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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

รายวิชา เคมีเพิ่มเติม 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6              ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง  เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์  เวลา  18  ชั่วโมง 
เร่ือง  ถ่านหินและหินน้ ามัน         เวลา  2  ชั่วโมง 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา  ผู้สอน นายเกศพิบูลย์  ดีมูล 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจหลักการ และธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด 
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
2.  ผลการเรียนรู้ 
 - อธิบายการเกิดองค์ประกอบทางเคมี และการส ารวจหาแหล่งเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ชนิดต่างๆ 
 - อธิบายการใช้ประโยชน์ จากถ่ายหินและหินน้ ามัน 

 
3.  สาระส าคัญ 
 ถ่านหิน คือ  หินตะกอนชนิดหนึ่งสามารถติดไฟได้ มีสีน้ าตาลอ่อนจนถึงสีด า มีท้ังชนิดผิวมัน และผิว
ด้าน น้ าหนักเบา  ถ่านหินประกอบด้วยธาตุท่ีส าคัญ 4 อย่าง ได้แก่  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ไนโตรเจน  และ
ออกซิเจน  นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่น  เช่น  ก ามะถันเจือปนเล็กน้อย  ถ่านหินท่ีมีจ านวนคาร์บอนสูง  และมีธาตุ
อื่นต่ า เมื่อน ามาเผาจะให้ความร้อนมาก ถือเป็นถ่านหินคุณภาพดี 
 ประเภทของถ่านหิน 
 ถ่านหินสามารถแยกประเภทตามล าดับช้ันได้เป็น 5 ประเภทคือ  
 1.  ถ่านพีต (Prat) 
 2.  ถ่านลิกไนต์ (Lignite) 
 3.  ถ่านซับบิทูบินัส (Subbituminous) 
 4.  ถ่านบิทูบินัส (bituminous) 
 5.  ถ่านแอนทราไซด์ (Anthracite) 
 หินน้ ามัน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งท่ีประกอบด้วย อินทรียวัตถุในรูปของสารท่ีเรียกว่า เคอโรเจน 
(Kerogen) 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
 1.  นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติของถ่านหินแต่ละชนิดได้ 
 2.  นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติของหินน้ ามันท่ีดีได้ 
 3.  นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของถ่านหินแต่ละชนิดได้ 
 4.  นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของหินน้ ามันได้ 
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 4.2  ด้านทักษะกระบวนการ/ทักษะการคิด (P) 
 1.  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ของถ่านหิน และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.  นักเรียนสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 
 4.3   ด้านคุณลักษณะ  (A) 
 - นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ (สนใจใฝ่รู้ รอบคอบ แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง มีเหตุผล 
ท างานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์) 
 
5.  สาระการเรียนรู้ 
 เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 

 เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์  หมายถึง  เช้ือเพลิงท่ีเปล่ียนสภาพมาจากส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆ โดย
กระบวนการทางธรณีวิทยา และธรณีเคมี เช่น น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน หินน้ ามัน ถ่านหินเป็นแหล่ง
เช้ือเพลิงท่ีมีมากท่ีสุดในโลก 

 ถ่านหิน 
 เป็นหินตะกอน เกิดจากซากพืช แข็งแต่เปราะ มีสีน้ าตาลถึงด า มีท้ังผิวด ามัน และผิวด้าน 

 การเกิดถ่านหิน 
 พืชท่ีตายแล้วทับถมและเน่าเปื่อยใต้แหล่งน้ าและโคลนตม เมื่อซากเหล่านี้จมลึกลงไปในผิวโลก 

ถูกความร้อนและความดันสูง มีออกซิเจนน้อย เกิดการย่อยสลายซาก คาร์บอนถูกเปล่ียนเป็นสารอินทรีย์ท่ีมี
คาร์บอนร้อยละ 5 
 ชนิดของถ่านหิน 

 ถ่านพีต (Peat) เป็นถ่านหินขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน ซากพืชบางส่วนสลายตัวไม่
หมด มีลักษณะให้เห็นเป็นล าต้น กิ่ง หรือใบ มีสีน้ าตาลจนถึงสีด า มีความช้ืนสูง ข้อดี มีปริมาณร้อยละของ
ก ามะถันต่ า 

 ถ่านลิกไนต์ (Lignite)  เป็นถ่านหินสีน้ าตาล  มีซากพืชเหลืออยู่เล็กน้อย  เนื้อเหนียว  ผิวด้าน  มี
ออกซิเจนและความช้ืนต่ ามีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าถ่านพีต  เมื่อติดไฟมีควันและเถ้าถ่านมาก  ใช้เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับให้ความร้อน และผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ถ่านซับบิทูบินัส (Subbituminoue) เป็นถ่านหินสีน้ าตาลจนถึงสีด า  มีท้ังผิวด้านและผิวมัน   
มีท้ังเนื้ออ่อนร่วนและแข็ง  มีออกซิเจน และความช้ืนต่ า แต่มีคาร์บอนสูงกว่าถ่านลิกไนต์  ใช้เป็นแหล่ง
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ถ่านบิทูมินัส (Bituminous)  เป็นถ่านหินท่ีเกิดนานกว่าถ่านซับบิทูมินัส มีท้ังเนื้อแน่น และแข็ง 
มีสีน้ าตาลจนถึงสีด า มีออกซิเจน และความช้ืนต่ า แต่มีคาร์บอนสูงกว่าถ่านซับบิทูมินัส ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการ
ถลุงโลหะ และน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงเคมีอื่นๆ 

