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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
1.ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม  รหัสวิชา 2000-1302 จำนวน 2 หน่วยกิต  51ช่ัวโมง (1-
2-2)  
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง        การ
สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม          การ
เคลื่อนที่แบบฮารโ์มนิกอย่างง่าย งาน กำลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กำลัง
พลังงาน คลื่น 

2. มีทักษะการคำนวณ การทดลอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 

4.สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่ 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของคลื่น และพลังงาน



 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร (ตารางวิเคราะห์หลักสูตร) 
    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน... วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา...20000-1302..........หน่วยกิต......2.......สาขาวิชา....สามัญสัมพันธ์ 
....ภาคเรียนที่.......2....... ปีการศึกษา.....2565..........ผู้รับผิดชอบ..........นางสาวรสสุคนธ์...สุนทรโอวาท............. 

หน่วยการเรียน 
 

สมรรถนะรายหน่วย 
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หน่วยที่1 ปริมาณทางฟิสิกส์ 1. คำนวณหาค่าปรมิาณเวกเตอร์ โดยการวาดรูปแลโดยการคำนวณได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 3 5 3 5 3 2 2 2 24 2 

หน่วยที ่2ปริมาณการเคลื่อนที่
เคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

1. คำนวณหาค่าระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 3 5 3 5 2 3 2 2 25 1 

หน่วยที่ 3งานและพลังงาน 1.  คำนวณหา แรงในกรณีที่แรงกระทำต่อวัตถุในแนวราบ  ในพ้ืนเอียง
ทั้งกรณีมีแรงเสียดทาน และไม่มี แรงเสียดทาน  หาแรงกรณีใช้รอกชนิด
ต่าง ๆ ในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายลักษณะการเกิดแรงตามกฎของนิวตันได้อย่างถูกต้อง 
3.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 2 2 3 2 3 3 2 2 19 3 

หน่วยที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 2 2 2 2 1 2 2 2 15 5 

หน่วยที่ 5 พลังงานนิวเคลียร์ต่อ
การดำรงชีวิต 

อธิบายการเกิดพลังงานนิวเคลียร์ต่อการดำรงชีวิตรวมทั้งประโยชน์และ
อันตรายของพลังงานนิวเคลียร์ 3 3 2 2 1 2 2 2 17 4 

รวม 13 17 13 16 10 12 10 10 100  
ลำดับที่ 3 1 3 2 5 4 5 5   



 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1.ปริมาณทางฟิสิกส์ 1.1  เพ่ือให้มีความรู้ความ เข้าใจ
เกี่ยวกับ การหาปริมาณเวกเตอร์  
เพ่ือให้มีทักษะการทดลอง เรื่อง การ
หาปริมาณเวกเตอร์และปริมาณส
เกลาร์ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 

1 1. คำนวณหาค่าปริมาณเวกเตอร์ 
โดยการวาดรูปแลโดยการคำนวณได้
อย่างถูกต้อง ใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

2. ปริมาณการเคลื่อนที่เคลื่อนที่และ
การเคลื่อนที่ในแนวตรง 
 

2.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของ ระยะทาง 
การกระจัด เวลา อัตราเร็ว 
ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่
ในแนวตรง กรณีแนวราบและ
แนวดิ่งเพ่ือให้มีความรู้ความ เข้าใจ
เกี่ยวกับการหา ระยะทาง การ
กระจัด เวลา อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเร่ง 

2.1. คำนวณหาค่าระยะทาง 
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ได้
อย่างถูกต้อง 
ใ ช้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 

3. งานและพลังงาน 
 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ความหมาย ลักษณะการเกิด งาน  
พลังงานจลน์  
 พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
พลังงานศักยย์ืดหยุ่น  ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
การคำนวณหาค่างาน พลังงานจลน์ 
พลังงานศักย์      
ในแบบต่าง ๆ  
 

1.  คำนวณหาค่า งาน และพลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้ม
ถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น  ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.  อธิบายลักษณะการเกิด งาน 
พลังงาน ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 

4.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 7.1.  เพ่ื อให้ มีความรู้และเข้ าใจ 7.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย



 

