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มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ        
แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญม่ีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
สาระสําคัญ 
 การจัดเรียงอนุภาคท่ีแตกต่างกันของของแข็งเป็นผลให้ของแข็งปรากฎได้หลายรูปและมสีมบัติ
บางประการแตกต่างกัน  
 
ผลการเรียนรู ้
 ทดลอง อภิปราย และอธิบายเหตุผลที่ทําให้ธาตุบางชนิดปรากฎเป็นรูปต่างๆ ได้  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ นักเรียนสามารถ 
 1.  อธิบายเหตุผลที่ธาตุบางชนิดปรากฏอยู่ในรูปต่างๆ กันได้ (K) 
 2.  ยกตัวอย่างธาตุที่ปรากฎอยู่ได้หลายรูป พร้อมทั้งบอกสมบัติของแต่ละรูปได้ (K) 
 3.  ยกตัวอย่างการนําของแข็งบางชนิดที่ปรากฎอยู่ได้หลายรูปไปใช้ประโยชน์ได้  (K) 
 4.  ทําการทดลองการศึกษารูปของผลึกกํามะถันได้ (P) 



 5.  เป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้ มคีวามซื่อสัตย์ มีเหตุผล มคีวามรับผิดชอบ และมีความสามารถใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 
 
สาระการเรียนรู้   
  1.  การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 2.  การทดลองการศึกษารูปของผลึกกํามะถัน 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)   
 1. ครูใช้คําถามเพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกับสมบัติของของแข็ง และการเปลีย่นสถานะของ
ของแข็ง 
  -  สิ่งใดที่ทําให้ของแข็งมีสมบัติบางประการแตกต่างจากของเหลวและแก๊ส 
   (แนวการตอบ  แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคที่มากกว่า) 
  -  สมบัติทั่วไปของของแข็งมีอะไรบ้าง  
   (แนวการตอบ จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง มีรูปร่างแน่นอน ไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่
บรรจุ มีปริมาตรคงท่ีที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ไม่สามารถไหลได้ในภาวะปกติ บีบอัดให้เล็กลงได้ยาก 
ของแข็งบางชนิดเป็นตัวนําความร้อนและตัวนําไฟฟ้า บางชนิดเป็นสารก่ึงตัวนํา และบางชนิดเป็นฉนวน 
มีการจัดเรียงอนุภาคอยู่ในตําแหน่งที่แน่นอน และของแข็งมี 2 รูป คือ รปูผลึก ของแขง็ที่ไม่เป็นรูปผลึก 
เรียกว่า ของแข็งอสัณฐาน) 
  -  นํ้าแข็งเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร  
   (แนวการตอบ เมื่อนํ้าแข็งได้รับความร้อนจนโมเลกุลของนํ้าแข็งมีพลังงานจลน์สูงกว่า
แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล นํ้าแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่า การหลอมเหลว) 
  - นํ้าแข็งแห้งเปล่ียนสถานะได้อย่างไร 
   (แนวการตอบ  เมื่อนํ้าแข็งแหง้ได้รับความร้อนจนโมเลกุลของนํ้าแข็งแห้งมีพลังงาน
จลน์สูงกว่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล จะเปลี่ยนสถานะเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว เรียกว่า 
การระเหิด) 
 2.  ครูฟังการอภิปรายคําตอบ หากพบว่านักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้อธิบาย
เพ่ิมเติม 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเรา้ความสนใจ (Engagement Phase)  
 1.  ครูนําสารในสถานะของแข็งต่างๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน ได้แก่ นํ้าตาล เกลือแกง สารส้ม 
โพแทสเซียมไนเตรตหรือดินประสิว ผงกํามะถัน มาให้นักเรียนสังเกต แลว้ใช้คําถามกระตุ้นความสนใจ 
ดังน้ี          
  -  เพราะเหตุใดสารเหล่าน้ีจึงมีรูปร่างแตกต่างกัน  
  -  นักเรียนคิดว่าสารชนิดเดียวกันปรากฎอยู่ในรูปแตกต่างกันได้หรือไม่  
 2.  ครใูห้นักเรยีนนําเสนอความคิดเห็นเพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 