 ถ่านแอนทราไซด์ (Anthracite) เป็นถ่านหินท่ีมีอายุการเกิดนานท่ีสุด มีสีด า เนื้อแน่น และแข็ง
เป็นมัน มีออกซิเจน และความช้ืนต่ า มีคาร์บอนสูงกว่าหินชนิดอื่น จุดไฟยาก เมื่อติดไฟให้เปลวไฟสีน้ าเงิน
จางๆ มีควันน้อย   

 
 
 

http://1.179.134.197/digitalschool/chemical2_2_1/chemical12_1/page3.php
http://1.179.134.197/digitalschool/chemical2_2_1/chemical12_1/page1.php
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 การเผาถ่านหิน 
 การเผาถ่านหิน ให้พลังงานความร้อนประมาณ 30.6 kJ/g พลังงานความร้อนท่ีได้จากการเผา

ไหม้ถ่านหิน ขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนท่ีเป็นองค์ประกอบในถ่านหิน เรียงล าดับพลังงานความร้อนจากมากไป
น้อย คือ  ถ่านแอนทราไซต์  ถ่านบิทูมินัส  ถ่านซับบิทูมินัส  ถ่านลิกไนต์  และถ่านพีต 

 มลพิษจากการใช้ถ่านหิน 
 1.  CO2  ท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  
 2.  CO   เป็นแก๊สพิษ  
 3.  NO2 และ SO2 ท าให้เกิดฝนกรด  

CaCO3(s)  

CaO(s)  +  CO2(g) 
CaO(s)  +  SO2(g)  

CaSO3(s)  
CaSO3(s)  +  H2O(g) 

 

CaSO4(s)  +  H2O(g) 
 หินน้ ามัน 

 หินน้ ามัน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งท่ีประกอบด้วย อินทรียวัตถุในรูปของสารท่ีเรียกว่า เคอโรเจน 
(Kerogen) แทรกอยู่ระหว่างช้ันหินตะกอน หินน้ ามันคุณภาพดีมีสีน้ าตาลไหม้จนถึงด า มีลักษณะแข็งและ
เหนียว เมื่อน าหินน้ ามันมาสกัดด้วยเคอโรเจน จะสลายตัวให้น้ ามันหิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ ามันดิบ ถ้ามี
ปริมาณเคอโรเจนมาก ก็จะได้น้ ามันหินมาก 

เคอโรเจน  เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็ง ลักษณะเป็นไข มีขนาดโมเลกุลใหญ่มีมวลโมเลกุลมากกว่า 
3,000 กรัมต่อโมล  ประกอบด้วย 

C   ร้อยละ   64 – 89   โดยมวล 
H   ร้อยละ   7.1 – 12.8  โดยมวล 
N   ร้อยละ   0.1 – 3.1   โดยมวล 
S   ร้อยละ   0.1 – 8.7   โดยมวล 
O   ร้อยละ   0.8 – 24.8  โดยมวล 

 การเกิดหินน้ ามัน 
 หินน้ ามัน เกิดจากการสะสม และทับถมกันของซากส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ เช่น สาหร่าย แมลง ปลา

และสัตว์ชนิดอื่นๆ ในภาวะท่ีเหมาะสม และมีออกซิเจนท่ีจ ากัด หินท่ีเป็นแหล่งก าเนิดหินน้ ามัน จะคล้ายกับ
หินท่ีเป็นแหล่งก าเนิดปิโตรเลียม แต่หินน้ ามันอาจมีปริมาณเคอโรเจนมากถึงร้อยละ 40 ในขณะท่ี ปิโตรเลียม 
มีปริมาณร้อยละ1  
           บิทูเมน (bitumen) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในหินตะกอน เป็นของแข็งหรือค่อนข้างแข็ง 
สามารถละลายได้ในตัวท าละลายอินทรีย์ และหลอมเหลวได้หากได้รับความร้อน 

องค์ประกอบของหินน้ ามัน 
 1.  สารประกอบอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ท่ีผุพังมาจากช้ันหิน ประกอบด้วย แร่ท่ีส าคัญ 2 

กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มแร่ซิลิเกต ได้แก่ ควอตซ์ เฟลสปาร์ เคลย์ และแร่คาร์บอเนต ได้แก่ แคลไซต์ โดโลไมต์  
           2.  สารประกอบอินทรีย์ ประกอบด้วย บิทูเมน และ เคอโรเจน น้ ามันท่ีมีสารอินทรีย์มาก 
จัดเป็นหินน้ ามันคุณภาพดี  

 การใช้ประโยชน์จากหินน้ ามัน 
 ประเทศไทยมีการส ารวจพบแหล่งหินน้ ามันต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2478 ท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

