
แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                        ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 4     เรื่อง การเปล่ียนแปลงของสาร             เวลา 22 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3   เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง           เวลา 1 ช่ัวโมง 

ผูสอน นางสาวอาภาพร กมล          ภาคเรียนท่ี 1/2563    วันท่ีสอน……../………../……….. 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด         

 มาตรฐาน  ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติ

ของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สถานะ

ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี    

 มาตรฐาน  ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปน

ข้ันตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทํางาน และการแกปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม  

          ตัวช้ีวัด           

 ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

ว 4.2 ป.5/3  ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

 จุดประสงคการเรียนรู         

 เม่ือนักเรียนเรียนจบคาบนี้แลว นักเรียนสามารถ       

1.ทดลองการเปลี ่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งได (ว 2.1 ป.5/1) 

2.ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันได (ว 4.2 ป.5/3)   

3.อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งได (ว 2.1 ป.5/1) 

2.  สาระสำคัญ 

 สสารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งเม่ือไดรับหรือสูญเสียความรอน การเปลี่ยนแปลงนี้  

เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ของเหลวเม่ือสูญเสียความรอนจนเย็นลงถึงระดับหนึ่ง จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง

เรียกวา การแข็งตัว การแข็งตัวไมมีการเปลี่ยนสารใหม จึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ   

   



3. สาระการเรียนรู           

 ความรู            

 1.วิธีการทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง 

 2.การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง 

 3.ยกตัวอยางการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง 

 4.หลักในการใชอินเตอรเน็ตคนหาขอมูล    

ทักษะกระบวนการ 

 1. ออกแบบการทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนของเหลว    

 2. สังเกตการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนของเหลว 

 3. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนของเหลว 

 4.ยกตัวอยางการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง 

 5.ใชอินเตอรเน็ตคนหาขอมูลเก่ียวกับ เกลือมีคุณสมบัติพิเศษอยางไร จึงทำใหไอศกรีมแข็ง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

ขอท่ี 4 ใฝเรียนรู            

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่อ

อยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได    

 พฤติกรรมบงชี้           

 1. ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม       

 2. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู สรุปเปนองคความรู   

 3. แลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการดังกลาวและนำไปใชในชีวิตประจำวัน   

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน        

 สมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร  

          ตัวชี้วัดท่ี 1 ใชภาษาถายทอดความรูความเขาใจ ความคิด ความรูสึกและ   

         ทัศนะของตนเอง ดวยการพูดและการเขียน  

 

     



3. ส่ือการเรียนรู/แหลงเรียนรู 

อุปกรณท่ีใชในการทดลองนี้ไดแก 

          1.น้ำผลไม 2 กลอง    2. น้ำแข็งปน 1 ถัง         3.เกลือแกง 3 ถุง     4.ถังน้ำแข็งขนาดเล็ก 1 ถัง 

          5.แกวพลาสติกใสหรือขวดพลาสติก 5 ใบ         6. ไมเสียบลูกชิ้น  2  อัน   

          7.น้ำเปลา 1 ขวด       8. หลอดทดลอง 1 อัน    9. กรรไกร 1 อัน 

         10.โทรศัพทมือถือกลุมละ 1 เครื่อง           10.วีดโิอ น้ำแข็งกับเกลือ 

5. กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู            

ข้ันท่ี 1  สรางความสนใจ (Engagement) (เวลา 5 นาที)   

 1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบดังนี้ 

     1.1 ทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งได  

    1.2 ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันได 

    1.3 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งได 

 2. ครนูำน้ำผลไมมาใหนักเรียนดื่ม แลวใชคำถามครูใชคำถามกระตุนความสนใจดังนี้ 

 
 

     ครู นักเรียนดื่มน้ำแลวรูสึกอยางไร 

     นักเรียน นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง 

     ครู แลวนักเรียนคิดวามีวิธีอะไรบางไหมท่ีจะทำใหน้ำผลไม ทานแลวรูสึกสดชื่นข้ึน 

     นักเรียน เอาไปแซตูเย็น  

     ครู ถาครูไมมีตูเย็น นักเรียนคิดวาเราจะมีวิธีอ่ืนอีกหรือไมท่ีจะทำใหน้ำผลไมแข็งตัวได 

     นักเรียน นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและคนหา (Exploration) ( เวลา 30 นาที) 

