
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั9นที: 4   หน่วยการเรียนรู้ที: 2 ปิโตรเลยีม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที: 4 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื9นฐาน 2    รหัสวิชา ว 31102   ชั9นมัธยมศึกษาปีที: 6 

เรื:อง ปิโตรเลยีม          จํานวน 2  คาบ   (100 นาที) 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการเกดิปิโตรเลียม วิธีการสํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมได ้

2. อธิบายกระบวนการแยกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยการกลัCนลาํดบัส่วน พร้อมทัGงยกตวัอย่างผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมโดยการกลัCนลาํดบัส่วน 

3. บอกประโยชน์และผลของการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมต่อสิCงมีชีวิตและสิCงแวดลอ้มได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ นกัเรียนสามารถ 

1. เขียนผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทีCไดจ้ากการกลัCนลาํดบัส่วนนํGามนัดิบได ้
2. ยกตวัอย่างผลของการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมต่อสิCงมีชีวิตและสิCงแวดลอ้มได ้
ด้านคุณลกัษณะ  นกัเรียนสามารถ 

1. ร่วมอภิปราย  กลา้แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคดิเห็นของผูอื้Cน 

2. มีความซืCอสัตยแ์ละรู้หนา้ทีC 
สาระการเรียนรู้  

กําเนดิและแหล่งปิโตรเลียม 

.. ..ปิโตรเลียม ประกอบดว้ยก๊าซธรรมชาติเหลวและนํGามนัดบิ ซึCงเป็นของเหลวขน้ๆสีดาํๆก๊าซ

ธรรมชาติเหลวจะอยู่ชัGนบนของปิโตรเลียมและเกิดจากการกลัCนตวัตามธรรมชาติของนํGามนัดิบ 

ปิโตรเลียมเกิดจากซากพืชซากสัตวต์ายทบัถมกนัภายใตพื้Gนพิภพเป็นเวลาลา้น ๆ ปี จนกลายเป็นชัGน

หินดว้ยความกดดนัสูงอนัเกิดจากการเคลืCอนตวัและหดตวัของชัGนหินและอุณหภูมิใตพิ้ภพ สารอินทรีย์

เหล่านีG ส่วนใหญ่เป็นธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอน   ไฮโดรคาร์บอนจะมีการเปลีCยนแปลงทางเคมีอย่างชา้ ๆ 

แปรสภาพเป็นก๊าซและนํGามนัดิบสะสมและซึมผ่านชัGนหินทีCเป็นรูพรุน เช่น ชัGนหินทรายและชัGนหินปูนไปสู่

แอ่งหินทีCตํCากว่า จากนัGนค่อย ๆ สะสมตวัอยู่ระหว่างชัGนหินทีCหนาแน่น ซึCงไม่สามารถซึมผ่านไปไดอี้ก โดย

ปกติปริมาณการสะสมตวัจะมี 5.25 % ของปริมาตรหิน เนืCองจากปิโตรเลียมถูกบีบอดัดว้ยชัGนหินต่าง ๆ มนั

จะพยายามแทรกตวัขึGนมายงัผิวโลกตามรอยแตกของชัGนหิน เวน้แต่ว่ามนัจะถูกปิดกัGนดว้ยชัGนหินเนืGอแน่น 



ซึCงทาํให้มนัถูกกกัไวใ้ตพื้GนผิวโลกในชัGนหินดนิดานทีCระดบัประมาณ 1-3 กิโลเมตร   ชัGนหินทีCสามารถกกั

เก็บปิโตรเลียมไวไ้ดป้ระกอบดว้ยชัGนหินทึบซึCงช่วยป้องกนัการระเหยของปิโตรเลียม   และชัGนหินทีCมีรูพรุน

สามารถอุม้นํGามนัไว ้

การสํารวจปิโตรเลียมในเบืGองตน้ คือการศึกษาลกัษณะของหินใตพื้Gนโลกว่ามีสมบตักิกัเก็บ

ปิโตรเลียมหรือไม่  เครืCองมือทีCใชสํ้ารวจตรวจสอบขอ้มูลทางธรณีวิทยามีหลายชนิด  เช่น  เครืCองมือวดั

ความเร็วของคลืCนไหวสะเทือน  ซึCงมีวิธีการวดัโดยส่งคลืCนไหวสะเทือนลงไปใตผิ้วโลก  เมืCอคลืCนกระทบกบั

โครงสร้างของหินจะสะทอ้นกลบัเขา้เครืCองรับคลืCนเสียง  โครงสร้างของหินใตด้นิทีCแตกต่างกนั  จะให้คลืCน