 ขั้นที่ 3 ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration Phase)   
 1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งน้ีให้นักเรียนทราบ 
 2.  นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่ครจูัดให้ในช่ัวโมงปฐมนิเทศเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรมที ่2 เรื่อง การทดลองการศึกษารูปของผลึกกํามะถัน วัสดุ/
อุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง 
 4.  นักเรียนศึกษา ทําความเข้าใจ และวางแผนการทํากิจกรรมร่วมกัน 
 5.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามขอ้สงสยัก่อนทํากิจกรรม และคอยเน้นยํ้าให้นักเรียนแบ่ง
หน้าที่ในกลุม่ ได้แก่ หัวหน้า เลขานุการ ผู้นําเสนอผลงาน และผู้ตรวจสอบผลงานกลุ่ม โดยสลับหน้าที่
ไม่ให้ซ้ํากับครั้งก่อน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วมในกิจกรรมและมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 6.  ครูสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนภายในกลุ่ม 
พร้อมให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนสอบถามหรอืมีข้อสงสัย  
 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธบิาย (Explanation Phase)   
 1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการทดลอง โดยนําใบกิจกรรมที ่2 ไปติดไว้ที่ผนังห้อง แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินวนเวียนดูผลงานของเพ่ือนในกลุ่มอ่ืน ใช้เวลากลุม่ละ 2-3 นาที ขณะเดินชมให้แต่
ละกลุ่มปฏิบัติ ดังน้ี 
  1)  ร่วมกันอ่าน วิเคราะห์ อภิปราย และประเมินผลงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน เขียนข้อคดิเห็น
ของกลุ่มลงในกระดาษโน้ตกาว (Sticky Note) แล้วติดไว้ที่ใบกิจกรรม 
  2)  ทําเคร่ืองหมาย   เมื่อนักเรียนเห็นด้วย 
      เมื่อนักเรียนไม่เห็นด้วย 
     ?    เมื่อนักเรยีนไม่แน่ใจ 
ในขณะนักเรียนเดินชมผลงาน ครูสังเกตการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 2.  เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วให้นักเรียนกลับมาที่ผลงานกลุม่ตนเอง อ่านข้อคิดเห็นที่เพ่ือนเขียน
ไว้ ร่วมกันอภิปราย ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงผลการทดลองของกลุ่มตนเองให้สมบูรณ ์

3.  ครูนําอภิปรายโดยใช้ผลการทดลอง คําถามท้ายการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ผลที่ได้
จากการอภิปรายควรได้ข้อสรุป ดังน้ี  
  กํามะถันที่มีลกัษณะเป็นผงละลายได้ในโทลอีูน เมื่อทําให้เป็นสารละลายอ่ิมตัวแล้วต้ังไว้ให้
ตัวทําละลายระเหยออกไป จะได้ของแข็งในรูปผลึกทีม่ีลักษณะแตกต่างกัน รูปแรกมีลกัษณะเป็นแทง่
ยาวคล้ายเข็มเรียกว่า กํามะถันรูปเข็มหรือกํามะถันมอนอคลนิิก และอีกรูปหน่ึงมีลักษณะเป็นเหลี่ยม
คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรียกว่า กํามะถันรอมบิก ดังน้ันกํามะถันจึงปรากฎอยู่ในรูปแตกต่างกันได้ 
     
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)   
 1. ครูขยายขอบเขตความรู้ของนักเรียน โดยใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้จาก
การทดลองเพ่ือตอบคําถามในสถานการณ์ใหม่ดังน้ี 
  -   เหตุใดผลึกกํามะถันที่เตรียมได้จากการทดลองจึงมีรูปร่างแตกต่างกัน 
  -   กํามะถันทัง้ 2 รูป มีสมบัติที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 



  -   นอกจากกํามะถันแล้วมีธาตุอ่ืนอีกหรือไม่ที่ปรากฎได้หลายรูป และแต่ละจะรูปมีสมบัติ
เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 2.  นักเรียนศึกษาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ร่วมกัน
กันวิเคราะห์ถึงสาระสําคัญที่ได้จากการศึกษาจนได้ข้อสรุป แล้วแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม 
พร้อมทั้งจดบันทึกลงสมุดของตนเอง 
 3.  ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของนักเรียนภายใน
กลุ่ม พร้อมให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนสอบถามหรือมีข้อสงสัย  
 4.  ครูขอตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่มออกมานําสรุปความรู้ที่ได้หน้าช้ันเรียน แล้วนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายซึ่งควรได้ข้อสรุป ดังน้ี 
  ผลึกกํามะถันทีเ่ตรียมได้จากการทดลองมีรูปร่างแตกต่างกันเน่ืองจากมีการจัดเรียงโมเลกุล
ของกํามะถันแตกต่างกัน ทําให้ผลึกกํามะถันแต่ละรูปมีสมบัติบางประการแตกต่างกันด้วย นอกจากน้ัน
ยังมีธาตุอ่ืนที่ปรากฏอยู่ได้หลายรูปและแต่ละรูปก็มีสมบัติแตกต่างกันด้วย เช่น คาร์บอน มี 3 รูป ได้แก่ 
แกรไฟต์ เพชร และฟุลเลอรีน และฟอสฟอรัส ม ี 3 รูป ได้แก่ ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง และ
ฟอสฟอรัสดํา ซึ่งแต่ละรูปสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น แกรไฟต์ใช้ทําไส้ดินสอ เพชรใช้
ทําหัวเจาะหรืออุปกรณ์ตัดวัตถุอ่ืนๆ ฟุลเลอรีนใช้ด้านการแพทย์ ฟอสฟอรัสแดงใช้ทําไม้ขีดไฟ และ
ฟอสฟอรัสขาวใช้ทําลูกระเบิด เป็นต้น 
 5.  นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องกันเองภายในกลุ่ม แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจ 
 6.  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบ หากมีจุดใดที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยให้ครูอธิบาย
เพ่ิมเติม   
  