3.1 ใหนักเรียนแบงกลุมโดยแบงเปนกลุม 6 กลุม กลุมละ 5 คน (ใชเกณฑคละกลุมเกง ปานกลาง ออน) 



3.2 ครูชี้แจงการทำกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งไดอยางไร ดังนี้  

อุปกรณการทำกิจกรรม 1 กลุม ประกอบดวย 

                   1.น้ำผลไม 2 กลอง    2. น้ำแข็งปน 1 ถัง         3.เกลือแกง 3 ถุง     4.ถังน้ำแข็งขนาดเล็ก 1 ถัง 

                   5.แกวพลาสติกใสหรือขวดพลาสติก 5 ใบ         6. ไมเสียบลูกชิ้น  2  อัน   

                   7.น้ำเปลา 1 ขวด       8. หลอดทดลอง 1 อัน    9. กรรไกร 1 อัน 

                   10.โทรศัพทมือถือกลุมละ 1 เครื่อง  11.บีกเกอร 

       วิธีการดำเนินการ 

        1.ใหนักเรียนคาดคะเนวา จะเกิดอะไรข้ึนกับน้ำผลไม เม่ือนำน้ำผลไมใสในหลอดทดลอง แซลงในอาง

น้ำแข็ง ลงในใบบันทึกผลการทดลองใบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2 น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งไดอยางไร 

                2.เทน้ำผลไมลงในหลอดทดลอง  

                3.แลวนำน้ำผลไมท่ีใสในหลอดทดลองแซลงในแกวเนติกท่ีมีน้ำแข็งผสมเกลือ แลวจับหลอดท้ัง    

 2 ใหขยบัวนเปนวงกลม 

               4.พรอมกับตั้งนาิกาจับเวลา เม่ือผานไป 4 นาที ใหเสียบไมลูกชิ้นลงในหลอดทดลอง 

               5.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไมและบันทึกผลทุก ๆ 2 นาที จนน้ำผลไมท้ังหมดเปลี่ยนสถานะ 

               6.เม่ือน้ำผลไมแข็งตัวแลว ใหนำหลอดทดลองไปแซในน้ำท่ีอยูในบีกเกอร แลวคอยๆถึงไมเสียบลูกชิ้น

ออกจากหลอดทดลอง 

 
 

2.3 นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมารับอุปกรณการทำกิจกรรม เรื่อง น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งได 

อยางไร แลวตรวจสอบอุปกรณกอนทุกครั้ง 

           2.4 นักเรียนลงมือทำกิจกรรมและบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม พรอมท้ังอัดคลิปวีดิโอขณะ

ทดลอง และสงในกลุมไลน ขณะท่ีนักเรียนทำกิจกรรมครูจะเปนผูใหคำปรึกษาและสังเกตการทำกิจกรรมของ

นักเรียนอยางใกลชิด หากนักเรียนมีขอสงสัยสามารถถามครูได   



               2.5 ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมของกลุมตนเองหนาชั้นเรียนโดยใช

เวลาในการนำเสนอกลุมละ 3 นาที  

     2.6 นักเรียนดูผลการทดลองของเพื่อนแตละกลุมในกลุมไลน และรวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบกับผล

การทดลองของตนเอง 

     2.7 ครูถามนักเรียนวาผลการทดลองของนักเรียนแตละกลุมเหมือนหรือแตกตางจากเพ่ือนอยางไร 

ข้ันท่ี 3  อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ( เวลา 10 นาที)  

 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลอง ดังนี้ 

 3.1 เกล็ดน้ำแข็งมีสถานะใดและมีสมบัติอยางไร (เกล็ดน้ำแข็งมี สถานะเปนของแข็ง สีสม สัมผัสแลวรูสึก

เย็น)  

 3.2 เม่ือเวลาผานไป น้ำผลไมและเกล็ดน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลง อยางไร (เม่ือเวลาผานไป น้ำผลไมมี

ปริมาณลดลง สวนเกล็ด น้ำแข็งมีปริมาณมากข้ึน)  

  3.3 จากกิจกรรมนี้  คนพบและสรุปไดวา น้ำผลไมมีสถานะเปนของเหลว เม่ือทำใหเย็นลงจนถึงระดับ

