

แสงมากกวาดาวฤกษ
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18. เกณฑที่นิยมใชจำแนกประเภทของดาว
เคราะหวงในกับดาวเคราะหวงนอกคือ
อะไร
ก ขนาดของดาวเคราะห
ข การมบีรวิารของดาวเคราะห
ค การใชวงโคจรของโลกเปนเกณฑ
ง ความหนาแนนของมวลของดาว

เคราะห
19. ดาวเคราะหวงนอกที่มีลักษณะตาง ๆ

ใกลเคยีงกบัโลกและอยใูกลโลกมากทีส่ดุ
คอืขอใด
ก ดาวศกุร
ข ดาวเสาร
ค ดาวองัคาร
ง ดาวยเูรนสั

20. ดาวเคราะหวงนอก หมายถงึขอใด
ก ดาวพธุ ดาวศกุร โลก ดาวเสาร
ข ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร

ดาวเสาร
ค ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร โลก

ดวงจนัทร
ง ดาวอังคาร ดาวเนปจูน ดาวเสาร

ดาวพฤหสับดี
21. เมื่อดาวอังคารโคจรเขามาใกลโลกมาก

ที่สุด เราจะเห็นดาวอังคารขึ้นที่ขอบฟา
อยางไร
ก เหน็ดาวองัคารขึน้หลงัเทีย่งคนืเลก็นอย
ข เหน็ดาวองัคารขึน้กอนเทีย่งคนืเลก็นอย
ค เหน็ดาวองัคารขึน้ในเวลาใกลเคยีงกนั

กบัเวลาทีด่วงอาทติยขึน้
ง เหน็ดาวองัคารขึน้ในเวลาใกลเคยีงกนั

กบัเวลาทีด่วงอาทติยตก

22. วนัหนึง่ตำแหนงดาวเคราะห A B และ C
เปนดงัรปู ขอสรปุของผสูงัเกตบนโลกใน
วนัน้ันดงัตอไปนี้ ขอใดถกูตอง
1. ดาวเคราะห A มองเหน็ไดในชวงหวัค่ำ
2. ดาวเคราะห B มองไมเหน็
3. ดาวเคราะห C มองเหน็ไดทัง้คนื

ก ขอ 1 และ 2 ค ขอ 2 และ 3
ข ขอ 1 และ 3 ง ขอ 1 เทานัน้

23. จากแผนภาพวงโคจรของดาวเคราะหดงัรปู

ตำแหนงของดาวเคราะหวงในแสดงโดย
ตัวเลข 1, 2, 3 และ 4
ตำแหนงของดาวเคราะหวงนอกแสดงโดย
ตวัอกัษร A, B, C และ D
ตำแหนงของดาวเคราะหตำแหนงใดบางที่
ผูสังเกตสามารถเห็นดาวเคราะหทั้งสอง
จำพวกไดตลอดคนื
ก D ค 1 และ D
ข B ง 3 และ B
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จากรูป คนบนโลกจะมีโอกาสเห็นดาว
เคราะห A และ B อยางไร
ก เหน็ A มดืเกือบหมดดวง และเหน็ B

มดืเกือบหมดดวง
ข เหน็ A มดืเกือบหมดดวง และเหน็ B

สวางเกอืบเตม็ดวง
ค เหน็ A สวางเกอืบเตม็ดวง และเหน็ B

มดืเกือบหมดดวง
ง เหน็ A สวางเกอืบเตม็ดวง และเหน็ B

สวางเกอืบเตม็ดวง
25.

ดาวเคราะหวงนอกจะปรากฏใหเห็นใน
ชวงหวัค่ำและชวงเทีย่งคนื แตไมเหน็ใน
ชวงเชามืด เมื่อดาวเคราะหนั้นอยูที่
ตำแหนงใด
ก 1 ค 3
ข 2 ง 4

24. 26. ขอตอไปนีข้อใด ผดิ
ก ดาวเคราะหเคล่ือนทีไ่ปในทองฟาเมือ่

เทยีบกบัดาวฤกษ
ข คนบนโลกมีโอกาสที่จะมองเห็นดาว

เคราะหวงในอยกูลางทองฟาได
ค ดาวเคราะหที่อยูใกลดวงอาทิตยมี

อุณหภูมิสูง สวนดาวเคราะหที่อยู
ไกลดวงอาทติยมอีณุหภมูติ่ำ

ง น้ำเปนองคประกอบที่สำคัญตอสิ่งมี
ชวีติ เนือ่งจากสมบตัขิองการเปนตวั
ทำละลาย และเปนตัวชวยใหเกิด
ปฏกิริยิาเคมีในสิง่มชีวีติ

27.

จากรปู A B C D เปนวงโคจรของดาว
ศกุร ผสูงัเกตอยบูนโลกทีต่ำแหนง 1, 2,
3 และ 4 ดาวศกุรอยทูีต่ำแหนง A, B, C
และ D ตามวงโคจร ขอตอไปนีค้ำตอบที่
ถกูตองคอืขอใด
ก ทีต่ำแหนง A คนที ่3 บนโลกจะมอง

เหน็ดาวศกุรชดัทีส่ดุ
ข ทีต่ำแหนง C คนที ่2 และ 4 จะมอง

เหน็ดาวศกุรเตม็ดวง
ค ในชวง A และ B คนที ่2 จะมองเหน็

ดาวศกุรในเวลาเชามดื
ง ในชวง A และ D คนที ่3 และ 4

จะมองเหน็ดาวศกุรในเวลาใกลค่ำ

7
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32. ผูสังเกตบนโลกจะมีโอกาสเห็นดาวพุธ
และดาวศกุรปรากฏบนทองฟาบรเิวณใด
1. ทางขอบฟาตะวนัตก กอนดวงอาทติย

ขึน้
2. ทางขอบฟาตะวนัตก หลงัดวงอาทติย

ขึน้
3. ทางขอบฟาตะวันออก กอนดวง

อาทติยขึน้
4. ทางขอบฟาตะวนัออก หลงัดวงอาทติย

ตก
คำตอบทีถ่กูตองคอืขอใด
ก ขอ 1 และ 2 ค ขอ 1 และ 4
ข ขอ 2 และ 3 ง ขอ 2 และ 4

33. จากการทดลองเรื่องดาวเคราะหเมือ่มอง
จากโลก ขอใดเปนเหตผุลสนบัสนนุวาโลก
หมนุรอบตวัเองจากทศิตะวนัตกไปยงัทศิ
ตะวนัออก และโลกหมนุรอบตวัเองครบ
รอบในเวลา 24 ชัว่โมง
1. ผสูงัเกตเหน็ดวงดาวปรากฏเคลือ่นที่

จากทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออก
2. ผสูงัเกตเหน็ดวงดาวปรากฏเคลือ่นที่

จากทศิตะวนัออกไปยงัทศิตะวนัตก
3. ผูสังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏ

เคลือ่นทีไ่ปบนทองฟามาปรากฏทีเ่ดมิ
ในเวลา 24 ชัว่โมง

4. ผูสังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏ
เคลื่อนที่ไปบนทองฟามาปรากฏ
บนศรีษะในเวลา 12 ชัว่โมง

คำตอบทีถ่กูตองคอืขอใด
ก ขอ 1 และ 3 ค ขอ 2 และ 3
ข ขอ 1 และ 4 ง ขอ 2 และ 4

28. เมือ่สงัเกตดาวดวงหนึง่ดวยตาเปลาจะเหน็
เปนสแีดง เมือ่มองผานกลองโทรทรรศน
จะเห็นภาพโตขึ้นเปนดวง ในบางเดือน
สามารถเห็นดาวดวงนี้ไดตั้งแตหัวค่ำ
จนกระทั่งเชามืด ดาวดวงนี้คือดาวใน
ขอใด
ก ดาวพธุ
ข ดาวองัคาร
ค ดาวพฤหสับดี
ง อาจเปนดาวองัคาร หรอืดาวพธุกไ็ด