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)   
 1.  นักเรียนทําแบบทดสอบย่อยที่ 2 เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง จํานวน 10 ข้อ เป็น
รายบุคคล โดยครูเน้นยํ้าให้นักเรียนทําข้อสอบด้วยความต้ังใจและซื่อสัตย์ ไม่ปรึกษาหรือลอกกัน เสรจ็
แล้วเปลี่ยนกระดาษคําตอบกับเพ่ือนภายในกลุ่มเพ่ือเฉลยคําตอบ  
 2.  ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ พร้อมทั้งชมเชยนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ และให้
กําลังใจสําหรบันักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ให้พยายามมากข้ึน เพ่ือให้สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ใน
ครั้งต่อไป  
 
 ขั้นที่ 7 ขั้นนาํความรู้ไปใช้ (Extension Phase)   
 1.  ครกูระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสามารถนําความรู้เก่ียวกับของแข็งที่ปรากฎในรูป
แตกต่างกันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร  
  (แนวการตอบ การเรียนรู้ว่าธาตุบางธาตุในสถานะของแข็งมีการจัดเรียงอนุภาคภายใน
โครงสร้างแตกต่างกัน ทําให้ธาตุเหล่าน้ันปรากฎอยู่ได้หลายรูปและมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน ซึ่ง
สมบัติที่แตกต่างกันน้ีทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ธาตุคาร์บอนท่ีอยู่ในรูปของ
แกรไฟต์ นํามาทําเป็นไส้ดินสอ ธาตุคาร์บอนที่อยู่ในรูปของเพชรนํามาทําหัวเจาะหรืออุปกรณ์ตัดวัตถุ
อ่ืนๆ และธาตุคาร์บอนที่อยู่ในรูปของฟุลเลอรีนนําใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นต้น) 



 2.  นักเรียนบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
 
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1. ตัวอย่างของแข็ง ได้แก่ นํ้าตาล เกลือแกง สารส้ม โพแทสเซียมไนเตรตหรือดินประสิว 
  กํามะถันผง 
 2.  สื่อประสม เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 3.  ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การทดลองการศึกษารูปของผลึกกํามะถัน 
 4.  แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 5. แบบทดสอบย่อยที่ 2 เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 6.  อุปกรณ์การทดลองตามใบกิจกรรมที ่2 เรื่อง การทดลองการศึกษารูปของผลึกกํามะถัน 
 
การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 

 
- ตรวจงาน 
- ตรวจแบบทดสอบย่อย 
 

- ใบกิจกรรมที ่2 
- แบบฝึกหัดที ่2 
- แบบทดสอบย่อย 
  ที ่2 

นักเรียนได้คะแนนจาก
การทําแบบทดสอบ
ย่อยที่ 2 ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P) 

 

- สังเกตการปฏิบัติการทดลอง - แบบประเมิน 
การปฏิบัติการ
ทดลอง 

นักเรียนได้คะแนน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ (A) 

 

- สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
                (ลงช่ือ)                                        

                      (นางกาญจนา  เรืองฤทธ์ิกูล) 
                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
ข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
                (ลงช่ือ)                                        

                      (นางฐิตาพร  ดอนโอฬาร) 
                   รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

      วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียน  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
                (ลงช่ือ)                                        

                      (นายธีระ  ลูกอินทร์) 
                   ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ 

             วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1.  ผลการจัดกิจกรรม 
 1.1  ด้านความรู้  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.2  ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………….………………………… 
…………………………………………….………………………… 
…………………………………………….………………………… 

…………………………..…………………………………… 
…………………………..…………………………………… 
…………………………..………………………………….. 

 
3.  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 
 
 

            (ลงช่ือ)                                        ผู้สอน 
                  (นางสาวจินตวีร์  โยสีดา) 
                 ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

        วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
  



 
 

 
สมาชิกกลุ่มที่.............  

 

1………………………………….......เลขที่.......หน้าที่................... 

 

4………………………………….......เลขที่.......หน้าที่................... 

2………………………………….......เลขที่.......หน้าที่................... 5………………………………….......เลขที่.......หน้าที่................... 
3………………………………….......เลขที่.......หน้าที่................... 6………………………………….......เลขที่.......หน้าที่................... 