หนึ่งจะเปลี่ยนเปนเกล็ดน้ำแข็งซ่ึงมีสถานะเปนของแข็งเนื่องจากสูญเสียความรอน เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้วา การ

เปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู (Elaboration) ( เวลา 10 นาที) 

 1.นักเรียนแตละกลุมรวมกันสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต พรอมท้ังอภิปราย เกลือมีคุณสมบัติพิเศษ

อยางไรจึงเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไม ทำใหน้ำผลไมแข็งตัวไดอยางไร โดยพิมพนำผลการสืบคนท่ีไดลงในไลนกลุม

เพ่ือสงคำตอบ 

 2.ครูใหนักเรียนดูวีดิโอ น้ำแข็งกับเกลือ และอธิบายเพ่ิมเติมวา เวลาเอาเกลือละลายน้ำ ถาจะใหเกลือ

ละลายเร็วเราจะตองใชน้ำรอน เกลือจะละลายเร็ว เพราะเกลือตองการความรอนในการละลาย ดังนั้นเม่ือเราเอา

เกลือใสลงไปในน้ำแข็ง จะทำใหเกลือดูดความรอนจากน้ำแข็ง ทำใหน้ำแข็งท่ีเย็นแลวเย็นลงไปอีกซ่ึงทำใหน้ำผลไม

กลายเปนเกล็ดน้ำแข็ง 

3.ใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันท่ีมีการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลว

กลายเปนของแข็ง 

ข้ันท่ี 5  ประเมินผล (Evaluation) ( เวลา 5 นาที)       

 5.นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมินแนวความคิด ดังนี้ 



 5.1 น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งไดอยางไร 

                 แนวคำตอบ น้ำผลไมมีสถานะเปนของเหลว เม่ือทำใหเย็นลงถึงระดับหนึ่ง จะกลายเปนเกล็ด

น้ำแข็ง 

5.2 การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งไดอยางไร 

  แนวคำตอบ ของเหลวเม่ือสูญเสียความรอนจนเย็นลงในระดับหนึ่ง จะเปลี่ยนสถานะเปน

ของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว 

 

                                                                          

 6. การวัดและการประเมินผล 

 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค 

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ทดลองการเปลี่ยนสถานะของสาร

จากของเหลวกลายเปนของแข็งได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

- ประเมินความสามารถในการ

ทดลองจากใบกิจกรรมท่ี 1.2 

- ประเมินความสามารถในการ

บันทึกกิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 1.2 

- แบบประเมินความสามารถในการ

ทดลอง 

- แบบประเมินความสามารถในการ

การบันทึกกิจกรรม 

2.ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันได  

(ว 4.2 ป.5/3)   

-ประเมินจากขอมูลท่ีนักเรียนสืบคน -แบบประเมินสมรรถนะในการใช

เทคโนโลย ี

3.อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสาร

จากของเหลวกลายเปนของแข็งได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

- ประเมินความสามารถในการ

ทดลองจากใบกิจกรรมท่ี 1.2 

- ประเมินความสามารถในการ

บันทึกกิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 1.2 

- แบบประเมินความสามารถในการ

ทดลอง 

- แบบประเมินความสามารถในการ

การบันทึกกิจกรรม 

 

การแข็งตัว 

คายความรอน 



2. การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

สิ่งท่ีตองการวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ขอท่ี4. ใฝเรียนรู 

ตัวชี้วัดท่ี4.2  แสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนดวยการ 

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  สรุปเปน

องคความรูและสามารถนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได 

ประเมินความสามารถในการ

แสวงหาความรู 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. การประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 

ส่ิงท่ีตองการวัด 

 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร ประเมินความสามารถในการ

สื่อสาร 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน 

2. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื่อ...................................................ครูผูสอน 

(นางสาวอาภาพร  กมล) 

วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ.............. 
 

ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

         ลงชื่อ………………………………………….หวัหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                              (นางสาวยุพาวรรณ  คำทา) 

                        วันท่ี………เดือน……………….พ.ศ………. 

        

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลการจัดการเรียนรู 

      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/6 

       หนวยการเรียนรูท่ี 4      เรื่อง การเปล่ียนแปลงของสาร     เวลา 22 ช่ัวโมง      

      แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็ง        เวลา  1 ชั่วโมง 

ผูสอน นางสาวอาภาพร  กมล      วันเดือนปท่ีสอน ...........................      เวลา 10.30-11.30 

 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค 

จุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรู 

1.ทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลว

กลายเปนของแข็งได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด             ....................... คน  

จำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน ....................... คน  

คิดเปนรอยละ .......................  

จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน ....................... คน  

คิดเปนรอยละ .......................  

เลขท่ีนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน....................................... 

2.ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและ

ทำงานรวมกันได  

(ว 4.2 ป.5/3)   

จำนวนนักเรียนท้ังหมด             ....................... คน  

จำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน ....................... คน  

คิดเปนรอยละ .......................  

จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน ....................... คน  

คิดเปนรอยละ .......................  

เลขท่ีนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน....................................... 

3.อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลว

กลายเปนของแข็งได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด             ....................... คน  

จำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน ....................... คน  

คิดเปนรอยละ .......................  

จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน ....................... คน  

คิดเปนรอยละ .......................  

เลขท่ีนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน....................................... 

 

 

 

 



2.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

จุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรู 

ขอท่ี4. ใฝเรียนรู 

ตัวชี้วัดท่ี4.2  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการ 

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  สรุปเปนองคความรูและ

สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด             ....................... คน  

จำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน ....................... คน  

   คิดเปนรอยละ .......................  

จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน ................... คน  

   คิดเปนรอยละ ...................  

เลขท่ีนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน.................................. 

3. การประเมินสมรรถนะของหลักสูตร 

ความสามารถดาน ผลการจัดการเรียนรู 

1. การสื่อสาร  จำนวนนักเรียนท้ังหมด                    .................  คน    

 จำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน       .................  คน 

                                     คิดเปนรอยละ................ 

 จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน     ..................  คน 

                                     คิดเปนรอยละ.................... 

เลขท่ีนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน .................................... 

2. การใชเทคโนโลย ี  จำนวนนักเรียนท้ังหมด                    ..................  คน    

 จำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน       ...................  คน 

                                    คิดเปนรอยละ.................... 

 จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน     .................  คน 

                               คิดเปนรอยละ........................ 

 เลขท่ีนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน .................................... 

 

 

 

 

 



บันทึกเพ่ิมเติม 

ปญหา/ อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

แนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ………………………………………… ครูผูสอน 

                                                     (นางสาวอาภาพร กมล) 

วันท่ี………………เดือน………………พ.ศ.…………… 

 



ความคิดเห็นของกลุมงานวิชาการ 

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

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

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

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

 

ลงชือ่……………………………………….……………… 

(..................................................) 

วันท่ี………………เดือน………………พ.ศ.…………… 

 

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

 

วาท่ีรอยตรี……………………………………….…ผูอำนวยการโรงเรยีนวัดเขียนเขต 

    (อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย) 

วันท่ี………………เดือน………………พ.ศ.…………… 

 

 

 

 



     ใบบันทึกผลกิจกรรมท่ี 1.2 น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งไดอยางไร  

 

สมาชิกกลุมท่ี.........................................................ชั้น................... 

 1.ชื่อ-สกุล........................................................................เลขท่ี ....................หนาท่ี................................. 

 2.ชื่อ-สกุล........................................................................เลขท่ี ....................หนาท่ี................................. 

  3.ชื่อ-สกุล........................................................................เลขท่ี ....................หนาท่ี.................................. 

  4.ชื่อ-สกุล........................................................................เลขท่ี ....................หนาท่ี................................... 

  5.ชื่อ-สกุล........................................................................เลขท่ี ....................หนาท่ี.................................. 

  6.ชื่อ-สกุล........................................................................เลขท่ี ....................หนาท่ี.................................. 

จุดประสงคของกิจกรรม ทำกิจกรรมนี้เพ่ือ 

.   1.1 ทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งได  

    1.2 ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันได 

    1.3 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเปนของแข็งได 

วิธีการดำเนินการ 

1.ใหนักเรียนคาดคะเนวา จะเกิดอะไรข้ึนกับน้ำผลไม เม่ือนำน้ำผลไมใสในหลอดทดลอง แซลงในอางน้ำแข็ง ลงใน

ใบบันทึกผลการทดลองใบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2 น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งไดอยางไร 