หินน้ ามันน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้เช่นเดียวกับถ่านหิน แต่การท าเหมืองเพื่อผลิตหินน้ ามัน มีค่าใช้จ่ายใน

http://1.179.134.197/digitalschool/chemical2_2_1/chemical12_1/page4.php
http://1.179.134.197/digitalschool/chemical2_2_1/chemical12_1/page6.php
http://1.179.134.197/digitalschool/chemical2_2_1/chemical12_1/page5.php
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การผลิตสูงกว่าการใช้เช้ือเพลิงจากปิโตรเลียมโดยตรง ปัจจุบันประเทศ เอสโตเนีย เป็นประเทศท่ีใช้หินน้ ามัน
มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ผลพลอยได้จากแร่ธาตุส่วนน้อยท่ีเกิด
ร่วมกับหินน้ ามัน และสารประกอบท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการสกัดน้ ามัน  คือ ยูเรเนียม วาเนเดียม สังกะสี 
โซเดียมคาร์บอเนต แอมโมเนียมซัลเฟต และ ก ามะถัน น้ ามัน และ ผลพลอยได้เหล่านี้สามารถน าไปใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายชนิด เช่น ใยคาร์บอน คาร์บอนดูดซับ คาร์บอนแบล็ก อิฐ และ ปุ๋ย  

คาร์บอนแบล๊ก 
 เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาไหม้น้ ามันปิโตรเลียมท่ีไม่สมบูรณ์ ใช้ในอุตสาหกรรมสี และ

ใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงในพลาสติกและยาง 
  
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน 
 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 
 ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยการต้ังค าถาม  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความรู้เดิม
ออกมา เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่องการใช้พลังงานจากถ่านหิน และหินน้ ามัน ใน
ประเทศไทย ว่าประเทศไทยน าเอาถ่านหิน และหินน้ ามัน มาใช้ในด้านใดบ้าง 
 1.1  ครูน ารูปภาพถ่านหินชนิดต่างๆ และหินน้ ามัน มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนอภิปรายถึง
ความแตกต่างท่ีเห็นจากรูปภาพ  จากนั้นครูตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด  ดังนี้ 
 1.1.1  นักเรียนรู้จักถ่านไม้หรือเปล่า  ถ่านไม้มีลักษณะอย่างไร  เราเอาถ่านไม้มาใช้ประโยชน์
อย่างไรได้บ้าง (ค าตอบท่ีหลากหลาย) 
 1.1.2  นักเรียนรู้จักถ่านหิน หินน้ ามัน หรือไม่ (มีท้ังรู้จักและไม่รู้จัก) 
 1.1.3  เราน าถ่านหิน หินน้ ามัน มาใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง (ค าตอบท่ีหลากหลาย) 
 1.1.4  ประเทศไทยใช้ถ่านหิน  หินน้ ามัน ในด้านใดบ้าง (ค าตอบท่ีหลากหลาย) 
  
ขั้นที่ 2  ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
 2.1  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มต้นจากค าถามท่ีครูได้ถามไป ซึ่งท าให้นักเรียนเกินความสงสัย
และความอยากรู้ ครูสร้างความสนใจโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมีท้ังนักเรียนท่ี  
เก่ง  ปานกลาง  พอใช้  และอ่อน คละกันไป 
 2.2  ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลาก เพื่อเลือกรูปภาพใบกิจกรรม ดังนี้ 
 หมายเลข 1 รับใบกิจกรรม (รูปถ่านพีต (Prat) พร้อมค าถาม) 
 หมายเลข 2 รับใบกิจกรรม (รูปถ่านลิกไนต์ (Lignite) พร้อมค าถาม) 
 หมายเลข 3 รับใบกิจกรรม (รูปถ่านซับบิทูบินัส (Subbituminous) พร้อมค าถาม) 
 หมายเลข 4 รับใบกิจกรรม (รูปถ่านบิทูบินัส (bituminous) พร้อมค าถาม) 
 หมายเลข 5 รับใบกิจกรรม (รูปถ่านแอนทราไซด์ (Anthracite) พร้อมค าถาม) 
 หมายเลข 6 รับใบกิจกรรม (รูปหินน้ ามัน พร้อมค าถาม) 
 2.3  ให้แต่ละกลุ่ม ศึกษาเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด  โดยให้สืบค้นข้อมูลจาก   
ใบความรู้  อินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์ 
 2.4  ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนในกลุ่ม 
 2.5  ครูสังเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