29. เมือ่สงัเกตดาวดวงหนึง่ดวยตาเปลาจะเหน็
วาสวางมาก เมือ่มองผานกลองโทรทรรศน
จะเห็นภาพโตขึ้นเปนดวง เมื่อสังเกต
ดูตลอดปจะไมเคยเห็นดาวดวงนี้ในชวง
เที่ยงคืนเลย ดาวดวงนี้คือดาวใน
ขอใด
ก ดาวพธุ ค ดาวซรีอีสุ
ข ดาวศกุร ง ดาวพฤหสับดี

30. ดาวเคราะหกลมุใดทีม่โีอกาสมองเหน็ได
เตม็ดวง
ก ดาวพธุ ดาวศกุร ดาวองัคาร
ข ดาวศกุร ดาวองัคาร ดาวเสาร
ค ดาวพธุ ดาวพฤหสับด ีดาวเสาร
ง ดาวองัคาร ดาวพฤหสับด ีดาวเสาร

31. ขอความตอไปนี ้ขอใดเปนสิง่ทีเ่ปนไปได
สำหรบัดาวเคราะหวงนอกโดยเฉพาะ ซึง่
จะ ไม เกดิในกรณขีองดาวเคราะหวงใน
ก ขึน้พรอมดวงจนัทรวนัเพญ็
ข ขึน้พรอมดวงจนัทรวนัเดือนดบั
ค ขึน้พรอมดวงอาทติยไดจะตองเปนดาว

เชามืดมากอน
ง ขึน้พรอมดวงอาทติยไดจะตองเปนดาว

หวัค่ำมากอน
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38. ดาวเคราะหใดที ่ไม ปรากฏตำแหนงอยู
กลางทองฟาเลยในเวลากลางคนื
ก ดาวพธุ
ข ดาวเสาร
ค ดาวองัคาร
ง ดาวพฤหสับดี

39. บรรยากาศของดาวศกุรและดาวองัคารมี
แกสชนดิใดเปนองคประกอบ
ก ไอน้ำ
ข อารกอน
ค ออกซเิจน
ง คารบอนไดออกไซด

40. ดาวเคราะหดวงใดที่ใชเปนหลักในการ
แบงประเภทของดาวเคราะห
ก โลก ค ดาวองัคาร
ข ดาวศกุร ง ดาวพฤหสับดี

41. วงแหวนทีล่อมรอบดาวเคราะหบางดวงคอื
ขอใด
ก กลมุเมฆหมอก
ข ดวงจนัทรหลาย ๆ  ดวง
ค บรรยากาศของดาวนัน้ ๆ
ง ยงัไมมขีอสรปุทีแ่นนอน

42. บนดาวองัคารควรมลีมพดัหรอืไม เพราะ
เหตใุด
ก ไมควรม ีเพราะบรรยากาศเบาบางมาก
ข ไมควรม ีเพราะบรเิวณสวนใหญเปน

ภูเขาสูง
ค ควรม ีเพราะบรเิวณตาง ๆ ไดรบัแสง

อาทติยแตกตางกนั
ง ควรม ีเพราะบรรยากาศประกอบดวย

แกสตาง ๆ คลายกับบนโลก

34. ขอใดหมายถงึดาวเคราะหวงใน
ก ดาวพธุ โลก
ข ดาวพธุ ดาวศกุร
ค ดาวพธุ ดาวเสาร
ง ดาวศกุร ดาวเสาร

35. ดาวพุธและดาวศุกรเมื่อดูดวยกลอง
โทรทรรศน จะเหน็ปรากฏเปนเสีย้วเพราะ
เหตใุด
ก ดาวทัง้สองสะทอนแสงจากดวงอาทติย

ไดนอย
ข ดาวทั้ งสองมีน้ำแข็งปกคลุมที่ขั้ ว

ของดวงดาว
ค ดาวทั้งสองรับแสงจากดวงอาทิตยไม

เตม็ดวงเพราะอยใูกล
ง ดาวทั้งสองหันดานถูกแสงอาทิตยเขา

หาโลกมากบางนอยบาง
36. เราจะสงัเกตดาวเคราะหนอยไดบรเิวณใด

ของระบบสรุยิะ
ก ใกลกับวงโคจรของโลก
ข ใกลกบัวงโคจรของดาวพธุ
ค ถดัจากวงโคจรของดาวพลโูต
ง ระหวางวงโคจรของดาวองัคารกบัดาว

พฤหสับดี
37. เนื่องจากการโคจรของดาวเคราะหรอบ

ดวงอาทิตยมีความเร็วไมเทากัน ดาว
เคราะหทีโ่คจรรอบดวงอาทติยไดเรว็ทีส่ดุ
คอืขอใด
ก ดาวพธุ
ข ดาวศกุร
ค ดาวเสาร
ง ดาวพฤหสับดี



178 ooooo คมูอืคร ูแผนการจดัการเรยีนร ูวิทยาศาสตร ม.3

7

7
7

45. นอกจากโลกแลวดาวอังคารเปนดาว
เคราะหที่นาจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได
มากกวาดาวศกุร เพราะเหตใุด
ก ดาวองัคารมขีนาดใกลเคยีงกบัโลก
ข บนดาวองัคารมฤีดกูาลเหมอืนกบัโลก
ค บนดาวอังคารมีรองรอยของการมีน้ำ

เกดิขึน้
ง ดาวอังคารมีสนามแมเหล็กที่ชวย

ปองกนัอนภุาคและรงัสทีีเ่ปนอนัตราย
ตอสิง่มชีวีติ

46. ถาโลกไมมีบรรยากาศหอหุม สิ่งมีชีวิต
จะไดรับอันตรายมากที่สุดจากชนิดของ
พลังงานที่ดวงอาทิตยสงมายังโลกคือ
ขอใด
ก รงัสเีอกซ
ข แสงธรรมดา
ค รงัสอีลัตราไวโอเลต
ง อนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา

43. นักวิทยาศาสตรสนใจสำรวจหาสิ่งมีชีวิต
บนดาวองัคารและดาวศกุร เพราะเหตใุด
ก ดาวเคราะหทัง้สองอยใูกลโลกกวาดาว

เคราะหดวงอืน่ ๆ
ข ดาวเคราะหทั้งสองมีธาตุพื้นฐานของ

การเกิดสิง่มชีวีติ
ค ดาวเคราะหทั้งสองมีสภาวะเอื้อชีวิต

บางอยางเหมอืนกบัโลก
ง ดาวเคราะหทั้งสองอยูหางจากดวง

อาทติยในระยะทีอ่าจมสีิง่มชีวีติได
44. ในสภาวะเอือ้ชวีติ ธาตพุืน้ฐานทีท่ำใหเกดิ

สิง่มชีวีติ ไดแก ธาตคุารบอน ไฮโดรเจน
และออกซเิจน จากธาตดุงักลาวนี ้ธาตทุี่
สำคญัทีส่ดุคอืขอใด
ก คารบอน
ข ไฮโดรเจน
ค ออกซเิจน
ง สำคญัเทากัน

7
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 11

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่2)
หนวยการเรยีนรทูี ่5 เอกภพ
ตอนที ่2  เอกภพ ดาราจกัร และกลมุดาวฤกษ เวลา 4 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

ระบบของดวงดาวทีป่ระกอบดวยกลมุดาวฤกษ เนบวิลา และวตัถทุองฟาอืน่ ๆ  รวมเรยีกวา
ดาราจกัร หรอืกาแลก็ซ ีระบบสรุยิะเปนสวนหนึง่ของดาราจกัรทางชางเผอืก ระบบทีร่วบรวมดาราจกัร
หลาย ๆ  ดาราจกัร ตลอดจนวตัถทุองฟาทีเ่รารจูกัและไมรจูกัเรยีกวา เอกภพ