 
 
 
  ให้นกัเรียนภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์การทดลอง คําแนะนํา 

  ก่อนการทดลอง สารเคมีและอุปกรณ์ และวิธีการทดลองให้เข้าใจ แล้ว 

  ร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง ตอบคําถามท้าย 

  การทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองให้ถกูต้อง  

 

จุดประสงค์การทดลอง 

 1. ทําการทดลองเพื่อเตรียมผลึกกํามะถันมอนอคลินิกและกํามะถันรอมบิกได้ 

 2. บอกลักษณะของผลึกกํามะถันมอนอคลินิกและกํามะถันรอมบิกได้ 

สารเคมีและอุปกรณ์ 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม 

สารเคมี 

1. กํามะถันผง  
2. โทลูอีน 

 

0.1 g 

5 cm3 

อุปกรณ์ 

1. หลอดทดลองขนาดกลาง  
2. จุกยางสําหรับปิดหลอดทดลอง 

ขนาดกลาง  

3. เทอร์มอมิเตอร์ 0-100 ๐C  

4. ที่จับหลอดทดลอง  
5. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3  

 

1 หลอด 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 ใบ 

ใบกิจกรรมที่ 2 

เร่ือง การทดลองการศกึษารปของผลึกกํามะถัน 

คําชี้แจง 



สารเคมีและอุปกรณ์ (ต่อ) 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม 

6. กระจกนาฬิกา  
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม  

8. แท่งแก้วคนสาร 

1 อัน 

1 ชุด 

1 อัน 

 
วิธีการทดลอง 

 1.  ใส่กํามะถันผง 0.1 g  ในหลอดทดลองขนาดกลาง และเติมโทลูอีนลงไป 5 cm3 

 2.  อุ่นสารในข้อ 1 ในบีกเกอร์น้ําร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 ๐C ใช้แท่งแก้วคนจน

กํามะถันละลายหมด 

 3.  ลดอุณหภูมิของสารละลายในข้อ 2 อย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง 

ขณะที่ ลดอุณหภูมิยังคงแช่สารละลายอยู่ในบีกเกอร์น้ําร้อน สังเกตการเปล่ียนแปลง 

 4.  เทสารจากข้อ 3 ทั้งหมดลงบนกระจกนาฬิกาแล้วนําไปวางในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี 

เพื่อให้โทลูอีนระเหยอย่างรวดเร็ว สังเกตลักษณะของกํามะถันที่เกิดข้ึน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการทดลอง 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
คําถามท้ายการทดลอง 

1.  ลักษณะที่ปรากฎของกํามะถันก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

.........…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

.........…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

2.  จากผลการทดลองได้ผลึกกํามะถันกี่รูป  

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

.........…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

.........…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  ให้นกัเรียนภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์การทดลอง คําแนะนํา 

  ก่อนการทดลอง สารเคมีและอุปกรณ์ และวิธีการทดลองให้เข้าใจ แล้ว 

  ร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง ตอบคําถามท้าย 

  การทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองให้ถกูต้อง  

 

จุดประสงค์การทดลอง 

 1. ทําการทดลองเพื่อเตรียมผลึกกํามะถันมอนอคลินิกและกํามะถันรอมบิกได้ 

 2. บอกลักษณะของผลึกกํามะถันมอนอคลินิกและกํามะถันรอมบิกได้ 

 

สารเคมีและอุปกรณ์ 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม 

สารเคมี 

1. กํามะถันผง  
2. โทลูอีน 

 

0.1 g 

5 cm3 

อุปกรณ์ 

1. หลอดทดลองขนาดกลาง  
2. จุกยางสําหรับปิดหลอดทดลอง 

ขนาดกลาง  

3. เทอร์มอมิเตอร์ 0-100 ๐C  

4. ที่จับหลอดทดลอง  
5. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3  

6. กระจกนาฬิกา  
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม  

8. แท่งแก้วคน 

 

1 หลอด 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 ใบ 

1 อัน 

1 ชุด 

1 อัน 

 

 

ใบกิจกรรมที่ 2 

เร่ือง การทดลองการศกึษารปของผลึกกํามะถัน 

แนวการตอบ 

คําชี้แจง 



วิธีการทดลอง 

 1.  ใส่กํามะถันผง 0.1 g  ในหลอดทดลองขนาดกลาง และเติมโทลูอีนลงไป 5 cm3 

 2.  อุ่นสารในข้อ 1 ในบีกเกอร์น้ําร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 ๐C ใช้แท่งแก้วคนจน

กํามะถันละลายหมด 

 3.  ลดอุณหภูมิของสารละลายในข้อ 2 อย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง 