2.เทน้ำผลไมลงในหลอดทดลอง  

3.แลวนำน้ำผลไมท่ีใสในหลอดทดลองแซลงในแกวเนติกท่ีมีน้ำแข็งผสมเกลือ แลวจับหลอดท้ัง    

     2 ใหขยับวนเปนวงกลม 

4.พรอมกับตั้งนาิกาจับเวลา เม่ือผานไป 4 นาที ใหเสียบไมลูกชิ้นลงในหลอดทดลอง 

5.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไมและบันทึกผลทุก ๆ 2 นาที จนน้ำผลไมท้ังหมดเปลี่ยนสถานะ 

6.เม่ือน้ำผลไมแข็งตัวแลว ใหนำหลอดทดลองไปแซในน้ำท่ีอยูในบีกเกอร แลวคอยๆถึงไมเสียบลูกชิ้นออกจาก

หลอดทดลอง 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

 

การคาดคะเน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไมทุก ๆ 2 นาที 

นาทีท่ี ผลการสังเกต 

0  

2  

4  

6  

8  

10  

12  

14  

 

ผลการสังเกต 

เม่ือแบงน้ำผลไมท่ีเปลี่ยนสถานะแลวใสแกวใบหนึ่ง และวางไวนอกอางน้ำแข็ง 3 นาที 

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

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

ผลการอภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะท่ีเกิดข้ึนในแตละชวง 

1.น้ำผลไมท่ีอยูในอางน้ำแข็งผสมเกลือ  ชวงนี้สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก.........................เปน................................  

เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้วา......................................................................................................................................... 

 

 

  

 



 ฉันรูอะไร 

1.เม่ือนำแกวท่ีใสน้ำผลไมไปแซในอางน้ำผสมเกลือ ผลการสังเกตน้ำผลไมเหมือนหรือแตกตางจากการ

คาดคะเนอยางไร 

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

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

2.น้ำผลไมมีการเปลี่ยนสถานะอยางไรบาง เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้น ๆ วาอะไร 

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

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

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

3.การเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไมเก่ียวของกับพลังงานความรอนอยางไร 

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

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

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

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

4.การเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไมเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม รูไดอยางไร 

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

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

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

5.จากกิจกรรมนี้ คนพบอะไรบางเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไม 

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

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

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

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

6.จากสิ่งท่ีคนพบ สรุปไดวาอยางไร 

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

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

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

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

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



 เฉลยบันทึกผลการทำกิจกรรม 

 

การคาดคะเน 

ข้ึนอยูกับคำตอบของนักเรียน เชน เม่ือน้ำผลไมในหลอดเย็นตัว น้ำผลไมจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปน

ของแข็ง 

ตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไมทุก ๆ 2 นาที 

นาทีท่ี ผลการสังเกต 

0 ข้ึนอยูกับการสังเกตของนักเรียน บันทึกลักษณะของน้ำผลไมตามจริง เชน เปนของเหลวสีสม 

2 เปนของเหลว 

4 เปนของเหลว 

6 เปนของเหลว เริ่มมีเกล็ดน้ำแข็งสีสมเกิดข้ึนท่ีขอบหลอด 

8 น้ำผลไมเปลี่ยนเปนเกล็ดน้ำแข็งสีสมท้ังหลอด 

10 น้ำผลไมเปลี่ยนเปนเกล็ดน้ำแข็งสีสมท้ังหลอด เวลาจะเณวหรือชาใหบันทึกผลตามความจริง 

 

ผลการสังเกต 

เม่ือแบงน้ำผลไมท่ีเปลี่ยนสถานะแลวใสแกวใบหนึ่ง และวางไวนอกอางน้ำแข็ง 3 นาที 

เม่ือวางไว 3 นาที เกล็ดน้ำแข็งจะเปลี่ยนเปนของเหลวสีสมเหมือนกับสีของเกล็ดน้ำแข็ง 

ผลการอภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะท่ีเกิดข้ึนในแตละชวง 

1.น้ำผลไมท่ีอยูในอางน้ำแข็งผสมเกลือ  ชวงนี้สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก ของเหลว เปน ของแข็ง  

เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้วา การแข็งตัว 

 

 

 

 

 



  เฉลยฉันรูอะไร     

1.เม่ือนำแกวท่ีใสน้ำผลไมไปแซในอางน้ำผสมเกลือ ผลการสังเกตน้ำผลไมเหมือนหรือแตกตางจากการ