ดาวฤกษบนทองฟาสวนใหญเคล่ือนทีป่รากฏจากทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตก แตดาวเหนอืเปน
ดาวฤกษทีป่รากฏเกอืบอยทูีต่ำแหนงเดมิตลอดเวลา เนือ่งจากแกนหมนุของโลกอยใูนแนวใกลเคยีง
กบัดาวเหนอื โดยมมุเงยของดาวเหนอืใกลเคยีงกบัละตจิดูของผสูงัเกต ผสูงัเกตอย ูณ ละตจิดูที่
แตกตางกนัจะเหน็การเคลือ่นทีป่รากฏประจำวนัของดวงดาวบนทองฟาแตกตางกนั ดาวฤกษทีป่รากฏ
บนทองฟาอาจแบงเปนกลมุ ๆ เรยีกวา กลมุดาวฤกษ เชน กลมุดาวจกัรราศ ีกลมุดาวทีใ่ชหาทศิ
เหนอื เพือ่ความสะดวกในการศกึษาดวงดาวตาง ๆ  บนทองฟาจงึใชแผนที ่ซึง่แสดงตำแหนงของดวง
ดาว เรยีกวา แผนทีด่าว ดาวฤกษทีส่งัเกตเหน็มสีตีาง ๆ กนั เชน สขีาว สเีหลอืง สแีดง สนี้ำเงนิ
มคีวามสมัพนัธกบัอณุหภมูขิองพืน้ผิวของดาว

1. สบืคนขอมลูและอธบิายสวนประกอบของเอกภพและดาราจกัร
2. อานแผนที่ดาว สังเกตและอธิบายกลุมดาวฤกษและยกตัวอยางการใชประโยชนจาก

ตำแหนงของกลมุดาวฤกษ

1. เอกภพ
2. ดาราจกัร
3. ดาวฤกษดวงดาวทีอ่ยไูกลแสนไกล
4. กลมุดาวฤกษ
5. การอานแผนทีด่าว
6. ส ีความสวาง และอณุหภมูขิองดาวฤกษ
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แผนผงัความคดิ (concept map)

เอกภพ

ประกอบดวย

ดาราจกัรแบงเปน 3 ประเภท
(โดย Edwin P. Hubble)

ประกอบดวย

ดาวฤกษ ดาวเคราะห กลุมดาวฤกษ กระจกุดาว เนบวิลา
ฝนุผง, แกสและทีว่าง

ประโยชน ไดแก เชน

ดาวพุธ

ดาวศกุร

โลก

ดาวองัคาร

ดาวพฤหัสบดี

ดาวเสาร

ดาวยเูรนัส

ดาวเนปจนู

ดาวพลูโต

ดาราจกัรกลมรี

ดาราจกัรแบบกนหอย

ดาราจกัรแบบไรรปูราง

ใชดาวเหนือซึ่งเปนดาวฤกษที่มี
ความสวางมากเปนจุดอางอิงใน
การเดินทาง
(ใชในการกำหนดทศิเหนอื)

กลมุดาวจระเขหรอืกลมุดาวหมใีหญ

กลมุดาวคางคาวหรอืกลมุดาวแคสสโิอเปย

กลมุดาวเตาหรอืกลมุดาวนายพราน

กลมุดาวจกัรราศี
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครูนำภาพ “โครงสรางของดาราจกัรทางชางเผอืก” “ดาราจกัร 3 ประเภทของฮบัเบลิ”

ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน และใหนกัเรียนแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัภาพดงักลาว
3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง เอกภพ และ

ดาราจักร โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้ น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพ
วฒันาพานชิ หนา 181–185 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่11.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. รปูภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่11.1
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ครัง้ที ่2

1. ทบทวนความรจูากบทเรยีนเมือ่ครัง้ทีผ่านมา โดยใหนกัเรยีนชวยกนัอธบิายความหมาย
ของคำวา “เอกภพ” และ “ดาราจกัร”

2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5–7 คน ใหแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่อง ดาวฤกษ
ดวงดาวที่อยูไกลแสนไกล และใหปฏิบัติกิจกรรมที่ 18 เรื่อง การเคลื่อนที่ปรากฏประจำวัน
ของดวงดาว โดยสืบคนขอมูลและศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 185–191 และหนา 188 ตามลำดบั หรอืสบืคนจาก
แหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน และผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่11.2 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
2. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่18 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 1 หนา 188)
3. ใบงานที ่11.2
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ครัง้ที ่3

1. ครนูำภาพ “กลมุดาวจระเข” “กลมุดาวคางคาว” “กลมุดาวเตา” และแผนภาพ “การมอง
เห็นกลุมดาวจักรราศี” ติดที่แผนปายหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง กลมุดาวฤกษ 
โดยสืบคนขอมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.3 เลม 6 สำนักพิมพวัฒนาพานิช
หนา 191–197 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่11.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. แผนภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงานที ่11.3
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ครัง้ที ่4

1. ครูนำ “แผนที่ดาว” ติดที่แผนปายหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การอานแผน
ทีด่าว และ สี ความสวาง และอณุหภมูขิองดาวฤกษ  โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร
ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 197–201 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่11.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

6. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนทีด่าว
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่11.4
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
5. แบบสงัเกต 1–3
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซกัถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏบิตักิจิกรรมสบืคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นักเรียนศึกษาคนควาความรูเรื่อง เอกภพ ดาราจักร และกลุมดาวฤกษ จากหนังสือ

สารานกุรมวทิยาศาสตรสำหรบัเยาวชน วารสารวทิยาศาสตร รวมทัง้เวบ็ไซตทีเ่กีย่วของ แลวสรปุประเดน็
สำคัญทีค่นพบ

2. ครจูดัหาวารสาร เชน วารสารวทิยาศาสตร ดาราศาสตร ทีม่บีทความเกีย่วกบัระบบสรุยิะ
ใหนกัเรยีนอาน แลวรวมกนัอภปิราย พรอมทัง้สรปุประเดน็ทีส่ำคญั  ๆ

3. ใหนกัเรยีนจดัปายนเิทศ หรอืนทิรรศการเรือ่ง เอกภพ ดาราจกัร และกลมุดาวฤกษ
4. พานกัเรียนไปศกึษานอกสถานที ่เชน ทองฟาจำลอง แลวใหนกัเรียนทำรายงานสรปุผล

การศกึษาแลวรวมกนัอภปิรายในชัน้เรยีน
5. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน
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สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. รปูภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. ใบงาน
5. อปุกรณการทดลอง
6. แผนภาพ
7. แผนทีด่าว
8. แบบสงัเกต
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

1. ขอใดกลาว ผดิ
ก เอกภพประกอบดวยดาราจักรเปน

จำนวนมาก
ข เอกภพเปนบรเิวณทีก่วางใหญไพศาล

ไมมขีอบเขต
ค วตัถทุองฟาทกุชนดิทีอ่ยใูนอวกาศลวน

อยใูนเอกภพ
ง เอกภพประกอบดวยดวงอาทติย ดาว

เคราะห และดาวหางเทานัน้

2. ดาราจกัร หมายถงึขอใด
ก ระบบของดวงดาว
ข กลมุดาวกาแลคตดิ
ค ระบบความสวางของดวงดาว
ง กลมุดาว 12 ราศ ีในจกัรราศี

3. ทางชางเผอืก (milky way) ทีเ่ราเหน็เปน
ทางขาวพาดไปบนทองฟาประมาณใน
แนวเหนอืใตคอืขอใด
ก เนบวิลาชนดิหนึง่
ข ฝนุธลุทีีอ่ยใูนระบบสรุยิะ
ค ดวงดาวทีอ่ยใูนดาราจกัรของเรา
ง ดวงดาวทีอ่ยนูอกดาราจกัรของเรา อยู

ไกลมากจนไมสามารถแยกแยะไดวา
เปนดวงดาว

4. ดาราจกัรทางชางเผอืกจดัอยใูนประเภทของ
ดาราจกัรในขอใด
ก ดาราจกัรกลมรี
ข ดาราจกัรแบบไรรปูราง
ค ดาราจกัรแบบกนหอยคาน
ง ดาราจกัรแบบกนหอยธรรมดา

5. การทีด่าราจกัรตาง ๆ  กำลงัเคลือ่นทีอ่อกจาก
กนัแสดงวากำลงัเกดิการขยายตวัของขอใด
ก เอกภพ ค ระบบสรุยิะ
ข อวกาศ ง ทางชางเผอืก

6. ขอความใดที ่ไมใช คณุสมบตัขิองดาราจกัร
ทางชางเผอืก
ก เปนดาราจกัรทีไ่มมรีปูราง
ข เสนผานศนูยกลางประมาณ 100,000