ขณะที่ ลดอุณหภูมิยังคงแช่สารละลายอยู่ในบีกเกอร์น้ําร้อน สังเกตการเปล่ียนแปลง 

 4.  เทสารจากข้อ 3 ทั้งหมดลงบนกระจกนาฬิกาแล้วนําไปวางในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี 

เพื่อให้โทลูอีนระเหยอย่างรวดเร็ว สังเกตลักษณะของกํามะถันที่เกิดข้ึน 

 

  
 
ผลการทดลอง 

 

การทดลอง ผลการทดลองที่สังเกตได้ 

เทสารละลายกํามะถนัที่ลดอุณหภูมิเท่ากบั

อุณหภูมิห้องลงในกระจกนาฬิกา 

ได้ผลึกกํามะถันสองรูปปนกันอยู่ รปูหนึง่ 

มีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายเข็ม และอีกรูป 

มีลักษณะคล้ายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู 

 

คําถาม 

1.  ลักษณะที่ปรากฏของกํามะถันก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ  ต่างกัน เพราะกํามะถันก่อนการทดลองจะมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง ส่วนหลังการ

ทดลองจะได้เป็นผลึกสองรูปที่มีลักษณะคล้ายเข็ม และเป็นรูปเหลี่ยมที่มีลักษณะคล้ายสี่เหล่ียม

ขนมเปียกปูน 

2.  จากผลการทดลองได้ผลึกกํามะถันกี่รูป  

 ตอบ 2 รูป คือ 1. รูปทีม่ีลักษณะคล้ายเข็ม และ 2. รูปที่มีลักษณะส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู 

 



สรุปผลการทดลอง 

 ก่อนการทดลองกํามะถันจะมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง แต่เมื่อเติมโทลูอีน และทําให้เป็น

สารละลายอ่ิมตัวแล้ว ตั้งท้ิงไว้ให้ตัวทําละลายระเหยออกไป ทําให้หลังการทดลองจะได้ของแข็ง

ในรูปผลึก 2 รูป โดยรูปแรกมีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายเข็ม เรียกว่า “กํามะถันมอนอคลินิก” 

และอีกรูปหนึ่งมีลักษณะเป็นเหล่ียมคล้ายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เรียกว่า “กํามะถันรอมบิก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ชื่อ.................................................................เลขที่.............. 

 
  ให้นกัเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถกูต้องและสมบรูณ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 2 

เร่ือง การจัดเรียงอนภาคของของแข็ง 

คําชี้แจง 

1. เพราะเหตใุดกํามะถนัรอมบิกและมอนอคลินิกจึงมีรปูร่างแตกต่างกัน 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

2.  เหตใุดกํามะถันรอมบิกจึงมีความหนาแน่นสูงกว่ากํามะถนัรอมบิก 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

3.  กํามะถนัรปูที่คงตัวมากที่สุดคือรูปใด   

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

4.  แกรไฟต ์เพชร และฟุลเลอรีนมีรูปผลึกและสมบตัิแตกต่างกนัเพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

5.  ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง และฟอสฟอรัสดํามีรปูผลึกและสมบัติแตกต่างกัน 

เพราะเหตใุด 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 
  ให้นกัเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถกูต้องและสมบรูณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 2 

เร่ือง การจัดเรียงอนภาคของของแข็ง 

แนวการตอบ 

คําชี้แจง 

1. เพราะเหตใุดกํามะถนัรอมบิกและมอนอคลินิกจึงมีรปูร่างแตกต่างกัน 

ตอบ เพราะมีการจดัเรียงตัวของโมเลกุลกํามะถันแตกต่างกนั 

 

2.  เหตใุดกํามะถันรอมบิกจึงมีความหนาแน่นสูงกว่ากํามะถนัรอมบิก 

ตอบ เพราะกํามะถนัรอมบิกมีการจัดเรียงตัวชิดและอัดแน่นได้มากกว่ากํามะถัน 

        มอนอคลินิก 

 

3.  กํามะถนัรปูที่คงตัวมากที่สุดคือรูปใด   

ตอบ เพราะอยู่ตัวทีอุ่ณหภูมิห้อง   

 

4.  แกรไฟต ์เพชร และฟุลเลอรีนมีรูปผลึกและสมบตัิแตกต่างกนัเพราะเหตุใด 

ตอบ เพราะมีการจดัเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนที่แตกต่างกัน   

 

5.  ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง และฟอสฟอรัสดํามีรปูผลึกและสมบัติแตกต่างกัน 

เพราะเหตใุด 

ตอบ เพราะมีการจดัเรียงตัวของโมเลกุลฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน   



 
 
 
 
 
   ให้นกัเรียนเลือกคําตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทํา 

  เครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษคําตอบ 

 
1.  ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ก. ฟอสฟอรัสขาวและฟอสฟอรัสดํานําไฟฟ้าได้เหมือนกับธาตุกึ่งโลหะ 