เกี่ ย วกั บ  ค วาม ห มายของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคลื่น
แม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า   ชนิ ด ขอ งคลื่ น
แ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า   ก า ร เกิ ด ค ลื่ น
แม่ เหล็ ก ไฟ ฟ้ า  ส เปกตรัมคลื่ น
แม่ เหล็กไฟฟ้า  คลื่ นวิทยุ   คลื่ น
โทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รั ง สี แ ก ม ม า   ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม  

ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติ
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคลื่น
แม่ เหล็ ก ไฟ ฟ้ า  ส เปกตรัมคลื่ น
แม่ เหล็กไฟฟ้า  คลื่ นวิทยุ   คลื่ น
โทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รั ง สี แ ก ม ม า   ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม  และประโยชน์ของ
การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

5.พลังงานนิวเคลียร์ 8.1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 

8.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย
ของพลังงานนิวเคลียร์   การเกิด
พลังงานนิวเคลียร์   รูปแบบของ
พลังงานนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์  การทำงานของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 
และประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ 
2. จำนวน...........6................ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1  เพ่ือให้มีความรู้ความ เขา้ใจเกี่ยวกบั การหาปริมาณเวกเตอร์  
เพ่ือให้มีทักษะการทดลอง เรื่อง การหาปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1  คำนวณหาค่าปริมาณเวกเตอร์ โดยการวาดรูปแลโดยการคำนวณได้อย่างถูกต้อง ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
5. เนื้อหา 

1.   การหาปริมาณเวกเตอร์โดยการวาดรูปและโดยการคำนวณ 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 1.  .1  คำนวณหาค่าปริมาณเวกเตอร์ โดยการวาดรูป
แลโดยการคำนวณได้อย่างถูกต้อง ใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

หาปริมาณเวกเตอร์โดยการวาดรูปและโดยการคำนวณ 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.  นำเข้าสู่บทเรียน  (10 นาที) 

       ครูให้นักเรียน 2 คน ออกมาหน้าห้อง ให้คนหนึ่งเดินเป็นเส้นตรง หน้าห้องเรียน จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
ของหน้ากระดาน อีกคนหนึ่งเดินรอบห้องเรียนแล้วกลับมาที่เดิม ให้นักเรียนตอบว่าการเดินทั้งสองแบบแบบใดมี
การกระจัดมากท่ีสุด 

2. ขั้นสอน  (140 นาที) 
       2.1 ผู้สอนให้เนื้อหาหัวข้อเรื่อง การหาปริมาณเวกเตอร์โดยการคำนวณ การบวกลบเวกเตอร์ โดยการวาดรูป

และการใช้สูตร 
         2.2 ให้นักเรียนจัดแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน และ 

ให้นักเรียนปฏิบัติตามการทดลอง ที่ 1 และให้บันทึกผล ตามแบบบันทึกผลการทดลอง  
   2.3 ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอธิปรายสรุปผลการทดลอง    
   2.4   ผู้สอนมอบหมายงาน  ตามใบมอบหมายงาน ที ่ 1/1(งานกลุ่ม) และ1/2 (งานเดี่ยว)  ให้นักเรียนทำเป็น
การบ้านและให้นำมาส่งในครั้งต่อไป 

3. ขั้นสรุป(10 นาที) 
  ผู้สอนอภิปรายสรุปให้ได้เนื้อหาตามหัวข้อ 
เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ 



 

 4.  ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (20 นาที) 
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 20 ข้อ      20 นาที เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
5.  ผู้สอน ตรวจแบบฝึกหัด การทดลองและเมินผล        ทุกอย่างให้เป็นปัจจุบัน 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐. บันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ที่สถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม
เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพือ่พัฒนา
ตนเอง 

  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมท่ีประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

        

        
        

        

        
        

        

        
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีทำ /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ทำ /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้สังเกต 
                                                 ( นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 เรื่องปริมาณการเคลื่อนที่เคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
  ๒. จำนวน 12 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 1เพ่ือให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การหาปริมาณเวกเตอร์  
เพ่ือให้มีทักษะการทดลอง เรื่อง การหาปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
  ๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1. คำนวณหาค่าระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕. เนื้อหา 

1.  ปริมาณการเคลื่อนที่เคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
 
๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

2.1. คำนวณหาค่าระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเร่ง ได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