http://1.179.134.197/playvideo/pop.php?vdo=/datavdo/shortclip/chemical2_2_1/vdo1.mp4
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ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 
 - ใช้เทคนิคการสอนแบบ  ระดมสมอง (Brainstorming) 
 3.1  เมื่อนักเรียนในกลุ่ม ได้รับความรู้ในแต่ละหัวข้อท่ีครูมอบหมายแล้ว  ครูตรวจสอบความรู้ของ
นักเรียนโดย 
 3.1.1  ใหน้ักเรียนในแต่ละกลุ่ม อภิปรายและสรุปความรู้ท่ีได้ร่วมกัน  ให้ได้สาระท่ีส าคัญดังนี้ 
 -  กลุ่มท่ีได้หมายเลข 1 ถ่านพีต (Peat) เป็นถ่านหินขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน  
ซากพืชบางส่วนสลายตัวไม่หมด มีลักษณะให้เห็นเป็นล าต้น กิ่ง หรือใบ มีสีน้ าตาลจนถึงสีด า มีความช้ืนสูง 
ข้อดี มีปริมาณร้อยละของก ามะถันต่ า 
 -  กลุ่มท่ีได้หมายเลข 2 ถ่านลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินสีน้ าตาล  มีซากพืชเหลืออยู่
เล็กน้อย เนื้อเหนียว มีออกซิเจนและความช้ืนต่ า มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าถ่านพีต เมื่อติดไฟมีควันและเถ้า
ถ่านมาก ใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับให้ความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า 
  -  กลุ่มท่ีได้หมายเลข 3 ถ่านซับบิทูบินัส (Subbituminous) เป็นถ่านหินสีน้ าตาลจนถึงสีด า  
มีท้ังผิวด้านและผิวมัน มีท้ังเนื้ออ่อน ร่วน และแข็ง  มีออกซิเจน  และความช้ืนต่ า  แต่มีคาร์บอนสูงกว่าถ่าน
ลิกไนต์  ใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
 -  กลุ่มท่ีได้หมายเลข 4 ถ่านบิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินท่ีเกิดนานกว่าถ่านซับบิทู
มินัส มีท้ังเนื้อแน่น และแข็ง มีสีน้ าตาลจนถึงสีด า มีออกซิเจน และความช้ืนต่ า แต่มีคาร์บอนสูงกว่าถ่านซับบิทู
มินัส ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการถลุงโลหะ และน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงเคมีอื่นๆ 
 -  กลุ่มท่ีได้หมายเลข 5 ถ่านแอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินท่ีมีอายุการเกิดนานท่ีสุด 
มีสีด า เนื้อแน่น และ แข็งเป็นมัน มีออกซิเจนและความช้ืนต่ า มีคาร์บอนสูงกว่าถ่านหินชนิดอื่น จุดไฟติดยาก 
เมื่อติดไฟให้เปลวไฟสีน้ าเงินจางๆ มีควันน้อย 
 -  กลุ่มท่ีได้หมายเลข 6 หินน้ ามัน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่ง ท่ีประกอบด้วย อินทรียวัตถุใน 
รูปของสารที่เรียกว่า เคอโรเจน (Kerogen) แทรกอยู่ระหว่างช้ันหินตะกอน หินน้ ามันคุณภาพดี มีสีน้ าตาลไหม้
จนถึงด า มีลักษณะแข็งและเหนียว เมื่อน าหินน้ ามันมาสกัด เคอโรเจนจะสลายตัวให้น้ ามันหิน ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายน้ ามันดิบ ถ้ามีปริมาณเคอโรเจนมาก ก็จะได้น้ ามันหินมาก 

 3.1.2  ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายหน้าช้ันอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้รับฟัง 
ด้วย         
 3.1.3  ครูเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนด้วยการอธิบายประกอบส่ือ Power Point อีกครั้ง 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ (Elaboration Phase) 
 4.1  เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับถ่านหินและหินน้ ามันแล้ว  เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจมากยิ่งขึ้น  จึงให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1 เรื่อง ถ่านหินและหินน้ ามัน 
ขั้นที่ 5  ประเมินผล (Evaluation Phase) 
        -  นักเรียนและครู ร่วมกันเฉลยใบงานท่ี 1 เรื่อง ถ่านหินและหินน้ ามัน  
 
7.  สื่อ/และแหล่งเรียนรู้ 
 1.  ส่ือ Power Point เรื่อง ถ่านหินและหินน้ ามัน 
 2.  กิจกรรมกลุ่ม (รูปภาพถ่านหินและหินน้ ามัน พร้อมค าถาม) 
 3.  ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง ถ่านหิน 
 4.  ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง หินน้ ามัน 

http://1.179.134.197/digitalschool/chemical2_2_1/chemical12_1/page6.php
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 5.  ใบงานท่ี 1 เรื่อง ถ่านหินและหินน้ ามัน 
 6.  แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เรียน 
 7.  Internet 
 
8.  การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 1 ท าถูกต้อง  70% ขึ้นไป 
ด้านทักษะกระบวนการ/
ทักษะการคิด (P) 

การสังเกต แบบประเมิน
กระบวนการกลุ่ม 

ได้คะแนนในระดับ 3 ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ  (A) การสังเกต แบบประเมิน 
จิตวิทยาศาสตร์ 

ได้คะแนนในระดับ 3 ขึ้นไป 
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ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................... 
        (นายสุรชัย  บุษราคัม)   

            ผู้อ านวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา  
วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ..................... 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ผลการเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
2.ปัญหาและอุปสรรค 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
3.ข้อเสนอแนะ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................... 
        (นายเกศพิบูลย์  ดีมูล)   

            ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ  
วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ..................... 
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รายวิชา เคมีเพิ่มเติม 6 ใบงานที1่ ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
ว 30226 เร่ือง ถ่านหินและหินน้ ามัน ผู้สอน นายเกศพิบูลย์  ดีมูล 

 
ช่ือ.............................................................เลขท่ี............ห้อง............... 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
1. ถ่านหินคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง และชนิดใดมีมากท่ีสุด ( 3 คะแนน) 
 
 
 
2. จากรูปท่ีก าหนดให้ จงอธิบายข้อมูลของถ่านหินชนิดต่าง ๆ พอเข้าใจ ( 3 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. หินน้ ามันก าเนิดขึ้นมาได้อย่างไร และมีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้าง ( 2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
4. หินน้ ามันสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ( 2 คะแนน) 
 
 
 
 
 

พีท ลิกไนต์ แอนทราไซต ์
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รายวิชา เคมีเพิ่มเติม 6 เฉลยใบงานที่ 1 ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
ว 30226 เร่ือง ถ่านหินและหินน้ ามัน ผู้สอน นายเกศพิบูลย์  ดีมูล 

 
ช่ือ.............................................................เลขท่ี............ห้อง............... 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
1. ถ่านหินคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง และชนิดใดมีมากท่ีสุด ( 3 คะแนน) 
ถ่านหินเป็นตะกอนท่ีก าเนิดมาจากซากพืช มีลักษณะแข็ง แต่เปราะ มีสีน้ าตาลถึงด า ท้ังชนิดผิวด าและด้าน 
องค์ประกอบคือ ธาตุคาร์บอน และธาตุอื่น ๆ พบอยู่ 5 ชนิด คือ พีต ลิกไนต์ ซับบิทูมัส บิทูมัส และแอนทรา
ไซต์ ส่วนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ลิกไนต์ 
2. จากรูปท่ีก าหนดให้ จงอธิบายข้อมูลของถ่านหินชนิดต่าง ๆ พอเข้าใจ ( 3 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. หินน้ ามันก าเนิดขึ้นมาได้อย่างไร และมีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้าง ( 2 คะแนน) 
เกิดจากการสะสม และทับถมตัวของซากพืชซากสัตว์ ภายใต้ภาวะท่ีเหมาะสม ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนจ ากัด มี
อุณหภูมิสูง ท าให้สารอินทรีย์ในซากพืช และสัตว์เหล่านั้นเกิดการเปล่ียนแปลงเกิดเป็นสารประกอบเคอโรเจน 
หินน้ ามันมีปริมาณเคอโรเจนมากถึงร้อยละ 40 
 
4. หินน้ ามันสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ( 2 คะแนน) 
น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้เช่นเดียวกับถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ประกอบด้วยน ามันก๊าด น้ ามันตะเกียง 
พาราฟิน น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน ไข แนฟทา  
 
 
 
 

พีท ลิกไนต์ แอนทราไซต ์

เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิด
ถ่านหิน เห็นเป็นล าต้น กิ่ง หรือ
ใบ มีสีน้ าตาลถึงสีด า มีปริมาณ
คาร์บอนต่ า 

เป็นถ่านหินที่มีสีน้ าตาลผิวด้าน มี
ซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มี
คาร์บอนร้อยละ 60-75 มี
ออกซิเจนค่อนข้างสูง เมื่อติดไฟมี
ควันและเถ้าถ่านมาก มีความชื้น
มาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า บ่มใบยาสูบ 

เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิด
นาน มีลักษณะด าเป็นเงา มันวาว
มาก มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า
ถ่านหินชนิดอ่ืน ความชื้นต่ า ติด
ไฟยาก 
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แบบบันทึกคะแนนใบงาน/แบบทดสอบ 
 
วิชา เคมีเพิ่มเติม 6  (ว 30226)            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 
เรื่อง  ถ่านหินและหินน้ ามัน             ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

เลขที ่
คะแนนใบงาน / แบบทดสอบ 

รวม( 10 ) ร้อยละ 
ผ่านร้อยละ 70 

ใบงานที่ 1 
(10) 

  
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
รวม        
เฉลี่ย        
S.D.        

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้ประเมิน 
 (นายเกศพิบูลย์  ดีมูล)         
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินการท าใบงาน / แบบทดสอบ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ปรับปรุง 

( 0 - 4 คะแนน) 
พอใช้ 

(5 - 6 คะแนน) 
ดี 

(7 - 8 คะแนน) 
ดีเย่ียม 

(9 - 10 คะแนน) 
ใบงานท่ี 1 เรื่อง
ถ่านหินและหิน

น้ ามัน 

ได้คะแนนใบงานท่ี 
1 เรื่องถ่านหินและ

หินน้ ามัน   
 0 – 4   คะแนน 

ได้คะแนนใบงานท่ี 
1 เรื่องถ่านหินและ

หินน้ ามัน   
5 - 6   คะแนน 

ได้คะแนนใบงานท่ี 
1 เรื่องถ่านหินและ

หินน้ ามัน  
7 - 8   คะแนน 

ได้คะแนนใบงานท่ี 
1 เรื่องถ่านหินและ

หินน้ ามัน   
9  - 10   คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนต้องผ่านระดับคะแนน พอใช้ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินนี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในช่ัวโมงเรียน  ให้ท าเครื่องหมาย √ ใน 

  รายการประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 

กลุ่ม
ท่ี 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
รวมคะแนน 
16 คะแนน 

ความสนใจใน
บทเรียน 

การท างานเป็น
กลุ่ม 

การแสดงความ
คิดเห็น 

ความรับผิดชอบ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 
         (นายเกศพิบูลย์  ดีมูล) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน  13 – 16  คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพดีมาก 
 คะแนน  9 – 12     คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
 คะแนน  5 – 8      คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพดีพอใช้ 
 คะแนน  1 – 4      คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพปรังปรุง 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 

เกณฑ์ 
คุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรังปรุง(1) 
ความสนใจใน

บทเรียน 
มีความสนใจทุก
ครั้งเมื่อมีการ

จัดการเรียนการ
สอน 

มีความสนใจ
บ่อยครั้งเมื่อมีการ
จัดการเรียนการ

สอน 

มีความสนใจ
บางครั้งเมื่อมีการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ไม่มีความสนใจเมื่อ
มีการจัดการเรียน

การสอน 

ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ทุกครั้งในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีความรับผิดชอบ
บ่อยครั้งในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีความรับผิดชอบ
บางครั้งในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ไม่มีความ
รับผิดชอบในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันทุกครั้งท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันบ่อยครั้งท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันบางครั้งท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

ไม่แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

การท างานเป็น
กลุ่ม 

วางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน

อย่างเป็นระบบทุก
ครั้ง 

วางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน
อย่างเป็นระบบ

บ่อยครั้ง 

วางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน
อย่างเป็นระบบ

บางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน
และแบ่งหน้าท่ีกัน

ท างาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนต้องผ่านการประเมินคุณภาพ  ดี  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินนี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในช่ัวโมงเรียนให้เติมคะแนนลงในช่องว่าง 

 ตรงกับท่ีมีการปฏิบัติตามความคิดเห็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ายแบบประเมินนี้ในรายการประเมินจิต 
 วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 

ช่ือ-สกุล 
สนใจ
ใฝ่รู้ 

รอบ 
คอบ 

แสดงความ
คิดเห็นและ
ยอมรับฟัง 

มี
เหตุผล 

ท างานกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

รวม 
20 

คะแนน 
4 4 4 4 4 

นายกฤษฎา  ท ามา       
นายนิติพงษ์  ผ่องแผ้ว       
นายปรีชา  เชิดชู       
นายภานุพงษ์  เดชกุล       
นายอภิสิทธิ์  สีจักร       
นางสาวเกศรินทร์  สวัสด์ินะที       
นางสาวจรรยา  เพ็ชรรุณ       
นางสาวเจนนิสา  อ้นทอง       
นางสาวชญานิษฐ์  พรมสุวรรณ์       
นางสาวชลธิชา  บัวผาย       
นางสาวณัฐวดี  เฮียงหล้า       
นางสาวทัตติยา  ค าภากุม       
นางสาวธัญวรรณ  ปัตถาพงษ์       
นางสาวนฤมล  สมผล       
นางสาวนิภา  สีแก้วน้ าใส       
นางสาวยุวณัฐฎา  ขวัญคม       
นางสาวนิภาดา  เป่งหนองแซง       
นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องแผ้ว       
นางสาวศุภาวนารถ  ใจตรง       
นางสาวสิรินทร์ธร  สุวรรณบล       
นางสาวสุจิตรา  สุมังเกษตร       
นางสาวสุพรรณษา  เฮียงหล้า       
นางสาวสุวคนธ์  ทองดี       
นางสาวโสรญา   พละสาร       
นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญแก้ว       
นางสาวอวัลณี  พันธ์สิงห์       
นางสาวอัจฉรา  การินทร์       
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ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 
                     (นายเกศพิบูลย์  ดีมูล 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 16 – 20   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพดีมาก 
 คะแนน 11 – 15   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
 คะแนน  6 – 10   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
 คะแนน  1 – 5   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ 
 

เกณฑ์ 
คุณภาพ 

ดีมาก( 4) ดี ( 3) พอใช้ (2 ) ต้องปรังปรุง (1 ) 
ความสนใจใฝ่รู้ สืบเสาะหาความรู้

มีความพอใจใน
การหาความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้นอยู่เสมอ 

สืบเสาะหาความรู้
มีความพอใจใน
การหาความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้นบ่อยครั้ง 

สืบเสาะหาความรู้
มีความพอใจใน
การหาความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้นเล็กน้อย 

ไม่ชอบสืบเสาะหา
ความรู้มีความ
พอใจในการหา
ความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้น 

ความรอบคอบ ตรวจสอบผลโดย
ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองพนิิจ
พิเคราะห์ท างาน
อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือ
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลองเสมอ 