ข. ที่อุณหภูมิ 120 ๐C กํามะถันจะอยู่ในรูปของกํามะถันมอนอคลินิก 

ค. เมื่อให้อุณหภูมิสูงกว่า 95.6 ๐C แก่กํามะถันรอมบิก จะเกิดการเปล่ียนรูปเป็นกํามะถัน 

มอนอคลินิก 

ง. เพชรและแกรไฟต์มีจํานวนอะตอมไม่เท่ากันจึงทําให้มีการนําไฟฟ้าต่างกัน 

2.  ธาตุคาร์บอนมี 3 รูป คือ เพชร แกรไฟต์ และฟุลเลอรีนมีการจัดเรียงอนุภาคอย่างไร 

ก. มีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลต่างกัน 

ข. มีการจัดเรียงตัวของอะตอมต่างกัน 

ค. มีจํานวนอะตอมในโมเลกุลต่างกัน 

ง. มีขนาดของโมเลกุลไม่เท่ากัน 

3.  จากสมบัติของกํามะถนัรอมบิกและกํามะถันมอนอคลินิก ข้อใดถูกต้อง 

ก. กํามะถนัรอมบิกจะเสถียรที่อุณหภมูิสุง 

ข. กํามะถนัรอมบิกมีรปูผลึกเป็นรูปเข็ม ส่วนกํามะถันมอนอคลินิกมีรูปผลึกเปน็รปูเหลี่ยม 

ค. จํานวลอะตอมใน 1 โมเลกลุของกํามะถนัทั้งสองรปูต่างเท่ากนั 

ง. กํามะถนัรอมบิกโมเลกุลเปน็วง ส่วนกํามะถันมอนอคลินิกโมเลกุลเปน็สายยาว 

4.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกบัไส้ดินสอดํากับฟุลเลอรีน  

ก. เป็นธาตุต่างชนิดกัน 

ข. เป็นไอโซโทปของธาตุคาร์บอน 

ค. ต่างกเ็ปน็รปูของธาตุคาร์บอน 

ง. เปน็สารประกอบต่างชนิดกนัของคาร์บอน 

 

 

 

แบบทดสอบย่อยที่ 2 

เร่ือง การจดัเรียงอนุภาคของของแข็ง 

คําชี้แจง 



5.  ข้อใดคือสมบตัิของกํามะถนัมอนอคลินิก  

ก. มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายรูปเข็ม ไม่นาํไฟฟ้า  

ข. มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเป็นเหล่ียมคล้ายสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน นําไฟฟ้าได้  

ค. มีสีแดง รูปผลึกมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายรูปเข็ม นําไฟฟ้า  

ง. รูปผลึกมีลักษณะเปน็แท่งคล้ายรูปเข็ม ในธรรมชาติพบได้ง่ายกว่ากํามะถันรอมบิก  

6.  ส่ิงใดทีท่ําให้กาํมะถันรอมบิกและมอนอคลินิกมีรปูผลึกแตกต่างกัน  

 ก.  จุดหลอมเหลวต่างกัน 

 ข.  ความหนาแน่นต่างกนั 

 ค.  การจัดเรียงอะตอมต่างกัน 

 ง.  การจัดเรียงโมเลกุลต่างกัน 

7.  เหตใุดในธรรมชาติจึงพบกาํมะถันรอมบิกเปน็ส่วนใหญ่ 

 ก.  มีจุดหลอมเหลวสูง 

 ข.  อยู่ตัวที่อุณหภมูิห้อง 

 ค.  มีความหนาแน่นมาก 

 ง.  เสถียรที่อุณหภมูิสูงกว่า 96OC 

8.  กํามะถัน มี 2 รูป คือมอนอคลินิกกับรอมบิก กํามะถันรอมบิกซ่ึงคงตัวที่อุณหภูมิปกตินั้น  

 มีโมเลกุลประกอบด้วย 8 อะตอม ส่วนโมเลกุลกํามะถันมอนอคลินิกนั้นประกอบด้วย 

    กี่อะตอม 

ก. 2 อะตอม 

ข. 4 อะตอม 

ค. 6 อะตอม 

ง. 8 อะตอม 

9.  ข้อใดไม่ใช่อัญรูปของฟอสฟอรัส  

ก. ฟอสฟอรัสเหลือง 

ข. ฟอสฟอรัสขาว 

ค. ฟอสฟอรัสแดง  

ง. ฟอสฟอรัสดํา 

 

 

 

 



10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟอสฟอรัสขาว  

ก. ลักษณะนิ่มคล้ายข้ีผ้ึงสีขาว 

ข. สูตรโมเลกุลเป็น P4 

ค. เป็นอัญรูปที่เสถียรที่สุดของฟอสฟอรัส 

ง. จุดหลอมเหลวต่ําและระเหยง่าย 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