ปแสง
ค ประกอบดวยดาวฤกษทกุดวงทีม่องเหน็

ดวยตาเปลา
ง มองเหน็เปนทางสขีาวสลวัผาดผานทอง

ฟาในคนืเดอืนมดื
7. ขอใดกลาวถงึดาราจกัรไดถกูตองทีส่ดุ

ก ดวงดาวทีอ่ยรูวมเปนกลมุในเอกภพ
ข ดวงดาวทีอ่ยกูระจดักระจายในเอกภพ
ค ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของ

ดาวฤกษ
ง ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของ

ดาวเคราะห

11
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8. ดาราจกัรทีม่อีายนุอยมลีกัษณะตามขอใด
ก แบบกลมรี ค แบบไรรปูราง
ข แบบกนหอย ง แบบกนหอยคาน

9. ดาราจกัรทางชางเผอืกมรีปูรางคลายอะไร
ก ไขตม ค มะละกอ
ข ไขดาว ง กลวยหอม

10. ในดาราจักรทางชางเผือกมีดาวฤกษอยู
ประมาณกีด่วง
ก 109 ค 1011

ข 1010 ง 1012

11. ดาราจกัรใดในเอกภพทีม่รีปูรางคลายกังหนั
หรอืกนหอย
ก ทางชางเผอืก ค แมกเจลแลนใหญ
ข แอนโดรเมดา ง ถกูทัง้ขอ ก และ ข

12. ดวงดาวทีอ่ยรูวมกนัเปนกลมุในเอกภพเรยีก
วาอะไร
ก ดาราจกัร
ข ระบบสรุยิะ
ค ดาวนพเคราะห
ง ดาราจกัรทางชางเผอืก

13. จากคำกลาวทีว่า “สิง่ทีเ่รามองเหน็บนทองฟา
เวลากลางคนื เชน ดาวฤกษ และดาราจกัร
นัน้ ความจรงิเปนอดตี คอื เหตกุารณทีผ่าน
มาแลวทัง้สิน้” นกัเรยีนคดิวาเปนความจรงิ
หรอืไม
ก ไมจรงิ สิง่ทีเ่หน็กค็อืปจจบุนัเวลาตรง

กับโลก
ข ไมจรงิ เหตกุารณบนดาวตาง ๆ เกดิ

ขึน้ทนัททีีเ่ราเหน็
ค จริง เพราะเราสามารถถายภาพดาว

ตาง ๆ ไดทนัที
ง จริง เพราะแสงกวาจะเดินทางมาถึง

โลกใชเวลานาน

14. ผสูงัเกตดดูาว ณ บรเิวณเสนศนูยสตูร
จะเหน็ดาวเหนอืในลกัษณะใดบาง
1. อยขูอบฟาทศิเหนอื
2. เคลือ่นทีจ่ากทศิตะวนัออกไปทางทศิ

ตะวนัตก
3. ไมเคลือ่นที่
4. ขึ้นทางทิศตะวันออกตั้งฉากกับเสน

ขอบฟาไปตกทางทศิตะวนัตก
คำตอบทีถ่กูทีส่ดุคอืขอใด
ก ขอ 1 และ 3 ค ขอ 2 และ 3
ข ขอ 1 และ 4 ง ขอ 2 และ 4

15. เมือ่เวลา 21.00 นาฬกิา นกัดาราศาสตร
คนหนึง่วดัมมุเงยของดาวเหนอืได 20.5
องศา ถาเวลาผานไปเปน 22.00 นาฬกิา
เขาจะวดัมมุเงยของดาวเหนอืไดเทาใด
ก 20.5 องศา
ข 24.5 องศา
ค 35.5 องศา
ง 40.0 องศา

16. ณ ทีแ่หงหนึง่บนพืน้โลกนกัสงัเกตการณ
พบวามมุเงยของดาวเหนอืเปน 20 องศา
และเวลาทีต่ำแหนงพืน้เรว็กวาเวลามาตร-
ฐานสากลอยู 4 ชั่วโมง ตำแหนงที่นัก
สงัเกตการณนัน้อยคูอืขอใด
ก ลองจจิดู 20 องศาเหนอื ละตจิดู 60

องศาตะวนัออก
ข ลองจจิดู 20 องศาเหนอื ละตจิดู 60

องศาตะวนัตก
ค ลองจจิดู 60 องศาตะวนัตก ละตจิดู

20 องศาเหนอื
ง ลองจจิดู 60 องศาตะวนัออก ละตจิดู

20 องศาเหนอื

7
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17. นกัเรยีนคดิวา การมองดาวเหนอื ณ จงัหวดั
ใดทีจ่ะทำใหเหน็ดาวเหนอืมคีามมุเงยสงูสดุ
ก ลำปาง
ข สงขลา
ค มหาสารคาม
ง กรงุเทพมหานคร

18. ชาวประมงคนหนึง่แลนเรอืเวลากลางคนืจาก
จงัหวดัสงขลามาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ โดย
ใชดาวเหนอืนำทาง ชายคนนีเ้หน็ดาวเหนอื
อยางไรระหวางทีเ่รอืแลน
ก คอย ๆ เคลื่อนที่สูงจากขอบฟา

เร่ือย ๆ
ข คอย ๆ เคลื่อนที่ต่ำลงใกลขอบฟา

เร่ือย ๆ
ค อยสูงูจากขอบฟาในระดับเดมิตลอดเวลา
ง คอย ๆ  เคลือ่นทีไ่ปทางทศิตะวนัตกใกล

ขอบฟาเร่ือย ๆ
19. ประเทศใดตอไปนีท้ีม่โีอกาสเหน็กลมุดาว

ฤกษไดมากทีส่ดุ
ก ไทย ค  รสัเซยี
ข องักฤษ ง  ออสเตรเลยี

20. ชายคนหนึง่นัง่อยบูนบรเิวณศนูยสตูร เหน็
กลมุดาวคนคตูรงศรีษะพอดเีวลาเทีย่งคนื อกี
หนึง่เดอืนตอมา ถาชายคนนีส้งัเกตกลมุดาว
คนคทูีเ่ดมิเวลาเดมิ จะเหน็กลมุดาวคนคอูยู
ในตำแหนงใด
ก แนวเหนอืใต คอนไปทางใต
ข แนวเหนอืใต คอนไปทางเหนอื
ค แนวตะวนัออก–ตก คอนไปทางตะวนั

ตก
ง แนวตะวนัออก–ตก คอนไปทางตะวนั

ออก

21. นายโจอยทูีก่รุงเทพฯ นายกองอยทูีเ่ชยีงใหม
สงัเกตดาวดวงเดยีวกนัตัง้แตขึน้มาจนตก ถา
นายโจเหน็ดาวดวงนีข้ึน้อยทูีข่อบฟาตรงแนว
ทิศตะวันออก–ตะวันตกพอดี และเห็น
ดาวอยเูหนอืขอบฟาเปนระยะเวลา 12 ชัว่โมง
นายกองจะเหน็ดาวดวงนีอ้ยางไร
ก เหน็ดาวขึน้ในแนวทศิตะวนัออก ตะวนั

ตกพอด ี และอยเูหนอืขอบฟาเปนระยะ
เวลามากกวา 12 ชัว่โมง

ข เหน็ดาวขึน้ในแนวทศิตะวนัออก ตะวนั
ตกพอด ี และอยเูหนอืขอบฟาเปนระยะ
เวลาเทากบั 12 ชัว่โมง

ค เหน็ดาวขึน้เฉยีงจากแนวทศิตะวนัออก
ตะวนัตก ไปทางทศิเหนอืเลก็นอย และ
อยูเหนือขอบฟาเปนระยะเวลามากกวา
12 ชัว่โมง

ง เหน็ดาวขึน้เฉยีงจากแนวทศิตะวนัออก
ตะวนัตก ไปทางทศิใตเลก็นอย และอยู
เหนอืขอบฟาเปนระยะเวลาเทากับ 12
ชัว่โมง

22. ชายคนหนึง่สงัเกตทองฟาตอนหวัค่ำ เหน็
กลุมดาวแกะอยูใกลขอบฟาดานตะวันตก
และกลมุดาวหญงิพรหมจารอียใูกลขอบฟา
ดานตะวนัออก ถาเวลาผานไป 2 เดอืน เขา
สงัเกตทองฟาตอนหวัคำ่อกีครัง้ จะเหน็กลมุ
ดาวเปนอยางไร
ก เห็นกลุมดาวคนคูอยูใกลขอบฟาดาน