ตรวจสอบผลโดย
ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองพนิิจ
พิเคราะห์ท างาน
อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือ
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลองส่วน
ใหญ่ 

ตรวจสอบผลโดย
ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองพนิิจ
พิเคราะห์ท างาน
อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือ
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลองบางครั้ง 

ตรวจสอบผลโดย
ไม่ได้ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองไม่มกีาร
จัดระบบในการ
ท างานไม่
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือไม่
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลอง 

การร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้า
วิพากษ์วิจารณ์  
ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลยอม
พิจารณาข้อมูล
หรือความความคิด
ท่ียังสรุปแน่นอน
ไม่ได้ทุกครั้ง 

กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้า
วิพากษ์วิจารณ์  
ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลยอม
พิจารณาข้อมูล
หรือความความคิด
ท่ียังสรุปแน่นอน
ไม่ได้เป็นส่วนใหญ ่

กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้า
วิพากษ์วิจารณ์  
ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลยอม
พิจารณาข้อมูล
หรือความความคิด
ท่ียังสรุปแน่นอน
ไม่ได้บางครั้ง 

ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นและไม่
ยอมรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์ 
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เกณฑ์ 
คุณภาพ 

ดีมาก( 4) ดี ( 3) พอใช้ (2 ) ต้องปรังปรุง (1 ) 
ความมีเหตุผล ไม่เช่ือโชคลางหรือ

ค าท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
พยายามอธิบาย

หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลพร้อม

ท้ังหาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นรวบรวม

ข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนจะลง
ข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ ทุกครั้ง 

ไม่เช่ือโชคลางหรือ
ค าท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
พยายามอธิบาย

หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลพร้อม

ท้ังหาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นรวบรวม

ข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนจะลง
ข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ บางครั้ง 

ไม่เช่ือโชคลางหรือ
ค าท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
พยายามอธิบาย

หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลพร้อม

ท้ังหาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นรวบรวม

ข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนจะลง
ข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ บ่อยครั้ง 

เช่ือโชคลางหรือค า
ท านายท่ีไม่

สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ไม่
พยายามอธิบาย

หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่

เหตุและผลไม่สนใจ
หาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นมักลงใน

เรื่องราวต่างๆ ทุก
ครั้ง 

การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกครั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นตลอดเวลา 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกครั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นเป็นส่วน

ใหญ่ 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกครั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นบางเวลา 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

 
เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนต้องผ่านการประเมินคุณภาพ ดี  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินนี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในช่ัวโมงเรียน  ให้ท าเครื่องหมาย √ ใน 

  รายการประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 

กลุ่มท่ี 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
รวมคะแนน 
16 คะแนน 

ความสนใจใน
บทเรียน 

การท างานเป็น
กลุ่ม 

การแสดงความ
คิดเห็น 

ความรับผิดชอบ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 
         (นายเกศพิบูลย์  ดีมูล) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน  13 – 16  คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพดีมาก 
 คะแนน  9 – 12     คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
 คะแนน  5 – 8      คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพดีพอใช้ 
 คะแนน  1 – 4      คะแนน  หมายถึง  ระดับคุณภาพปรังปรุง 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 

เกณฑ์ คุณภาพ 
ดีมาก (4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรังปรุง(1) 

ความสนใจใน
บทเรียน 

มีความสนใจทุก
ครั้งเมื่อมีการ
จัดการเรียนการ
สอน 

มีความสนใจ
บ่อยครั้งเมื่อมีการ
จัดการเรียนการ
สอน 

มีความสนใจ
บางครั้งเมื่อมีการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ไม่มีความสนใจเมื่อ
มีการจัดการเรียน
การสอน 

ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ทุกครั้งในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีความรับผิดชอบ
บ่อยครั้งในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีความรับผิดชอบ
บางครั้งในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ไม่มีความ
รับผิดชอบในการ
ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันทุกครั้งท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันบ่อยครั้งท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันบางครั้งท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

ไม่แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันท้ัง
กิจกรรมในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

การท างานเป็น
กลุ่ม 

วางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน
อย่างเป็นระบบทุก
ครั้ง 

วางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน
อย่างเป็นระบบ
บ่อยครั้ง 

วางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน
อย่างเป็นระบบ
บางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน
และแบ่งหน้าท่ีกัน
ท างาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนต้องผ่านการประเมินคุณภาพ  ดี  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินนี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในช่ัวโมงเรียนให้เติมคะแนนลงในช่องว่าง 

 ตรงกับท่ีมีการปฏิบัติตามความคิดเห็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ายแบบประเมินนี้ในรายการประเมิน 
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 