1. ตอบ  ค.  เมื่อให้อุณหภูมิสูงกว่า 95.6 ๐C แก่กํามะถันรอมบิก จะเกิดการเปล่ียนรูปเป็น

   กํามะถันมอนอคลินิก 

2. ตอบ  ข. มีการจัดเรียงตัวของอะตอมต่างกัน 

3. ตอบ  ค. จํานวนอะตอมใน 1 โมเลกุลของกํามะถันทั้งสองรปูต่างเท่ากัน 

4. ตอบ  ค. ต่างกเ็ปน็รปูของธาตุคาร์บอน  

5. ตอบ  ก. มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเปน็แท่งคล้ายรูปเข็ม ไม่นําไฟฟ้า  

6. ตอบ  ง. การจัดเรียงโมเลกุลต่างกัน 

7. ตอบ  ข.  อยู่ตัวที่อุณหภมูิห้อง 

8. ตอบ  ง. 8 อะตอม 

9. ตอบ  ก. ฟอสฟอรัสเหลือง 

10. ตอบ  ค. เป็นอัญรูปที่เสถียรที่สุดของฟอสฟอรัส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบย่อยที่ 2 

เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

เฉลย 



 
 
 
 
 

ช่ือ..................................................................เลขที่...................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

กระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบย่อยที่ 2 

เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

คะแนนเต็ม 10 ได้.......... 
ผลการประเมิน    ผ่าน 

        ไม่

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ได้คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ไม่ผ่าน ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80  
*** หากสอบไม่ผ่าน นักเรียนต้องพยายามให้มากข้ึน 
เพื่อสอบให้ผ่านในครั้งต่อไปนะคะ 
 



แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง 
 

กลุ่มที่.................   
1……………………………......................เลขที.่........  
2……………………………......................เลขที.่........  
3……………………………......................เลขที.่........  
4……………………………......................เลขที.่........ 
5……………………………......................เลขที.่........ 
6……………………………......................เลขที.่........ 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 
1.  การทดลองตามแผนที่กําหนด    
2.  การใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ    
3.  การบันทึกผลการทดลอง    
4.  การจัดกระทําและการนําเสนอข้อมูล    
5.  การสรุปผลการทดลอง    
รวม  
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน :  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 80 หรือ 12 คะแนนขึ้นไป 
 
 
                    (ลงช่ือ)                                 ผู้ประเมนิ 
                                           (นางสาวจินตวีร์  โยสีดา) 

      ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
               วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการทดลอง 
     

รายการประเมิน คําอธบิาย 
ระดับ 
คะแนน 

1.  การทดลองตาม
แผนที่กําหนด 

ทดลองตามวิธีการ และขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 

3 

ทดลองตามวิธีการ และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยมีครูหรือผูอ่ื้นเป็น 
ผู้แนะนํา 

2 

ทดลองไม่ถูกต้องตามวิธีการและข้ันตอนทีกํ่าหนดไว้  
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

1 

2.  การใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ และคล่องแคล่ว  

3 

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองได้อย่างถูกต้อง โดยมีครู
หรือผู้อ่ืนเป็นผู้แนะนํา 

2 

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองไม่ถูกต้องตาม และไม่มี
ความคล่องแคล่ว 

1 

3.  การบันทึกผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะอย่างถูกต้อง มีระบบ มีการอธิบายข้อมูลให้
เห็นความเช่ือมโยงเป็นภาพรวม เป็นเหตุเป็นผล และเป็นไปตาม
การทดลอง 

3 

บันทึกผลเป็นระยะ แต่ไม่เป็นระเบียบ และไม่มีการอธิบาย  
ข้อมูลให้เห็นถงึความสัมพันธ์ของการทดลอง  

2 

บันทึกผลไมค่รบและไม่เป็นไปตามการทดลอง  1 
4.  การจัดกระทํา 
และการนําเสนอข้อมูล 

จัดกระทําข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการเช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม และนําเสนอด้วยแบบต่างๆ อย่างชัดเจนถูกต้อง  

3 

จัดกระทําข้อมูลอย่างเป็นระบบ มียกตัวอย่างเพ่ิมเติมให้เข้าใจ
ง่าย และนําเสนอด้วยแบบต่างๆ แต่ยังไม่ชัดเจนและไม่ถกูต้อง 

2 

ขัดกระทําข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบ และมีการนําเสนอข้อมูลไม่สื่อ
ความหมายและไม่ชัดเจน 

1 

5.  การสรุปผล 
การทดลอง 

สรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุมข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด 

3 

สรุปผลการทดลองได้โดยมีครูหรือผู้อ่ืนแนะนําบ้าง จึงสามารถ
สรุปได้ถูกต้อง 

2 

สรุปผลการทดลองตามความรู้ที่พอมีอยู่ โดยไม่ใช้ข้อมูลจากการ
ทดลอง 

1 

 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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สรุปผล 
การประเมิน 