ตะวนัออก และเหน็กลมุดาวแมงปองอยู
ใกลขอบฟาดานตะวนัตก

ข เห็นกลุมดาวคนคูอยูใกลขอบฟาดาน
ตะวนัตก และเหน็กลมุดาวแมงปองอยู
ใกลขอบฟาดานตะวนัออก

ค เหน็กลมุดาวคนแบกหมอน้ำอยใูกลขอบ
ฟาดานตะวนัออก และเหน็กลมุดาวปอูยู
ใกลขอบฟาดานตะวนัตก

ง เหน็กลมุดาวคนแบกหมอน้ำอยใูกลขอบ
ฟาดานตะวนัตก และเหน็กลมุดาวปอูยู
ใกลขอบฟาดานตะวนัออก

7
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23. ชายคนหนึง่อยทูีก่รงุเทพฯ เหน็ดาว 3 ดวง
ขึน้พรอมกนั ดาวดวงที ่1 ขึน้ในแนวทศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดาวดวงที ่ 2 ขึน้
ในแนวทิศตะวันออก และดาวดวงที่ 3
ขึ้นในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต ชาย
คนนีจ้ะเหน็ดาวทัง้ 3 ดวง ตกกอนหลงั
อยางไร
ก ตกพรอมกนั
ข ไมแนนอนขึน้กับฤดู
ค ดวงที ่1 ตกเรว็ทีส่ดุ ดวงที ่3 ตกชา

ทีส่ดุ
ง ดวงที ่3 ตกเรว็ทีส่ดุ ดวงที ่1 ตกชา

ทีส่ดุ
24. วนัขึน้ 8 ค่ำ ของเดอืนพฤษภาคม ถาดวง

จนัทรอยกูลางราศพีฤษภ แลวดวงอาทติย
จะอยใูนราศใีด
ก ธนู ค กมุภ
ข มนี ง มังกร

25. คนบนโลกเห็นดวงอาทิตยเคลื่อนที่
ผานกลมุดาวจกัรราศทีัง้ 12 กลมุ เพราะ
เหตใุด
ก โลกหมนุรอบตวัเอง
ข โลกเคลือ่นทีร่อบดวงอาทติยจากตะวนั

ตกไปตะวนัออก
ค ระบบสรุยิะทัง้หมดเคลือ่นทีผ่านไปใน

กลมุดาวจกัรราศี
ง แกนหมุนของโลกเอียงทำมุม 23.5

องศา กบัเสนตัง้ฉากกบัระนาบวงโคจร
26. ในชวงเดือนเมษายน เราจะไมสามารถ

เหน็กลมุดาวจกัรราศใีด
ก กลมุดาวแกะ ค กลมุดาวแมงปอง
ข กลมุดาวคนัชัง่ ง กลมุดาวคนยงิธนู

27. เพราะเหตุใดคนที่ เกิดในวันที่ 20
กมุภาพนัธ จงึถอืวาเกดิในราศกีมุภ
ก เพราะเกดิในเดอืนกมุภาพนัธ
ข เพราะเมือ่มองจากโลกจะเหน็เหมอืนวา

ดวงอาทติยกำลังโคจรผานราศีกมุภ
ค เพราะเมือ่มองจากโลกจะเหน็เหมอืนวา

ดวงจนัทรกำลังโคจรผานราศีกมุภ
ง เพราะดวงอาทติย โลก และดวงจนัทร

อยใูนกลมุดาวราศกีมุภ
28. ในวนัที ่30 มนีาคม ดวงอาทติยอยใูนราศี

อะไร
ก ราศีมนี
ข ราศเีมษ
ค ราศกีมุภ
ง ราศพีฤษภ

29. นักเรียนมองเห็นดาวฤกษมีแสงกะพริบ
เปนผลมาจากอะไร
ก อณุหภมูขิองดาว
ข บรรยากาศของโลก
ค แสงจากดวงอาทติย
ง ทีว่างระหวางดวงดาว

30. ขอใด ผดิ เกีย่วกบัดวงอาทติย
ก เปนศนูยกลางของระบบสรุยิะ
ข มจีดุดบัเกดิขึน้บนดวงอาทติย
ค เปนดาวฤกษทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุ
ง ใหแสงโดยการลุกไหมของแกส

ไฮโดรเจน
31. ดาวฤกษทีม่อีณุหภมูพิืน้ผวิสงูทีส่ดุมสีอีะไร

ก ขาว
ข แดง
ค น้ำเงนิ
ง เหลอืง
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32.

จากแผนภาพ แสดงแนวการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตยแตละวันในหนึ่งป โดย
สงัเกต ณ กรงุเทพมหานคร เสนใดเปน
แนวการเคลือ่นทีใ่นฤดรูอน
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4

33. ในวนัที ่21 มนีาคม ทีต่ำบลละตจิดู 23
องศาเหนือ ดวงอาทิตยมีมุมอะซิมุท
ขณะขึน้ 90 องศา และมมุเงยสงูสดุ 67
องศา ในวนัที ่23 กนัยายน ทีต่ำบลเดมิ
ดวงอาทติยมมีมุอะซมิทุและมมุเงยสงูสดุ
ตรงกบัขอใด
ก มมุอะซมิทุขณะขึน้ 67 องศา มมุเงย

สงูสดุ 44 องศา
ข มมุอะซมิทุขณะขึน้ 90 องศา มมุเงย

สงูสดุ 67 องศา
ค มมุอะซมิทุขณะขึน้ 90 องศา มมุเงย

สงูสดุ 113 องศา
ง มมุอะซมิทุขณะขึน้ 113 องศา มมุเงย

สงูสดุ 90 องศา

34. ในการทดลองเพื่อหาตำแหนงของดวง
อาทติยโดยใชเครือ่งวดัมมุเงยและเครือ่งวดั
มมุอะซมิทุ มขีอตองปฏบิตัดิงันี้
1. ตัง้เครือ่งวดัทัง้สองในทีม่แีสงแดดตลอด

วนั
2. พืน้ทีซ่ึง่ตัง้เครือ่งวดัทัง้สองตองเรยีบ
3. ใหแกนชีข้องเครือ่งวดัมมุอะซมิทุชีต้รง

แนวทศิเหนอืหรอืทศิใต
4. ใหแกนชีข้องเครือ่งวดัมมุเงยชีต้รงแนว

ทศิเหนอืหรอืทศิใต
คำตอบทีถ่กูตองคอืขอใด
ก ขอ 1 และ 2 ค ขอ 1, 2 และ 3
ข ขอ 2 และ 3 ง ขอ 1, 2 และ 4

35. ในสปัดาหสดุทายกอนสิน้ป คนในประเทศ
ไทยจะเหน็ดวงอาทติยในลกัษณะใด
ก ผานจดุเหนอืศรีษะพอดี
ข ขึน้และตกตรงทศิตะวนัออกและตะวนั

ตกพอดี
ค ขึ้นและตกทางทิศตะวันออกและตะวัน

ตกคอนไปทางใต
ง ขึ้นและตกทางทิศตะวันออกและตะวัน

ตกคอนไปทางเหนอื

36. ขอใดเปนปรากฏการณของการแผ
กระจายของอนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟาบวกที่
แผออกมาจากดวงอาทติยดวยความเรว็ต่ำ
ก ลมสุริยะ
ข พายแุมเหลก็
ค แสงเหนอื–แสงใต
ง รงัสอีลัตราไวโอเลต

7
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37. ดาวไรเจลเปนดาวทีม่สีฟีาออน ดาวเหนอืเปนดาวทีม่สีขีาว ดวงอาทติยเปนดาวทีม่สีเีหลอืง และ
ดาวอารตรุสุเปนดาวทีม่สีแีดง ดาวดวงไหนมอีณุหภมูติ่ำทีส่ดุ
ก ดาวไรเจล
ข ดาวเหนอื
ค ดวงอาทติย
ง ดาวอารตรุสุ