สะทอ้นทีCแตกต่างกนั  ทาํให้สามารถวิเคราะห์  และแปลผลเป็นขอ้มูลเกีCยวกบัโครงสร้างของหินบริเวณทีC

สํารวจได ้ ปัจจุบนัมีเครืCองมือทีCวดัไดล้ะเอียดมากขึGน  ทาํให้ไดข้อ้มูลทีCสามารถนาํไปประมวลเป็นภาพ 2 มิติ

และ 3 มิติ  ซึCงให้ความแม่นยาํในการกาํหนดแหล่งปิโตรเลียมมากขึGน  หลงัจากไดข้อ้มูลทาธรณีวิทยาจนแน

ใจจึงเริCมขุดเจาะสํารวจ  ซึCงพบว่า  ส่วนใหญ่เจาะพบปิโตรเลียมตามขอ้มูลทางธรณีวิทยา  แต่บางครัG งก็ไม่พบ

เลย  หรือนอ้ยมากจนไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน   

ประเทศไทยพบแหล่งนํGามนัดิบเป็นคัGงแรกทีCอาํเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  เมืCอปี พ.ศ. 2464   

ปัจจุบนัมีปริมาณเหลือนอ้ยมาก  ต่อมาไดพ้บแหล่งนํGามนัดบิทีCจงัหวดักาํแพงเพชร เรียกว่าแหล่งสิริกิติY  ซึCงได้

นาํมากลัCนใชป้ระโยชน์ไดป้ระมาณ 20000 บาเรลต่อวนั  ปริมาณดงักล่าวยงัไม่เพียงพอต่อการบริโภค

ภายในประเทศ  จึงตอ้งนาํเขา้ทัGงนํGามนัดิบและนํGามนัสําเร็จรูปจากต่างประเทศ  นํGามนัดิบทีCนาํเขา้ตอ้งนาํมา

กลัCนแยกส่วน  ก่อนนาํไปใชป้ระโยชนต์ามสมบตัิของแต่ละส่วนทีCกลัCนได ้

ผลิตภัณฑ์จากการกลั:นปิโตรเลียม 

 นํGามนัดิบหรือปิโตรเลียมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยคาร์บอนรอ้ละ 85-90 ไฮโดรเจนร้อยละ 10-15  

กาํมะถนัร้อยละ 0.001-7 และออกซิเจนร้อยละ 0.001-5   นอกนัGนเป็นไนโตรเจนและโลหะอืCนๆ   การนาํ

นํGามนัดิบมาใชป้ระโยชน์จะตอ้งนาํนํGามนัดิบไปผ่านกระบวนการแยกสารอืCนๆ ทีCปนอยู่ออกก่อน  แลว้จึงนาํ

ส่วนทีCเป็นสารไฮโดรคาร์บอนไปกลัCนแยกออกเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ  

 การกลัCนนํGามนัดิบในอุตสาหกรรมมีหลกัการคือ  ให้ความร้อนแก่นํGามนัดิบจนมีอุณหภูมิสูง

ประมาณ  350-400 ⁰C แลว้ฉีดเขา้ทางดา้นล่างของหอกลัCทีCมีอุณหภูมิลดหลัCนกนัตามลาํดบั   โดยดา้นล่างสุด

มีอุณหภูมิสูงกว่า   และจะลดลงเรืCอยๆ ตามความสูงของหอกลัCน ดงันัGน สารทีCมีจุดเดือดต่างๆ กนัจะระเหย

เป็นแก๊สลอยขึGนดา้นบนของหอกลัCน  และจะกลัCนตวัเป็นของเหลวในแต่ละช่วงของหอกลัCน  ไดผ้ลิตภณัฑ์

ต่างๆ ทีCมีช่วงจุดเดือดลดหลัCนตามลาํดบั เรียกการกลัCนแบบนีGว่า  การกลัCนลาํดบัส่วน ผลิตภณัฑห์รือสารทีC

กลัCนไดแ้ต่ละช่วงจุดเดือดจะมีลกัษณะและสมบตัิต่างกนัจึงใชป้ระโยชน์งานทีCแตกต่างกนัดงัแสดงในภาพ 



 
 

ภาพแสดงกระบวนการและผลิตภณัฑที์Cไดจ้ากการกลัCนนํGามนัดิบ 

 สารทีCไดจ้ากการกลัCนนํGามนัดิบเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  มีตัGงแต่สารทีCประกอบดว้ยธาตุ

คาร์บอนเพียง 1  อะตอม  ไปจนถึงสารทีCมีจาํนวนธาตคุาร์บอนมากกว่า 50  อะตอม สารทีCมีจาํนวนคาร์บอน