คาดคะเนอยางไร 

คำตอบข้ึนอยูกับการคาดคะเนและผลการสังเกตของนักเรียน เชน เหมือนกันเนื่องจากมีการคาดคะเนวาน้ำ

ผลไมจะเปลี่ยนจากของเหลวเปนของแข็ง 

2.น้ำผลไมมีการเปลี่ยนสถานะอยางไรบาง เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้น ๆ วาอะไร 

น้ำผลไมเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้วา การแข็งตัว และน้ำผลไมท่ี

แข็งตัวหรือเกล็ดน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้วา การหลอมเหลว 

3.การเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไมเก่ียวของกับพลังงานความรอนอยางไร 

การเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไมเกิดข้ึนเนื่องจากน้ำผลไมไดรับหรือสูญเสียความรอน หรือ เกิดข้ึนจากการทำให

น้ำผลไมรอนข้ึนหรือเย็นลง โดยน้ำผลไมสูญเสียความรอนจะเปลี่ยนเปนเกล็ดน้ำแข็ง สวนเกล็ดน้ำแข็งไดรับ

ความรอนจะเปลี่ยนเปนน้ำผลไม 

4.การเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไมเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม รูไดอยางไร 

การเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไมเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากสารท่ีไดหลังจากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงยังคงเปนสารเดิมสังเกตจากสีของสารกอนและหลังการเปลี่ยนแปลงเปนสีเดียวกัน 

5.จากกิจกรรมนี้ คนพบอะไรบางเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไม 

เม่ือนำแกวบรรจุน้ำผลไมแชในอางน้ำแข็งผสมเกลือและคนน้ำแข็งไปเรื่อย ๆ น้ำผลไมจะคอยๆ เปลี่ยนเปน

เกล็ดน้ำแข็ง จนกลายเปนน้ำแข็งท้ังหมด  

6.จากสิ่งท่ีคนพบ สรุปไดวาอยางไร 

  เม่ือทำใหของเหลวสูญเสียความรอนหรือเย็นลง ของเหลวสามรถเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งได เรียกการ

เปลี่ยนสถานะนี้วา การแข็งตัว การเปลี่ยนสถานะเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสารยังคงเปนสารเดิมแตสถานะ

เปลี่ยนไปจึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมินทำกิจกรรมการทดลอง 

 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. วางแผนการ

ดำเนินการทดลอง 

มีการวางแผนการ

ดำเนินการทดลอง

ตามข้ันตอนท่ีระบุ

ไวอยางครบถวน 

มีการวางแผนการ

ดำเนินการทดลอง

ตามข้ันตอนท่ีระบุ

ไวบางข้ันตอน 

มีการวาง

แผนการ

ดำเนินการ

ทดลองตาม

ข้ันตอนท่ีระบุไว 

ไมมีการวาแผน

ในการดำเนินผล

การทดลอง 

2. ปฏิบัติตามข้ันตอน

การทดลองไดถูกตอง 

มีการปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการทดลอง

อยางถูกตอง 

ครบถวน 

มีการปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการทดลอง

อยางถูกตอง บาง

ข้ันตอน 

มีการปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการ

ทดลอง 

ไมมีการ

ปฏิบัติการ

ทดลอง 

3. ใชอุปกรณไดถูกตอง มีการเลือกใช

อุปกรณการทดลอง

ไดอยางเหมาะสม 

และถูกตอง 

มีการเลือกใช

อุปกรณการ

ทดลองไดคอนขาง

เหมาะสม 

มีการเลือกใช

อุปกรณการ

ทดลอง 

ไมมีการเลือกใช

อุปกรณการ

ทดลอง 

 

เกณฑการประเมิน      8-9   คะแนน  ระดับ ดีมาก 

5-7   คะแนน  ระดับ ดี 

3-4   คะแนน  ระดับ พอใช 

นอยกวา 3 คะแนน ระดับ ไมผาน 

 

หมายเหตุ : ใหทำเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ 

      ดีมาก    ดี    พอใช    ไมผาน  

 

 

 



เกณฑการนำเสนอผลการทดลอง 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. การจัดกระทำ 
ขอมูลและการ
นำเสนอ 