ช่ือ-สกุล 
สนใจ
ใฝ่รู้ 

รอบ 
คอบ 

แสดงความ
คิดเห็นและ
ยอมรับฟัง 

มี
เหตุผล 

ท างานกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

ร ว ม 
20 
คะแนน 

4 4 4 4 4 
นายกฤษฎา  ท ามา       
นายนิติพงษ์  ผ่องแผ้ว       
นายปรีชา  เชิดชู       
นายภานุพงษ์  เดชกุล       
นายอภิสิทธิ์  สีจักร       
นางสาวเกศรินทร์  สวัสด์ินะที       
นางสาวจรรยา  เพ็ชรรุณ       
นางสาวเจนนิสา  อ้นทอง       
นางสาวชญานิษฐ์  พรมสุวรรณ์       
นางสาวชลธิชา  บัวผาย       
นางสาวณัฐวดี  เฮียงหล้า       
นางสาวทัตติยา  ค าภากุม       
นางสาวธัญวรรณ  ปัตถาพงษ์       
นางสาวนฤมล  สมผล       
นางสาวนิภา  สีแก้วน้ าใส       
นางสาวยุวณัฐฎา  ขวัญคม       
นางสาวนิภาดา  เป่งหนองแซง       
นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องแผ้ว       
นางสาวศุภาวนารถ  ใจตรง       
นางสาวสิรินทร์ธร  สุวรรณบล       
นางสาวสุจิตรา  สุมังเกษตร       
นางสาวสุพรรณษา  เฮียงหล้า       
นางสาวสุวคนธ์  ทองดี       
นางสาวโสรญา   พละสาร       
นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญแก้ว       
นางสาวอวัลณี  พันธ์สิงห์       
นางสาวอัจฉรา  การินทร์       
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ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 
                     (นายเกศพิบูลย ์ ดีมูล) 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 16 – 20   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพดีมาก 
 คะแนน 11 – 15   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
 คะแนน 6 – 10   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
 คะแนน 1 – 5   คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ 
 

เกณฑ์ คุณภาพ 
ดีมาก( 4) ดี ( 3) พอใช้ (2 ) ต้องปรังปรุง (1 ) 

ความสนใจใฝ่รู้ สืบเสาะหาความรู้
มีความพอใจใน
การหาความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้นอยู่เสมอ 

สืบเสาะหาความรู้
มีความพอใจใน
การหาความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้นบ่อยครั้ง 

สืบเสาะหาความรู้
มีความพอใจใน
การหาความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้นเล็กน้อย 

ไม่ชอบสืบเสาะหา
ความรู้มีความ
พอใจในการหา
ความรู้
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
สนทนาแลกเปล่ียน
ซักถาม  ฟัง  อ่าน  
และสืบค้น 

ความรอบคอบ ตรวจสอบผลโดย
ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองพนิิจ
พิเคราะห์ท างาน
อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือ
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลองเสมอ 

ตรวจสอบผลโดย
ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองพนิิจ
พิเคราะห์ท างาน
อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือ
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลองส่วน
ใหญ่ 

ตรวจสอบผลโดย
ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองพนิิจ
พิเคราะห์ท างาน
อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือ
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลองบางครั้ง 

ตรวจสอบผลโดย
ไม่ได้ใคร่คราญ  
ไตร่ตรองไม่มกีาร
จัดระบบในการ
ท างานไม่
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหรือไม่
ตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนท า
การทดลอง 

การร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้า
วิพากษ์วิจารณ์  
ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลยอม
พิจารณาข้อมูล
หรือความความคิด
ท่ียังสรุปแน่นอน
ไม่ได้ทุกครั้ง 

กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้า
วิพากษ์วิจารณ์  
ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลยอม
พิจารณาข้อมูล
หรือความความคิด
ท่ียังสรุปแน่นอน
ไม่ได้เป็นส่วนใหญ ่

กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้า
วิพากษ์วิจารณ์  
ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลยอม
พิจารณาข้อมูล
หรือความความคิด
ท่ียังสรุปแน่นอน
ไม่ได้บางครั้ง 

ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นและไม่
ยอมรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์ 
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เกณฑ์ 
คุณภาพ 

ดีมาก( 4) ดี ( 3) พอใช้ (2 ) ต้องปรังปรุง (1 ) 
ความมีเหตุผล ไม่เช่ือโชคลางหรือ

ค าท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
พยายามอธิบาย
หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลพร้อม
ท้ังหาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นรวบรวม
ข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนจะลง
ข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ ทุกครั้ง 

ไม่เช่ือโชคลางหรือ
ค าท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
พยายามอธิบาย
หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลพร้อม
ท้ังหาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นรวบรวม
ข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนจะลง
ข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ บางครั้ง 

ไม่เช่ือโชคลางหรือ
ค าท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
พยายามอธิบาย
หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลพร้อม
ท้ังหาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นรวบรวม
ข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนจะลง
ข้อสรุปเรื่องราว
ต่างๆ บ่อยครั้ง 

เช่ือโชคลางหรือค า
ท านายท่ีไม่
สามารถอธิบาย
ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ไม่
พยายามอธิบาย
หรือแสดงความคิด
ต่อส่ิงต่างๆ ในแง่
เหตุและผลไม่สนใจ
หาความสัมพันธ์
ของเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นมักลงใน
เรื่องราวต่างๆ ทุก
ครั้ง 

การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกครั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นตลอดเวลา 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกครั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกครั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นบางเวลา 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

 
เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ ดี  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