นอ้ยๆ เช่น  จาํนวนคาร์บอน 1-4 อะตอม มีสถานะเป็นแกส๊  เมืCอจาํนวนคาร์บอนอะตอมเพิCมเติมขึGนจะมี

สถานะเป็นของเหลว  เริCมตัGงแต่ของเหลวใส  เบากว่านํGาไปจนถึงของเหลวขน้เหนียวหนืดตามจาํนวน

อะตอมคาร์บอนทีCเพิCมขึGน  ผลิตภณัฑที์CกลัCนไดแ้ต่ละส่วนนาํไปใชป้ระโยชน์ในวตัถุประสงคที์Cแตกต่างกนั 

แก๊สธรรมชาติ 

 ประเทศไทยสํารวจพบแหล่งแก๊สธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทยเมืCอปีพ.ศ. 2516  พบว่ามีปริมาณมาก

พอในเชิงพาณิชย ์ นอกจากนัGนยงัพบแหล่งแก๊สบนแผ่นดนิทีCอาํเภอนํGาพอง  จงัหวดัขอนแกน่เมืCอ พ.ศ. 2524 

 แกส๊ธรรมชาติส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสารทีCมีคาร์บอนเพียง 1 อะตอมเรียกว่า แก๊สมีเทน  ซึCงมี

ประมาณร้อยละ 80-95 แลว้แต่แหล่งกาํเนิด  นอกนัGนเป็นสารไฮโดรคาร์บอนทีCมีจาํนวนคาร์บอน 2-5 

อะตอม  ส่วนทีCเหลือเล็กนอ้ยเป็นไอปรอท  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรเจนซัลไฟด์  ไนโตรเจน และ

ไอนํGา  การนาํแก๊สธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์  ตอ้งขุดเจาะสารจากใตด้นิขึGนมา  ซึCงมีทัGงสารทีCเป็นของเหลว

และแก๊สผสมกนั  จากนัGนแยกสารทัGงสองส่วนนีGออกจากกนั  แลว้ส่งแก๊สผสมไปกาํจดัสารเจือปนทีCไม่

ตอ้งการ  เช่น  ปรอท  คาร์บอนไดออกไซด์ และนํGา  จากนัGนจึงผ่านแก๊สผสมเขา้สู่หอกลัCนเพืCอแยกแก๊สแต่ละ

ชนิด  ไดแ้ก่  มีเทน  อีเทน โพรเพน และแก๊สอืCนๆ เพืCอนาํไปใชป้ระโยชน์ทีCแตกต่างกนัดงัภาพ 



 
 

ภาพแสดงประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากแก๊สธรรมชาต ิ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  

 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนคือ สารทีCประกอบดว้ยธาตุ C และ H เท่านัGน  โมเลกุลของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีCเล็กทีCสุดประกอบดว้ย C เพียงตวัเดียว เมืCอจาํนวนคาร์บอนเพิCมขึGน  การยึด

เหนีCยวระหว่างอะตอมคาร์บอนอาจเป็นแบบโซ่ตงหรือโซ่กิCง  การยึดเหนีCยวในรูปแบบทีCต่างกนั  ทาํให้เกิด

สารประกอบต่างชนิดกนั  ดว้ยเหตนีุGสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจึงเป็นสารประกอบทีCมีมากทีCสุดในบรรดา

สารประกอบทัCวๆ ไป  มีตัGงแต่โมเลกุลเล็กทีCสุด  คือมีเทน (CH4) จนถึงโมเลกุลใหญ่มากๆ 

ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารทีCไม่ละลายในนํGาละลายไดใ้นตวัทาํละลายอินทรียบ์างชนิด  และเกิดปฏิกริิยาการเผา

ไหมไ้ดด้ ี

 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีCไดจ้ากการกลัCนปิโตรเลียมแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นสาร

ไฮโดรคาร์บอนอิCมตวัคือพนัธะระหว่างคาร์บอนกบัคาร์บอนเป็นพนัธะเดีCยวทัGงหมด  มีสูตรโมเลกุลเป็น 

CnH 2n+2  (ยกเวน้มีเทน)  ไฮโดรคาร์บอนอิCมตวัทีCประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน 3 อะตอมเรียกว่า โพรเพนมีสูตร

โมเลกุลเป็น C3H 8 และมีสูตรโครงสร้างไดแ้บบเดียว ส่วนไฮโดรคาร์บอนอิCมตวัทีCประกอบดว้ยธาตุ

คาร์บอน 4 อะตอม มีสูตรโมเลกุลเป็น C4H 10  มีสูตรโครงสร้างได ้2 แบบ คือ แบบโซ่ตรงและโซ่กิCง 

 ปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกบัออกซิเจน  ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซดก์บันํGา เรียกว่า  

ปฏิกิริยาการเผาไหม ้ ปฏิกริิยานีG เกิดไดส้มบูรณ์ต่อเมืCอมีปริมาณแก๊สออกซิเจนเพียงพอแกก่ารเผาไหม ้ ส่วน

ใหญ่ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีCมนุษยน์าํมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  ไดม้าจากนํGามนั

ปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ  องคป์ระกอบหลกัของแก๊สธรรมชาติ  คือ  แก๊สมีเทน  ซึCงนอกจากจะมีมาก



แลว้ยงัมีความสําคญัเป็นพิเศษ  คือจดัเป็นพลงังานสะอาด  ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิCงแวดลอ้ม  เพราะเมืCอ

เผาไหมส้มบูรณ์จะไม่มีเถา้ถ่าน แก๊สพิษ หรือฝุ่นละอองเกดิขึGน  แตจ่ะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํGา 

ดงัสมการ 

 
  
 บางครัG งปฏิกิริยาการเผาเกดิไดไ้ม่สมบูรณ์  เนืCองจากปริมาณของแก๊สออกซิเจนทีCเขา้ทาํปฏิกิริยามี

นอ้ย  ทาํให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์  ส่วนการเผาไหมที้Cไม่สมบูรณ์ทีCเกิดในเครืCองยนตม์กัเกิดจาก

สัดส่วนทีCไม่พอดีระหว่างไอของนํGามนักบัออกซิเจน (จากอากาศ) 
 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ  ถา้ไดร้ับในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวติ  

เพราะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จะจบักบัฮโีมโกลบินอย่างเหนียวแน่น  ซึCงกาํจดัออกไดย้าก  มีผลทาํให้

เลือดลาํเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ในร่างกายไดน้อ้ยลง  และก็รับคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลลม์ายงัปอดได้

นอ้ยลงเช่นกนั 
เชื9อเพลิงในชีวิตประจําวัน 
 เชืGอเพลิงอีกชนิดหนึCงทีCมีจาํนวนอะตอมของคาร์บอนมากกว่าแก๊สมีเทน  คือ  แก๊สหุงตม้ เป็นของ

ผสมระหว่างแก๊สโพรเพน (C3H8) และ บิวเทน (C4H10)   แก๊สผสมดงักล่าวถูกอดัลงในถงัเหล็กภายใตค้วาม
ดนัสูง  และภายใตส้ภาวะเช่นนีGแก๊สจะเปลีCยนสถานะเปลีCยนของเหลวเรียกว่า  LPG  (Liquefied Petroleum 

Gas ) 

 เชืGอเพลิงอีกชนิดหนึCงทีCรู้จกัและใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนั  คือนํGามนัเบนซิน  ซึCงองคป์ระกอบ

ส่วนใหญ่เป็นเฮปเทนและไอโซออกเทน  นํGามนัเบนซินเป็นเชืGอเพลิงทีCเหมาะกบัพาหนะทีCใชเ้ครืCองยนตแ์ก๊ส

โซลีน  เพราะมีส่วนผสมของไอโซออกเทนสูง  ปัจจุบนันํGามนัเบนซิน  ทีCใชก้บัรถยนตมี์ 2  ชนิดคือ  ทีCมีเลข

ออกเทน 91 และ 95 

 เลขออกเทน (octane number ) เป็นตวัเลขแสดงคุณภาพของนํGามนัเบนซิน  โดยกาํหนดให้

ประสิทธิภาพการเผาไหมข้องสารประกอบ ไอโซออกเทน บริสุทธิY  (ในเครืCองยนตม์าตรฐาน) มีเลขออกเทน

เป็น 100 และให้ประสิทธิภาพการเผาไหมข้องสารประกอบนอร์มอลเฮปเทนบริสุทธิY  มีเลขออกเทนเป็น 0 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาท)ี 

ขั9นนํา (5 นาที) 

1.ครูสร้างความสนใจเพืCอนาํเขา้สุ่บทเรียนโดยให้นกัเรียนดวูีดีโอเรืCอง ปิโตรเลียม 

ขั9นกิจกรรมการเรียนการสอน (70 นาที)  

1. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยใชก้ลุ่มเดิมทีCทาํกิจกรรมโดยแต่ละคนในกลุ่มเลือก