จัดกระทำขอมูล
อยางเปนระบบ มี
การเชื่อมโยงใหเห็น
เปนภาพรวม และ
นำเสนอดวยแบบ
ตาง ๆ อยางชัดเจน 
ถูกตอง  

จัดกระทำขอมูล
อยางเปนระบบ มี
การจำแนกขอมูล
ใหเห็น
ความสัมพันธ
นำเสนอดวยแบบ
ตาง ๆ ไดแตยังไม
ชัดเจน 

จัดกระทำขอมูล
อยางเปนระบบ มี
การยกตัวอยาง
เพ่ิมเติมใหเขาใจงาย
และนำเสนอดวย
แบบตาง ๆ แตยังไม
ชัดเจน และ 
ไมถูกตอง 

จัดกระทำขอมูล
อยางไมเปน
ระบบ และมีการ
นำเสนอไมสื่อ
ความหมายและ 
ไมชัดเจน 

2.  การสรุปผล
การทำกิจกรรม 

สรุปผลการทำ
กิจกรรมไดอยาง
ถูกตอง กระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุมขอมูล
จากการวิเคราะห
ท้ังหมด 

สรุปผลการทำ
กิจกรรมไดถูกตอง 
แตยัง 
ไมครอบคลุมขอมูล
จากการวิเคราะห
ท้ังหมด 

สรุปผลการทำ
กิจกรรมไดโดยมีครู
หรือผูอ่ืนแนะนำบาง 
จึงสามารถสรุปได
ถูกตอง 

สรุปผลการทำ
กิจกรรมตาม
ความรูท่ีพอมีอยู
โดยไมใชขอมูล
จากการทำ
กิจกรรม 

3. ความถูกตอง
ของลำดับการ
นำเสนอขอมูล 

มีการเรียงลำดับ
ขอมูลของการ
นำเสนอไดอยาง
ถูกตอง และชัดเจน 

มีการเรียงลำดับ
ขอมูลของการ
นำเสนอไดอยาง
ถูกตอง แตไมคอย
ชัดเจน 

มีการเรียงลำดับ
ขอมูลของการ
นำเสนอไดอยาง
ถูกตองบางสวน 

ไมมีการ
เรียงลำดับขอมูล
ของการนำเสนอ 

 

เกณฑการประเมิน      8-9   คะแนน  ระดับ ดีมาก 

   5-7   คะแนน  ระดับ ดี 

   3-4   คะแนน  ระดับ พอใช 

   นอยกวา 3 คะแนน ระดับ ไมผาน 

 

หมายเหตุ : ใหทำเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ 

      ดีมาก    ดี    พอใช    ไมผาน 

 

 



เกณฑการประเมินใบบันทึกกิจกรรม 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. ความถูกตอง
ของผลงาน 

ถูกตองสมบูรณ ตรง
ประเด็นท้ังหมด 

ถูกตอง 80%  ยัง
ไมตรงประเด็น
ท้ังหมด 

ถูกตอง 50%  ยังไม

ตรงประเด็นท้ังหมด 

ไมถูกตอง 

2.  ความเปน
ระเบียบของ
ผลงาน 

ผลงานมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย 
สะอาด ไมมีรอยลบ 

ผลงานมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย 
สะอาด มีรอยลบ
เล็กนอย 

ผลงานมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย 
สะอาด มีรอยลบ
เปนสวนใหญ 

ผลงานไมมีความ
เปนระเบียบ 
เรียบรอย 

3.  ความครบถวน
ของการบันทึก
ขอมูล 

มีการบันทึกขอมูล
ครบถวน และมี
ความชัดเจน 

มีการบันทึกขอมูล
ไมครบขาดบาง
ประเด็น แตขอมูล
มีความชัดเจน 

มีการบันทึกขอมูล
ครบถวน แตไมคอย
ชัดเจนชัดเจน 

มีการบันทึก
ขอมูลบางสวน 

 

 

เกณฑการประเมิน      8-9   คะแนน  ระดับ ดีมาก 

   5-7   คะแนน  ระดับ ดี 

   3-4   คะแนน  ระดับ พอใช 

   นอยกวา 3 คะแนน ระดับ ไมผาน 

 

หมายเหตุ : ใหทำเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ 

      ดีมาก    ดี    พอใช    ไมผาน  

 

 

 

 

 



ประเด็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน(0) 