38. เมือ่เวลา 19.00 น. ชายคนหนึง่มองเหน็กลมุดาวปอูยทูีข่อบฟาทศิตะวนัตก ทีเ่วลา 01.00 น.
ของคนืนัน้ เขาควรจะมองเหน็กลมุดาวอะไรอยทูีข่อบฟาดานตะวนัออก

39. ดาว A B C และ D อยหูางจากดาวเหนอื
ดงัตาราง

ก กลมุดาวแกะ ค กลมุดาวคนัชัง่
ข กลมุดาวปลา ง กลมุดาวหญงิพรหมจารี

ดาว
ระยะหางจาก       10   40   60   70
ดาวเหนอื (องศา)

A B C D

เมือ่ผสูงัเกตอยทูีล่ะตจิดู 50 องศาเหนอื
จะสังเกตเห็นดาวดวงใดอยูบนทองฟา
ตลอด ไมมขีึน้หรอืตก
ก ดาว A และ B
ข ดาว B และ C
ค ดาว C และ D
ง ดาว A และ C

40. ใหพจิารณาขอความตอไปนี้
1. คนทีอ่ยบูรเิวณขัว้โลกเหนอื จะสงัเกต

เหน็ดาวเหนอือยตูรงศรีษะ
2. ผสูงัเกตในประเทศไทย จะเหน็วาดาว

ทีข่ึน้ตรงจดุทีม่มุอะซมิทุ 120 องศา
ปรากฏอยเูหนอืขอบฟานานกวาดาวที่
ขึน้ตรงจดุทีม่มีมุอะซมิทุ 30 องศา

3. ทองฟาเหนือประเทศไทย จะมีดาว
ฤกษจำนวนหนึง่ไมเคยตกลบัขอบฟา

4. ผสูงัเกตทีอ่ยบูรเิวณต่ำกวาเสนศนูยสตูร
ลงมาจะสามารถสงัเกตเหน็ดาวเหนอืได
บางครัง้

ขอความใด ผดิ ทัง้หมด
ก ขอ 1 และ 2 ค ขอ 2 และ 4
ข ขอ 1 และ 3 ง ขอ 3 และ 4
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แผนการจดัการเรยีนรทูี ่ 12

กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 (ภาคเรยีนที ่2)
หนวยการเรยีนรทูี ่5 เอกภพ
ตอนที ่3  เทคโนโลยอีวกาศ เวลา 4 ชัว่โมง

สาระสำคญั

ผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั

สาระการเรยีนรู

มนุษยไดพยายามศึกษาคนควาเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ โดยมีโครงการสำรวจอวกาศ
มากมาย โครงการสำรวจอวกาศในหลายประเทศไดศึกษาคนควาและมีประโยชนทั้งทางตรงและ
ทางออม ซึง่ความกาวหนาทางเทคโนโลยอีวกาศมปีระโยชนมากมายในดานตาง ๆ เชน การส่ือสาร
การคมนาคม อตุนุยิมวทิยา การสำรวจทรพัยากรโลก การเกษตร การแพทย และอืน่ ๆ สำหรบั
ประเทศไทยใชประโยชนจากการสำรวจอวกาศโดยใชบรกิารผานดาวเทยีม 3 ระบบ คอื ดาวเทยีม
อตุนุยิมวทิยา ดาวเทยีมสือ่สาร และดาวเทยีมสำรวจทรพัยากรธรรมชาติ

สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศที่ใชสำรวจอวกาศ
วตัถทุองฟา สภาวะอากาศ ทรพัยากรธรรมชาต ิและทีใ่ชในการสือ่สาร

1. สอูวกาศ
– แรงโนมถวงของโลก
– การเดินทางสอูวกาศ
– การสงยานอวกาศและดาวเทยีม
– สภาพแวดลอมทัว่ไป
– สภาพชวีติในอวกาศ

2. ประโยชนและความกาวหนาของการสำรวจอวกาศ
– ประเทศไทยกบัการสำรวจอวกาศ
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แผนผงัความคดิ (concept map)

เทคโนโลยีอวกาศ

ประเทศไทยใชบรกิารผานดาวเทยีม
3 ระบบ คือ

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทยีมสือ่สาร ดาวเทยีมสำรวจทรพัยากรธรรมชาติ

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก

มีประโยชนในการติดตาม
คว าม เคลื่ อ น ไหวขอ ง
ลกัษณะอากาศ

ดาวเทียมที่โคจรใน
ระดบัต่ำ

ดาวเทียมที่โคจรใน
ระดบัสงู

ดาวเทยีมชุดแลนดแซท
ดาวเทยีมซแีซท
ดาวเทียมเทคโนโลยีประยุกต

การใชประโยชนจากดาวเทยีม
ในดานตาง ๆ

ดานการใชทีด่นิ

ดานการเกษตร

ดานปาไม

ดานธรณวีทิยา

ดานสิง่แวดลอม

ดานอุทกวิทยา

ดานสมุทรศาสตรและการประมง

ดานการทำแผนที่

ปจจบุนันีป้ระเทศไทยใชบรกิารดาวเทยีม
สือ่สารของประเทศไทยเอง มชีือ่วาดาวเทยีม
ไทยคม ซึง่เปนดาวเทยีมทีใ่หบรกิารตดิตอ
สือ่สารภายในประเทศไทย

ไดแก

ดาวเทียม GMS–3

ดาวเทยีม NOAA–8
และ NOAA–9
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กระบวนการจดัการเรยีนรู

ครัง้ที ่1

1. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบกอนเรยีน
2. ครูนำภาพของ “เซอรไอแซก นวิตนั” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีน และใหนกัเรียนชวยกนั

บอกความสำคญัของบคุคลดงักลาว
3. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง สอูวกาศ  และ

ปฏบิตักิจิกรรมที ่19 เรือ่ง แรงโนมถวงของโลก โดยสบืคนขอมลูและศกึษาวธิดีำเนนิการทดลองจาก
หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 206–210 และ 207
ตามลำดบั

4. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูและปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่
ระดมพลังสมอง รวมกันสรุปผลจากการสืบคน และผลจากการทดลอง โดยเขียนลงใน
ใบงานที ่12.1 ทีค่รแูจก

5. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

6. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แบบทดสอบกอนเรยีน
2. รปูภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่19 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 3 หนา 207)
5. ใบงานที ่12.1
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ครัง้ที ่2

1. ครูนำภาพ “จรวดแซทเทริน” และ “ชดุนกับนิอวกาศ” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรยีนและ
ใหนกัเรียนแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง การเดนิทางสู
อวกาศ การสงยานอวกาศและดาวเทียม สภาพแวดลอมทั่วไป และ สภาพชีวิตในอวกาศ
และใหปฏบิตักิจิกรรมที ่20 เรือ่ง แรงกริยิาและปฏกิริยิา และ กจิกรรมที ่21 เรือ่ง การเคลือ่นที่
ของวัตถุในแนวราบ  โดยใหสืบคนขอมูลและศึกษาวิธีดำเนินการทดลองจากหนังสือเรียน
วทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 211–220 และหนา 212 และ 214
ตามลำดบั

3. เมือ่แตละกลมุปฏบิตักิจิกรรมตามขอ 2 เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดม
พลงัสมอง รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน และผลจากการทดลอง โดยเขยีนลงในใบงานที ่ 12.2
ทีค่รูแจก

4. ใหตวัแทนนกัเรยีนแตละกลมุนำเสนอผลงานจากการสบืคน และผลงานจากการทดลอง
โดยการอภปิรายหนาชัน้เรียน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนักพมิพวฒันาพานชิ
3. อปุกรณการทดลองตามกจิกรรมที ่20–21 (ดจูากหนงัสอืเรยีน ขอ 2 หนา 212 และ 214)
4. ใบงานที ่12.2
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ครัง้ที ่3

1. ครูนำภาพ “ยานลูนา” ยานเซอรเวเยอร” และ “ยานดิสคฟัเวอร”ี ตดิทีแ่ผนปายหนา
ชัน้เรยีน และใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรยีนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ประโยชนและ
ความกาวหนาของการสำรวจอวกาศ โครงการสำรวจอวกาศของประเทศรสัเซยีและสหรฐัอเมรกิา
โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 220–224
หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่12.3 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. รปูภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่12.3
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ครัง้ที ่4