หมายเลขประจาํตวั 1,2,3,4 และ 5 ตามความสมคัรใจ เรียกกลุ่มนีGว่ากลุ่มบา้น 

2. ครูชีGแจงรายละเอียดการทาํกิจกรรม “จากใตผิ้วโลกสู่พืGนดิน” เรืCองปิโตรเลียมโดยมีรายละเอียดดงันีG 

 2.1 ครูแจง้กติกาการเรียนโดยให้สมาชิกทีCมีหมายเลขประจาํตวัเดียวกนัของแต่ละกลุ่มมาทาํกจิกรรม

ดว้ยกนั เพืCอศึกษาในหัวขอ้เดียวกนั ทาํงานร่วมกนัซึCงมีทัGงหมด 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ กาํเนิดและแหล่งปิโตรเลียม  

ผลิตภณัฑจ์ากการกลัCนนํGามนัปิโตรเลียม   แก๊สธรรมชาติ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  เชืGอเพลิงใน

ชีวิตประจาํวนั จนแต่ละคนมีความเขา้ใจในหัวขอ้เรืCองทีCไดร้ับมอบหมายอย่างชดัเจน  เรียกกลุ่มนีGว่า  กลุ่ม

ผูเ้ชีCยวชาญ 

 2.2 ครูให้นกัเรียนแต่ละคนจากกลุ่มผูเ้ชีCยวชาญกลบัไปกลุ่มเดิม  แลว้นกัเรียนแต่ละคนผลดักนั

อธิบายและถ่ายทอดความรู้ในหัวขอ้เรืCองทีCตนไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนครบทุกหัวเรืCอง 

 2.3 ครูสุ่มให้นกัเรียนนาํเสนอสิCงทีCไดเ้รียนรู้หนา้ชัGนเรียน 

3.นกัเรียนทาํกิจกรรม “จากใตผิ้วโลกสู่พืGนดิน” เรืCองปิโตรเลียม 

4.ครูอธิบายความรู้เพิCมเติม เรืCองปิโตรเลียม 

ขั9นสรุป (25 นาที) 

1.ครูให้นกัเรียนดูวดิีโอเรืCองปิโตรเลียมและสถานกาณ์พลงังานของประเทศไทย 

2. ครูให้นกัเรียนแต่ละคนทดสอบความรู้ในเนืGอหาทีCนกัเรียนไดศึ้กษาไป 

3. ครูให้นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงานทีC 3 เรืCองปิโตรเลียม จากนัGนร่วมกนัอภิปรายและเฉลยคาํตอบ 

สื:อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.หนงัสือเรียนประกอบการเรียน หนา้ 33-47 

2. ชุดกิจกรรม“จากใตผิ้วโลกสู่พืGนดิน” 

3.โปรแกรมPower point 

4.วิดีโอเรืCอง ปิโตรเลียม  สถานกาณพ์ลงังานของประเทศไทย (http://www.youtube.com/watch?v=r-
8rPIGQoRg ) 

5.ใบงานทีC 3 เรืCองปิโตรเลียม 

 

 

 

 



 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื:องมือวัด 

1. ความสนใจในการตอบคาํถาม

และความถูกตอ้งจากการตอบ

คาํถาม 

1. นกัเรียนไดร้ับคะแนนการ

ประเมินความสนใจในการตอบ

คาํถามในชัGนเรียนและตอบคาํถาม

ถูกตอ้งมากกว่า 80% 

1. กระดาษทดความคิด 

2. ความร่วมมือในการทาํ 

กิจกรรมกลุ่ม 

2. นกัเรียนไดร้ับคะแนนการ

ประเมินความร่วมมือในการ

กิจกรรมกลุ่มมากกว่า 80% 

2. แบบประเมินการทาํ         

กิจกรรมกลุ่ม 

 

3. ความถูกตอ้งของคาํตอบใน   

ใบงานและความตรงตรงต่อเวลา

ในการส่งงาน 

 

3. นกัเรียนตอบคาํถามในใบงาน

ไดถู้กตอ้งและส่งงานตรงเวลา

มากกว่า 80% 

 

3. แบบบนัทึกการส่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุ่ม 

 

คําสั:ง ให้นกัเรียนประเมินการทาํกจิกรรมของเพืCอนสมาชิกในกลุ่ม โดยให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน            

ตามประเด็นการประเมินทีCกาํหนดให้ 

เลขทีC ชืCอ - นามสกุล ประเด็นการประเมิน 

การให้ความร่วมมือ 

ในการทาํการ

กิจกรรม 

(10 คะแนน) 

การอภิปรายแสดง

ความคดิเห็นภายใน

กลุ่ม 

(10 คะแนน) 

ความตัGงใจในการ

ร่วมทาํกจิกรรม 

(10 คะแนน) 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