คำนวณหาค่าระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรง่ 
ได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่ าง
เหมาะสม 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1.  แจกแบบทดสอบก่อนเรียน  (20 นาที) 
     ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ 
เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิด  4   ตัวเลือก 
2.  นำเข้าสู่บทเรียน  (10 นาที) 
     ใช้กลวิทยาศาสตร์  (Science show)  เรื่อง รถพลังลูกโป่ง โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาปฏิบัติตามที่ครู
แนะนำ 
3.  การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 1  



 

 
      ครูผู้ สอนให้เนื้อหาตามใบความรู้พร้อมทั้งอธิบายประกอบ PowerPoint/Internet   หัวข้อเรื่อง   
ความหมายของ ระยะทาง ระยะกระจัด เวลา อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง  การหาระยะทาง  การกระจัด  
อัตราเร็ว  ความเร็ว  และความเร่ง 
4.ขั้นสรุปผล (20 นาที) 

       สรุป  ความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัด ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็ว กับความเร็ว และการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกบัความเร่ง 

๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  
  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรีย



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ที่สถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม
เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 

   
  
 



 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องงานและพลังงาน 
  2. จำนวน 12 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ลักษณะการเกิด งาน  พลังงานจลน์  
 พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการคำนวณหาค่างาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์      
ในแบบต่าง ๆ  
 3.  เพ่ือสร้างกิจนิสัยให้แสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์  
 4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  คำนวณหาค่า งาน และพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น  ได้
อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายลักษณะการเกิด งาน พลังงาน ได้อย่างถูกต้อง 
           3.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
  5. เนื้อหา 

1. งาน 
2. พลังงาน  

1.1  พลังงานศักย์ 
                 2.1.1  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
                 2.1.2  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น 

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  คำนวณหาค่า งาน และพลังงานจลน์ 
พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น  
ได้อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายลักษณะการเกิด งาน พลังงาน ได้
อย่างถูกต้อง 

           3.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 

6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายงานและ

พลังงานคำนวณหาค่า งาน พลังงานจลน์ 

พลังงานศักย์ ได้อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายลักษณะการเกดิ งาน พลังงาน ได้อย่าง
ถูกต้อง 

   3.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 

 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน  (20  นาที) 
     ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ 
เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิด  4   ตัวเลือก  

2. นำเข้าสู่บทเรียน  (10 นาที) 
     โดยใช้กลทางวิทยาศาสตร์  Science show   เรื่อง ยกระดับไหนถึงจะตกไปได้ไกลกว่ากัน 

3. การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน (130 นาที) 
     ผู้สอนให้เนื้อหาตามใบความรู้พร้อมทั้งอธิบายประกอบ PowerPoint/Internet  หัวข้อเรื่อง  งาน  พลังงาน   
พลังงานศักย ์พลังงานศักย์โน้มถ่วง                  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น   พลังงานจลน์   

4. ขั้นสรุปบทเรียน(20  นาที) 
     ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุป โดย ผู้สอนซักถาม เนื้อหาที่เรียนไปในเรื่อง งาน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์  
ที่เรียนผ่านไป  
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 



 

๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

  ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   

๒ แต่งกายถกูต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อ
สงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  2. จำนวน 12 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นวิทยุ  
คลื่นโทรทศัน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  และประโยชน์ของการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นวิทยุ  คลื่ นโทรทัศน์  รังสี
อินฟราเรด  แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  และประโยชน์ของการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 2.  ทดสอบการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  บอกลักษณะของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
4.  นำระบบสื่อสารโทรคมนาคมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
5.  บอกประโยชน์ของการสื่อสารและโทรคมนาคม 
6. เลือกใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสม 
7.  นำความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

  5. เนื้อหา 
1. ความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.1  คลื่นวิทยุ 
3.2  คลื่นโทรทัศน์ 
3.3  รังสีอินฟราเรด 
3.4  แสง 
3.5  รังสีอัลตราไวโอเลต 
3.6  รังสีเอกซ์ 
3.7  รังสีแกมมา 

4. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
5. ประโยชน์ของการสื่อสารและโทรคมนาคม 



 