3 3 3 3 3 15 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 นายพรนภัส  โสธา         
2 นายสหกิจ  ภูคงนํ้า         
3 นางสาวดรุณี  พุดศรี         
4 นางสาวปิยธิดา  พิงพิน         
5 นางสาวรชดา  หมวกพิมาย         
6 นางสาวกมลวรรณ  แซ่โง้ว         
7 นางสาวขนิษฐา  พันธ์ุผาด         
8 นางสาวสุนิสา  รัตนบุดดา         
9 นายชนดล  แปยอ         
10 นายดวงเด่น  ราชา         
11 นายพงศธร  พิมพาลุน         
12 นางสาวกวีณา  แม้นสถิตย์         
13 นางสาวเจษฎาภรณ์ พินิจโชติ         
14 นางสาวพิมลวรรณ  เศษสม         
15 นางสาวยารินดา  พันธ์กิจ         
16 นางสาวลลิตา  ดีรักษา         
17 นางสาวสาลินี  สุริยบุญ         
18 นางสาวสุภัทตรา  พันธ์ุผาด         
19 นายณัฐภูม ิ กาเมศ         
20 นายราเมศ  เรืองแสน         
21 นางสาววิริยา  บึงบัว         
22 นางสาวศศิพร  ภูสาม ี         



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
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สรุปผล 
การประเมิน 

3 3 3 3 3 15 ผ่าน ไม่ผ่าน 
23 นางสาวสุภาพร  ภารเจิม         
24 นางสาวหทัยชนม์  ศรีชูยงค์         
25 นางสาวนิภาพร  มะเค็ง         
26 นางสาวร่มไทร  ศรีวิเศษ         
27 นางสาวอรวี  สุทาธรรม         
28 นางสาวจารุวรรณ  ยลถวิล         
29 นางสาวกาหลง  วงวิเศษ         
30 นางสาวธนัดชา  สมคําศร ี         
31 นางสาวดวงฤทัย  ภูแม่นํ้า         
32 นางสาวพิมพ์ชนก  สารฤทธ์ิ         
33 นางสาวนันทนกรณ์ มาตรอําพร         
34 นางสาวบุษบา  หรเพิด         
35 นางสาววรัญญา บุญศรีจันทร์         
36 นางสาวอิศริยา  ก้ัวมาลา         
37 นางสาวนาริน  ราหา         

 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน :  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 80 หรือ 12 คะแนนขึ้นไป 
 
 
                    (ลงช่ือ)                                 ผู้ประเมนิ 
                                           (นางสาวจินตวีร์  โยสีดา) 

      ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
               วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............. 



เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 

รายการประเมิน คําอธบิาย 
ระดับ 
คะแนน 

1.  มคีวามสนใจ      
ใฝ่รู ้

มีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม สนทนาซักถาม 
ฟัง หรืออ่านเพ่ือให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 

3 

มีความกระตือรือร้นต่อการปฎิบัติกิจกรรมบางกิจกรรม ไม่ค่อย
สนทนา ซักถาม ฟัง อ่านเพ่ือให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 

2 

ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม แต่ไมม่ีความกระตือรือร้น 1 
2.  มคีวามซื่อสัตย์   ปฏิบัติงานอย่างดี ตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน  3 

ปฏิบัติงานอย่างดีแต่คัดลอกงานผู้อ่ืนบ้างบางครั้ง 2 
ปฏิบัติงานและคัดลอกงานผู้อ่ืนเป็นประจํา 1 

3.  มีเหตุผล เสนอความคิดเห็น ตอบคําถามอย่างมีเหตุมีผล ถูกต้องชัดเจน
ครบถ้วน 

3 

เสนอความคิดเห็น ตอบคําถามอย่างมีเหตุมีผล ถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน
และไม่ครบถ้วน 

2 

เสนอความคิดเห็น ตอบคําถาม แต่ไมส่ามารถอธิบายเหตุผลที่ถูกต้อง
ได้ 

1 

4.  มคีวาม
รับผิดชอบ 

ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ งานมีความ
สมบูรณ์ตามกําหนด เรียบร้อย และเสร็จทันเวลา  

3 

ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย เสร็จทันเวลา แต่ไม่เรียบรอ้ย 2 
ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายแต่ไม่เรียบร้อยและเสร็จไม่ทนัเวลา 1 

5.  มคีวาม 
สามารถในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 

เข้าร่วม ให้ความร่วมมือ และรู้จักขอความร่วมมือจากผู้อ่ืนในการทํา
กิจกรรม ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3 

เข้าร่วม ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม และประพฤติปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของกลุ่ม 

2 

เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 1 
 

 
 
 
 
 
 

 