(1) ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยีตางๆ แหลง

เรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและ

เลือกใชสื่อไดอยาง

เหมาะสม 

(2) บันทึกความรู 

วิเคราะหตรวจสอบ 

จากสิ่งท่ีเรียนรู สรุป

เปนองคความรู 

(3) แลกเปลี่ยนความรู

ดวยวิธีการดังกลาว

และนำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยี แหลง

เรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

และเลือกใชสื่อได

อยางเหมาะสมและมี

การบันทึกความรู 

วิเคราะหตรวจสอบ 

จากสิ่งท่ีเรียนรู สรุป

เปนองคความรูและ

แลกเปลี่ยนความรู

ดวยวิธีการท่ี

หลากหลายและ

นำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได 

 

ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลยี 

แหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

และเลือกใชสื่อได

อยางเหมาะสม

และมีการบันทึก

ความรู วิเคราะห

ตรวจสอบ จากสิ่ง

ท่ีเรียนรู สรุปเปน

องคความรูและ

แลกเปลีย่นเรียนรู

และแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูอ่ืนได 

 

ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลยี

แหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

และเลือกใชสื่อได

อยางเหมาะสม

และมีการบันทึก

ความรู  

ไมศึกษา

คนควาหา

ความรู 

 

 

หมายเหตุ : ใหทำเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ 

      ดีมาก    ดี    พอใช    ไมผาน 

 

 

 



เกณฑการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

คำช้ีแจง  ใหเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 

เกณฑการใหคะแนน  

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ำเสมอ  ให  4  คะแนน    

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางบอยครั้ง   ให  3  คะแนน   

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางบางครั้ง    ให  2  คะแนน    

 ไมปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม                 ให  1  คะแนน        

     

ความสามารถดาน พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดับพฤติกรรม 

4 3 2 1 

1. การส่ือสาร 1.1 พูด บอกความคิด ความรูสึกของตนเก่ียวกับผลงานของ

ตนเองได 

    

2. การใช

เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยี ในการเรียนรูอยาง สรางสรรคและ

มี คุณธรรม 

    

5.2 เลือกและใชเทคโนโลยี ในการทำงานและนำเสนอ ผลงาน

อยางสรางสรรค 

    

                                                                                    คะแนนรวม 

                                                                             คะแนนรวมท้ังหมด 

    

 

 

สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย ลงในชวงวาง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ               

       ดีมาก (10-12)         ดี (7-9)             พอใช (4-6)            ปรับปรุง (0-3) 

 

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพหาไดจากการนำคะแนนรวมในแตละชองมาบวกกัน จะไดคะแนนรวมท้ังหมด 

แลวนำมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 

 

 

 



เกณฑการประเมินใบงาน 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดบัคะแนน หมายเหตุ 

ดีมาก  

(5) 

ดี  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช  

(2) 

ปรับปรุง  

(1) 

ความถูกตอง

ของใบงาน

และความ

เหมาะสมของ

ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน 

นักเรียน

ทำงานสง

ตรงเวลา

และสามารถ

ตอบคำถาม

ในใบงานได

ถูกตอง

มากกวารอย

ละ 80 

นักเรียน

ทำงานสง

ตรงเวลา

และสามารถ

ตอบคำถาม

ในใบงานได

ถูกตอง

มากกวารอย

ละ 70 

นักเรียน

ทำงานสง

ตรงเวลา

และสามารถ

ตอบคำถาม

ในใบงานได

ถูกตอง

มากกวารอย

ละ 50 

นักเรียน

ทำงานสง

ตรงเวลา

และสามารถ

ตอบคำถาม

ในใบงานได

ถูกตอง

มากกวารอย

ละ 40 

นักเรียนสง

งานไดไม

ตรงเวลา 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน เกณฑสรุประดับคุณภาพพฤติกรรมของผูเรียน 

5 หมายถึง  ดีมาก 

4 หมายถึง  ดี 

3 หมายถึง  ปานกลาง 

2 หมายถึง  พอใช 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

คะแนน 1  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

คะแนน 2  ระดับคุณภาพ พอใช 

คะแนน 3  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

คะแนน 4  ระดับคุณภาพ ดี 

คะแนน 5  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

หมายเหตุ : ใหทำเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ 

              ดีมาก     ดี     ปานกลาง       พอใช     ปรับปรุง 

 

 