 
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้ เกี่ยวกับความหมายของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
ชนิ ด ขอ งค ลื่ น แม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า   ก าร เกิ ด คลื่ น
แม่ เหล็กไฟฟ้า  ส เปกตรัมคลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้า  
คลื่นวิทยุ  คลื่นโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  และ
ประโยชน์ของการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 2.  ทดสอบการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  บ อกลั กษ ณ ะของส เป กต รั ม คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4.  นำระบบสื่อสารโทรคมนาคมไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

5.  บอกประโยชน์ของการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

6. เลือกใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามความ
เหมาะสม 

7.  นำความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึ งถึ งความ
ปลอดภัย 
ทดสอบการเหม็นหืนของน้ำมันและไขมัน   การ
ทดสอบประโยชน์ของไขมัน   

1. อธิบายความหมายและคุณสมบัติของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าได ้

2. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได ้
3. อธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมของการเกิดคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าได ้
 4. บอกประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 -  นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน  
20  ข้อ 

   -  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
 2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม 



 

                   ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความรู้ เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนรู้จัก เช่น 
คลื่นน้ำ  คลื่นเสียง  เป็นต้น พร้อมทั้งให้ผู้เรียนอธิบายถึงการเกิดคลื่นเหล่านั้น   ตามความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน  
และเรื่องประเภทของคลื่นที่ใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ จะได้ว่า คลื่นที่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ คือ 
คลื่นกล  และคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 3.  ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด 
       3.1  ทำความกระจ่าง 
  ผู้สอนนำอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดคลื่นธรรมชาติ เช่น เส้นเชือก  สปริง  ให้ผู้เรียนดู แล้วสาธิตการ
เกิดคลื่นในเส้นเชือกเกิดการสั่นปลายเชือก  คลื่นที่ผิวน้ำเกิดจากคลื่นเคลื่อนที่กระทบผิวน้ำ  ผู้สอนอธิบายลักษณะ
ของการเกิดคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่น และการแบ่งประเภทของคลื่นว่าคลื่นเสียงเกิดจากการอัดตัวและขยายตัว
ของโมเลกุลอากาศ  ในธรรมชาติมีคลื่นที่ไม่สามารถปรากฏออกมาให้เห็นได้ เช่น คลื่นวิทยุ  คลื่นแสง  คลื่นรังสี
เอ็กซ์ เป็นต้น คลื่นเหล่านี้ เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ผู้สอนถามผู้ เรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ในชีวิตประจำวันเราเกี่ยวข้องกับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องใดบ้าง หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นจากแหล่งใด แล้วโยง
เข้าสู่ความรู้ เรื่อง สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
        3.2  การสร้างความคิดใหม่ 

 ผู้สอนยกตัวอย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  และที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออำนวย
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เช่น คลื่นวิทยุ  คลื่นโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง 
รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์  และรังสีแกมมา  แล้วอธิบายลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
พร้อมทั้งศึกษาจากหนังสือเรียนวิชา 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
  ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามความยาวคลื่น โดยใช้แผนภาพ
และตารางแสดงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิด 
  แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจกลุ่มละ  4-5  คน ให้แต่ละกลุ่มบอกคุณสมบัติแต่ละประเภท
ของคลื่น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะให้อธิบายแต่ละคุณสมบัติพร้อมทั้งยกตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน  แล้วนำมาสรุป
ร่วมกันในภายหลัง และให้ทำกิจกรรม เรื่องโทรศัพท์แบบไดนามิก พร้อมสรุปผลการทดลอง 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปราย ประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   
 4.  ขั้นนำความคิดไปใช้ 

ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสมบัติของคลื่นวิทยุ  คลื่นโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสงรังสีอัลตราไวโอเลต  รังสี
เอ็กซ์  และรังสีแกมมาจากสื่อหนังสือเรียน แล้วให้บอกปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นที่พบเห็นในกา ร
ดำเนินชีวิตผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้งานในชีวิตประจำวันที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 



 

 5.  ขั้นสรุป  ทบทวน 
ผู้สอนสรุปโดยใช้สื่อ Power Point เรื่อง คลื่นวิทยุ  คลื่นโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี

อัลตราไวโอเลต  รังสีเอ็กซ์  รังสีแกมมา  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  การสื่อสารและโทรคมนาคมช่วยพัฒนาสังคม
และประเทศชาติอย่างไร  ผู้เรียนจดบันทึกแล้วให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหา ส่งในสัปดาห์ต่อไป 
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 

