
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ขอบข่ายการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว 

****************************************************************************** 
   รายวชิา วทิยาศาสตร์เพิม่เติม 1            รหสัวชิา ว21201         ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

******************************************************* 
 
วิธีด าเนินการเรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว 
 

รายงาน  แบบฝึก / ใบงาน   ช้ินงาน   ทดสอบ 
 

รายละเอียดของงาน 
 1. ใหน้กัเรียนเขียนความหมายของทกัษะวทิยาศาสตร์ ทั้ง 13 ทกัษะ ( โดยคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต )   
ลงในกระดาษรายงานด้วยลายมือของตนเองใหเ้รียบร้อย 
 2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเร่ืองทกัษะวทิยาศาสตร์ จ านวน 10 ขอ้  
เกณฑ์พิจารณาให้ผ่านการซ่อมเสริม 
 1.  นกัเรียนสามารถเขียนความหมายของทกัษะวทิยาศาสตร์ทั้ง 13 ทกัษะ ไดค้รอบคลุมและถูกตอ้ง  
โดยรายงานตอ้งสะอาดและลายมือเรียบร้อย 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 80%    ( ตอ้งถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 8 ขอ้ ) 
ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 

1. หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์(พกัครู) ชั้น 2 ตึกอสัสมัชญั ในวนัที่ 7 เม.ย.63 
2. เบอร์โทร 084-8849135 

 
ลงช่ือ     มิสประกาย     มีหรอ     ครูผูส้อน         

            10 / มีนาคม / 2563 
 
ผลการพิจารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

      อนุมัติ 
            มิสอุดมลกัษณ์ นกพึ่งพุม่ 
      หวัหนา้กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ 
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     โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
เอกสารประกอบการซ่อมเสริม   วทิยาศาสตร์เพิม่เติม 1                    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1        ครูผูส้อน :  มิสประกาย   มีหรอ 
ช่ือ-สกุล...................................................................................................       ชั้น ม.1/...........       เลขที่................ 

ใบงานการซ่อมเสริม 
ค าสัง่     ใหน้กัเรียนเขียนความหมายของทกัษะวทิยาศาสตร์ 13 ทกัษะ โดยคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต ดว้ยลายมือ
ของตนเองใหเ้รียบร้อย 
1. ทกัษะการสงัเกต 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทกัษะการวดั 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ทกัษะการค านวณ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทกัษะการจ าแนกประเภท 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ทกัษะการจดัท าและส่ือความหมายขอ้มูล  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
8 ทกัษะการพยากรณ์  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
9 ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
10 ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 



11 ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………  
12 ทกัษะการทดลอง  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
13 ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
เอกสารประกอบการซ่อมเสริม   วทิยาศาสตร์เพิม่เติม 1                    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1        ครูผูส้อน :  มิสประกาย   มีหรอ 
ช่ือ-สกุล...................................................................................................       ชั้น ม.1/...........       เลขที่................ 

แบบทดสอบ 
จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด 
1. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการ
ปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์จนเกิดความช านาญ 
 ข.  พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการคิด
แกไ้ขปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 
 ค.  พฤติกรรมที่เกิดจากการสงัเกตและการ
ทดลองทางวทิยาศาสตร์อยา่งช านาญ 
 ง.  พฤติกรรมที่ส่งผลใหเ้กิดการความ
ช านาญทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

2.  ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ที่ส าคญั 
มีก่ีทกัษะ 
 ก.  11  ข.  12 
 ค.  13  ง.  14 

3. ทกัษะในขอ้ใดถือวา่เป็นทกัษะพื้นฐาน 
ที่นกัวทิยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งมี 
 ก.  ทกัษะการวดั 
 ข.  ทกัษะการสงัเกต 
 ค.  ทกัษะการใชต้วัเลข 
 ง.  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

4. การออกแบบการทดลอง การปฏิบตัิการทดลอง
และการบนัทึกผลการทดลองใชใ้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใด 
 ก.  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
 ข.  ทกัษะการทดลอง 
 ค.  ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป 

 ง.  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

5. การก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่างๆ 
ที่มีอยูใ่นสมมุติฐานเป็นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใด 
 ก.  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
 ข.  ทกัษะการควบคุมตวัแปร 
 ค.  ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป 
 ง.  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

6. กระบวนการปฏิบติัการโดยใชท้กัษะต่างๆ เช่น 
การสงัเกต การวดั   การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน 
เป็นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใด 
 ก.  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
 ข.  ทกัษะการทดลอง 
 ค.  ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป 
 ง.  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

7. ปันปันท าการทดลองปลูกเมล็ดถัว่เขียนโดยเขา
ตอ้งการหาวา่ บริเวณที่มีความแตกต่างกนัจะส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่เขียวหรือไม่ โดย
เขาใชเ้วลาในการปลูกเท่าๆกนั จากขอ้ความขา้งตน้
เป็นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทกัษะใด 
 ก.  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
 ข.  ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป 
 ค.  ทกัษะการก าหนดและการควบคุมตวั
แปร 
 ง.  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 
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8. บอมเบพดูกบัเพือ่นวา่ “ฉนัวา่นะ เมฆคร้ึมๆแบบน้ีฝนตกหนกัแน่นอน”  จากขอ้ความขา้งตน้ บอมเบก าลงัใช้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทกัษะใด 
 ก.  ทกัษะการพยากรณ์ 
 ข.  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
 ค.  ทกัษะการส่ือความหมาย 
 ง.  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 

9  นีโน่ก าลงัท าการทดลองเร่ืองการทดสอบหาแป้ง แลว้คาดคะเนผลการทดลองวา่  “เม่ือน ำสำรละลำยไอโอดนี
หยดลงไปในสำรละลำยที่มีแป้งผสมอยู่ สำรละลำยนั้นจะเปลีย่นเป็นสีม่วง”  จากขอ้ความขา้งตน้ นีโน่ก าลงัใช้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทกัษะใด 
 ก.  ทกัษะการสงัเกต 
 ข.  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 
 ค.  ทกัษะการพยากรณ์ 
 ง.  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

10. นายทองสุก ก าลงัเดินออกจากบา้นไปทางทิศเหนือ 10 เมตร และเดินกลบัมาทางทิศใตอี้ก 3 เมตร โดยเขาได้
คิดค  านวณแลว้วา่เขาเดินออกจากมาเป็นระยะทาง 7 เมตรโดยเขาหนัหนา้มาทางทิศใต ้จากขอ้ความขา้งตน้เป็น
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทกัษะใด 
 ก.  ทกัษะการสงัเกต 
 ข.  ทกัษะการทดลอง 
 ค.  ทกัษะการวดัและทกัษะการใชต้วัเลข 
 ง.  ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปชกบัสเปชและสเปชกบัเวลา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