1. ครนูำ “แผนภาพการรบัสญัญาณจากดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา” “แผนภาพแสดงหลกัการ
ทำงานของระบบสือ่สารผานดาวเทยีม” ตดิทีแ่ผนปายหนาชัน้เรียน และใหนกัเรียนชวยกนัอธบิาย
ตามแผนภาพดงักลาว

2. แบงนกัเรียนเปนกลมุ กลมุละ 5–7 คน ใหแตละกลมุสบืคนขอมลูเรือ่ง ประเทศไทยกบั
ประโยชนของการสำรวจอวกาศ โดยสบืคนขอมลูจากหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6
สำนกัพมิพวฒันาพานชิ หนา 224–229 หรอืจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม

3. เมือ่แตละกลมุสบืคนขอมลูเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหประชมุกลมุยอยเพือ่ระดมพลงัสมอง
รวมกนัสรุปผลจากการสบืคน โดยเขยีนลงในใบงานที ่12.4 ทีค่รแูจก

4. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานจากการสืบคน โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรยีน

5. นักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน โดยครูชวยแนะนำ และใหนักเรียน
บนัทกึลงในสมดุ

6. ใหนกัเรยีนทำแบบทดสอบหลงัเรยีน และครปูระเมนิผลดานความร–ูความคดิ ดานทกัษะ
และกระบวนการ และดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมในวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
สงัเกต 1–3

การเตรยีมลวงหนาของครู
1. แผนภาพ
2. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
3. ใบงานที ่12.4
4. แบบทดสอบหลงัเรยีน
5. แบบสงัเกต 1–3
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กระบวนการวดัและประเมนิผล

พฤตกิรรมทีต่องการวดั
และประเมนิผล วธิกีาร เครือ่งมอื

ดานความรู–ความคิด

ดานทักษะและกระบวนการ

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในวิทยาศาสตร

1. แบบทดสอบ
2. แบบบนัทกึผลจากการสงัเกต

ดานความร–ูความคดิ
(แบบสังเกต 1)

3. ใบงาน
4. สมุดบันทึกของนักเรียน

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานทกัษะและกระบวนการ
(แบบสังเกต 2)

แบบบันทึกผลจากการสังเกต
ดานเจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม
และคานยิมในวทิยาศาสตร
(แบบสังเกต 3)

1. การทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม

การซักถามปญหา และการ
แสดงความคดิเหน็

3. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
ยอย

4. ตรวจผลงาน

1. ใหปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง
(กระบวนการกลุม)

2. ใหปฏบิตักิจิกรรมสบืคน
(กระบวนการกลุม)

3. ใหอภปิรายกลมุยอยและ
นำเสนอผลงาน

สังเกตและบันทึกผลจาก
การสังเกต

กจิกรรมตอเนือ่ง
1. นกัเรียนศึกษาคนควาความรเูกีย่วกบัความกาวหนาของการนำเทคโนโลยทีางอวกาศมาใชให

เกดิประโยชนในชีวติประจำวนั แลวนำผลทีไ่ดจากการศกึษาคนความาอภปิรายรวมกนั
2. ครูจดัหาสไลด หรอืวดีทิศันเก่ียวกบัการนำเทคโนโลยทีางอวกาศมาใชในดานตาง ๆ  เชน

การพยากรณอากาศ การสือ่สาร การตรวจหาแหลงแรใตดนิ เปนตน มาใหนกัเรยีนศกึษา แลว
อภปิรายรวมกนั

3. นกัเรียนชวยกนัจดัปายนิเทศ หรอืนทิรรศการแสดงความกาวหนาของการใชเทคโนโลยี
ทางอวกาศในดานตาง ๆ  เชน การใชภาพถายจากดาวเทยีมในการพยากรณอากาศ เปนตน

4. นกัเรียนเลอืกทำโครงงานตามความสนใจ

หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจ ควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จงึดำเนนิงานตามโครงงานนัน้ ๆ โดยผสูอน / ผปูกครอง / กลมุเพือ่นรวมประเมนิกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรสรุปแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บเปนแฟมผลงาน
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สือ่/แหลงการเรยีนรู

บนัทกึหลงัการสอน
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

2. ปญหาอปุสรรค

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ

ลงชือ่ผสูอน
( ............................................... )

1. แบบทดสอบกอนเรยีน–หลงัเรยีน
2. รปูภาพ
3. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ชัน้ ม.3 เลม 6 สำนกัพมิพวฒันาพานชิ
4. อปุกรณการทดลอง
5. ใบงาน
6. รปูภาพ
7. แผนภาพ
8. แบบสงัเกต
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน

ใหเขยีน 77777 ทบัตวัอกัษรหนาคำตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว (ขอละ 1 คะแนน)

1. แรงโนมถวงระหวางวัตถุกับดวงดาวขึ้น
อยูกับอะไรบาง
1. มวลของวัตถุ
2. มวลของดวงดาว
3. ปริมาตรของวัตถุและดวงดาว
4. ระยะหางจากวัตถุถึงจุดศูนยกลาง

ของดวงดาว
ก ขอ 3, 4
ข ขอ 1, 2, 3
ค ขอ 1, 2, 4
ง ขอ 1, 2, 3 และ 4

2. ถากำหนดใหแรงโนมถวงของโลกคือ X
ระยะทางจากศูนยกลางของโลกถึงวัตถุ
คือ Y ขอใดถูกตอง
ก X = Y ค X = 1/Y
ข X = Y2 ง X = 1/Y2

3. การที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ในลักษณะวิถี
โคงเกิดจากสาเหตุใด
ก ความเร็วของลมตานไว
ข แรงโนมถวงดึงดูดวัตถุไว
ค วัตถุเกิดการหมุนรอบตัวเอง
ง วัตถุพยายามเคลื่อนที่ดวยแรงหนี

ศูนยกลาง
4. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกดวย

ความเรว็สม่ำเสมอ ถาความเรว็ชาลงดาว
เทียมดวงนี้จะเปนอยางไร
ก หยุดนิ่ง
ข ตกลงสูพื้นโลก
ค ถอยหลังกลับ
ง หลุดออกไปในอวกาศ

5. ทีร่ะยะความสงู 1,000 กโิลเมตร 2,000
กโิลเมตร 3,000 กโิลเมตร และ 4,000
กโิลเมตร ความเรว็โคจรรอบโลกของดาว
เทยีมทีร่ะยะความสงูเทาใดมคีามากทีส่ดุ
ก 1,000 กโิลเมตร
ข 2,000 กโิลเมตร
ค 3,000 กโิลเมตร
ง 4,000 กโิลเมตร

6. ขอใดเปนการเคลือ่นทีด่วยแรงกริยิา
ก จรวด
ข รถจกัรยาน
ค เรอืหางยาว
ง เครือ่งบนิไอพน

7. ขอใดใชหลกัการ ผดิ จากขออืน่ในการ
เคลือ่นที่
ก จรวด
ข บองไฟ
ค ลกูกระสุนปน
ง ลูกโปงที่ถูกปลอยลม

8. นกับนิอวกาศมนี้ำหนกัตวั 70 กโิลกรมั
ถาชั่งน้ำหนักในยานอวกาศขณะอยูใน
สภาพไรน้ำหนกั จะอานน้ำหนกัไดเทาใด
ก 0 กโิลกรมั
ข 35 กโิลกรมั
ค 70 กโิลกรมั
ง 140 กโิลกรมั

12
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9. สิง่ทีเ่ปนอปุสรรคมากทีส่ดุตอการเคลือ่นที่
ขึน้ไปสอูวกาศคอืขอใด
ก มวล ค ออกซเิจน
ข เชือ้เพลงิ ง แรงเสยีดทาน

10. ถาโลกไมมีแรงโนมถวงจะเกิดผลตาม
ขอใด
ก วตัถทุกุอยางจะเกาะตดินิง่ทีผ่วิโลก
ข วตัถทุกุอยางจะจมหายลงใตพืน้ดนิ
ค วตัถทุกุอยางยงัคงสภาพเดมิไมเปลีย่น

แปลง
ง วัตถุทุกอยางบนโลกจะลองลอยใน

อวกาศไมมทีีส่ิน้สดุ
11. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปในแนวดิ่งจน

กระทัง่ถงึจดุสงูสดุ อยากทราบวาพลงังาน
จลนมคีาเทากบัขอใด
ก ศนูย ค เพิม่ขึน้
ข คงที่ ง มากทีส่ดุ

12. ขอใดถูกตอง
ก แรงดงึดดูของโลกมไีปถงึดวงจนัทร
ข แรงดงึดดูของโลกทำใหเขม็ทศิเบนไป
ค กอนเมฆลอยไดเพราะพนจากแรง

ดงึดดูของโลก
ง เครื่องบินลอยไดเพราะพนจากแรง

ดงึดดูของโลก
13. วัตถุที่ตกในแนวดิ่งและแนวราบที่ระยะ

ความสงูเทากนัจะใชเวลาในการตกสพูืน้
ตามขอใด
ก ใชเวลาเทากนั
ข ใชเวลาไมเทากัน
ค แนวดิง่ใชเวลานอยกวา
ง แนวราบใชเวลานอยกวา

14. ความเรว็ทีท่ำใหวตัถโุคจรรอบโลกในแนว
วิถีโคงไดโดยไมตกลงสูพื้นโลกนั้นเกิด
ขึน้เมือ่ใด
ก วตัถมุมีวลมาก
ข วตัถมุนี้ำหนกัมาก
ค วตัถมุคีวามเฉือ่ยสงู
ง วตัถมุคีวามเรว็ในแนวราบสงู

15. น้ำหนกัวตัถมุวล A บนผวิโลกมคีาเทากบั
mg ถาวตัถอุยหูางจากโลกเปนระยะ 2 เทา
ของรศัมโีลก จะมนี้ำหนกัเทาใด
ก 1/4 mg
ข 1/8 mg
ค 1/16 mg
ง 1/32 mg

16. สภาพรางกายของมนุษยที่มีความดัน
มากกวาความดนับรรยากาศ มผีลตรงกบั
ขอใด
ก ระบบการสบูฉดีเลือดจะเรว็ขึน้
ข ความดันเลือดจะดันใหหลอดเลือด

แตก
ค ระบบการหมุนเวียนเลือดในรางกาย

จะหยดุ
ง การปรับความดันในร างกายไม

สามารถทำได

17. รางกายของนักบินอวกาศที่อยูในสภาพ
ไรน้ำหนักนาน ๆ จะเปลี่ยนแปลงใน
ลกัษณะใด
ก เคลือ่นไหวลำบาก
ข น้ำหนกัตวัเพิม่ขึน้
ค กลามเนือ้เหีย่วลบี
ง อตัราการเตนของหวัใจชาลง
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18. สภาพไรน้ำหนกัมผีลตอรางกายมนษุยใน
เรื่องใด
ก ระบบยอยอาหารทำงานผดิปกติ
ข ระบบทางเดนิหายใจขดัของไดงาย
ค กลามเนื้อยึดทำใหเคลื่อนไหวไม

สะดวก
ง ความดนัในเสนโลหติมาก เสนโลหติ

แตกงาย
19. วตัถจุะเคลือ่นทีใ่นลกัษณะวถิโีคงไดตอง

มคีวามเรว็อะไรบาง
ก ความเรว็หลดุพน ความเรว็ตามแนวดิง่
ข ความเรว็หลดุพน ความเรว็โคจรรอบ

โลก
ค ความเรว็ตามแนวราบ ความเรว็ตาม

แนวดิง่
ง ความเร็วตามแนวราบ ความเร็วหนี

ศูนยกลาง

20. จุดมุงหมายของการสงยานอวกาศไป
สำรวจดาวเคราะหดวงอืน่ ๆ  คอืขอใด
ก ตองการหาอายขุองโลก
ข ตองการทราบแหลงกำเนดิโลก
ค ตองการหาแหลงทีอ่ยขูองประชากร
ง ตองการหาทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม

เตมิ

21. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสงภาพถายพายุ
ไตฝนุลงมายงัสถานรีบัภาคพืน้ดนิดวยวธิี
ใด
ก สงสญัญาณวทิยุ
ข สงรงัสอีนิฟราเรด
ค สงสญัญาณโทรภาพ
ง สงคลืน่แมเหลก็ไฟฟาความถีส่งูมาก

22. ประเทศไทย ไมได ใชบริการผานดาว
เทยีมระบบใด
ก ดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา
ข ดาวเทยีมสำรวจทรพัยากร
ค ดาวเทยีมสือ่สารโทรคมนาคม
ง ดาวเทยีมส่ือสารดานการทหาร

23. เมือ่ครัง้ทีเ่กดิพายไุตฝนุเกย ประเทศไทย
ไดรบัภาพถายจากดาวเทยีมตามขอใด
ก ดาวเทยีม GMS
ข ดาวเทยีม ERTS
ค ดาวเทยีมไทยคม
ง ดาวเทยีม MOS–1

24. ดาวเทยีมสือ่สารโคจรในบรรยากาศชัน้ใด
ก เอกโซสเฟยร ค โทรโพสเฟยร
ข เมโซสเฟยร ง ไอโอโนสเฟยร

25. ปจจุบันประเทศไทยใชบริการดาวเทียม
สือ่สาร เพือ่การตดิตอสือ่สารระหวางประเทศ
และภายในประเทศในเรื่องใดมากที่สุด
ก โทรเลข ค โทรศัพท
ข โทรสาร ง โทรพิมพ

26. ถารัฐบาลไทยจะมีนโยบายสงเสริมการ
สำรวจอวกาศขึน้ นกัเรยีนเหน็ดวยหรอืไม
ก เหน็ดวย เพราะประเทศไทยมนีกัวทิยา-

ศาสตรทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งนีอ้ยเูปนจำนวน
มาก

ข เห็นดวย เพราะทำใหประเทศไทยมี
ฐานะทดัเทยีมประเทศทีเ่จรญิแลว

ค ไมเหน็ดวย เพราะประเทศไทยยงัตอง
การพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำรง
ชวีติขัน้พืน้ฐานอยมูาก

ง ไมเห็นดวย เพราะประเทศไทยขาด
ปจจัยและทุนในการดำเนินการเรื่องนี้
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27. จดุประสงคหลกัทีม่นษุยทำการทดลองและ
คนควาดานเทคโนโลยีอวกาศคืออะไร
ก ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของ

เอกภพ
ข แสวงหาสิง่มชีวีติทีค่าดวาจะมอียบูนดาว

ดวงอืน่
ค ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับโลกของเรา

ใหมากที่สุด
ง ตองการหาแหล งที่ อยู อ าศัยและ

ทรัพยากรธรรมชาติใหม
28. เหตุผลสำคัญที่สุดของการใชดาวเทียม

สำรวจพืน้โลกคอือะไร
ก ขอมลูทีไ่ดมคีวามทนัสมยั
ข สิ้นเปลืองคาใชจายนอยลง
ค ไดขอมลูทีม่คีวามละเอยีดแนนอน
ง ทำไดรวดเรว็และไดพืน้ทีก่วางขวาง

29. ประโยชนทางตรงของการใชดาวเทียม
สือ่สารคอือะไร
ก ใชเวลาในการรบั–สงสญัญาณส้ันลง
ข มขีอมลูขาวสารใหเลือกอยางหลากหลาย
ค ตดิตอขาวสารระหวางประเทศไดอยาง

รวดเรว็
ง ไดขอมลูจรงิ ทนักับความตองการของ

ผสูนใจ
30. นักเรียนคิดวาความสำเร็จของโครงการ

ยานขนสงอวกาศของประเทศสหรัฐ
อเมริกามีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของมนษุยในดานใดมากทีส่ดุ
ก การสรางทีอ่ยอูาศยั
ข การตดิตอสือ่สารระหวางกนั
ค การหาแหลงทำมาหากนิใหม ๆ
ง การปรบัตวัใหเขากับสภาพแวดลอมที่

เปลีย่นแปลงอยตูลอดเวลา
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