 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน บทที่ 4 เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
1. ข้อใดเป็นหลักของการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ก. ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยมีอัตราเร็วลดลง 
ข. ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว 
ค. ประจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้ารอบ ๆ ประจุเป็นไปตามกฎกำลังสองผกผัน 
ง. ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบ ๆ แนวการเคลื่อนที่ของประจุ 

2. ข้อใดเป็นคลื่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 
ก. คลื่นกล 
ข. คลื่นน้ำ 
ค. คลื่นตามยาว 
ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3. ข้อความใดกล่าวถูกต้องตามทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ก. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วเท่ากันเสมอ 
ข. เมื่อสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยรอบ 
ค. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเฟสต่างกัน 90 องศา 
ง. ขณะที่ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงออกมา 

4. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ก. ขนานกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของแสง 
ข. ขนานกับสนามไฟฟ้าแต่เฟสต่างกัน 90 องศา 
ค. ตั้งฉากกับทิศทางสนามไฟฟ้าและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง 
ง. ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแต่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง 

5. ข้อใดเป็นสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนกัน 
ก. มีพลังงานส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่น 
ข. ตรวจรับได้โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ค. เกิดข้ึนโดยการกระตุ้นประจุไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่านั้น 
ง. เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากับแสงเสมอโดยไม่ขึ้นกับตัวกลาง 

6. ข้อใดเป็นช่วงของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ 
ก. 107 - 1014 Hz 
ข. 1010 - 10 15 Hz 
ค. 1015 - 1022 Hz 
ง. 10 18 - 10 22 Hz 



 

7. ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาร์ 
ก. คลื่นสั้น 
ข. ไมโครเวฟ 
ค. อินฟราเรด 
ง. อัลตราไวโอเลต 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีเฟสต่างกัน 90 
ข. ในสุญญากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกความถี่มีความเร็วเท่ากันหมด 
ค. การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กและการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กทำให้เกิด

สนามไฟฟ้า 
ง. สำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากซึ่งกัน 
และกันและตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วย 

9. ข้อใดเป็นการส่งสัญญาณไปกับคลื่นพาหะในการส่งคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม 
ก. ให้ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณแต่แอมพลิจูดเท่าเดิม 
ข. ให้แอมพลิจูดของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณแต่ความถี่เท่าเดิม 
ค. ให้แอมพลิจูดและความถ่ีของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณ 
ง. ให้แอมพลิจูดและความถ่ีของคลื่นพาหะเท่ากับสัญญาณที่ต้องการส่ง 

10. เพราะเหตุใดการส่งคลื่นวิทยุในระบบเอเอ็ม สามารถส่งไปได้ไกลกว่าระบบเอฟเอ็ม 
ก. ระบบเอเอ็มมีความถี่ต่ำ 
ข. ระบบเอเอ็มมีกำลังส่งสูงกว่า 
ค. ระบบเอเอ็มมีพลังงานสูงกว่า 
ง. ระบบเอเอ็มเป็นทั้งคลื่นยาวและคลื่นสั้น 

11. บ้านหลังหนึ่งใช้เสาอากาศยาว 1.25 เมตร จะรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ได้ชัดเจนที่สุดกี่เมกะเฮิรตซ์ 
ก. 15 เมกะเฮิรตซ์ 
ข. 30 เมกะเฮิรตซ์ 
ค. 60 เมกะเฮิรตซ์ 
ง. 120 เมกะเฮิรตซ์ 

12. ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาห์ 
ก. คลื่นสั้น 
ข. คลื่นอินฟาเรด 
ค. คลื่นไมโครเวฟ 
ง. อัลตราไวโอเลต 



 

13. ข้อใดเป็นเหตุผลที่คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ 
ก. มีความถี่และพลังงานสูง 
ข. สามารถทะลุผ่านร่างกายมนุษย์ได้ 
ค. ทำให้ร่างกายระดับอะตอมแตกตัวเป็นไอออน 
ง. มีความถ่ีสูงที่จะทำให้โมเลกุลสั่นและเกิดความร้อนสูง 

14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับรังสีอินฟราเรด 
ก. ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรด โลกจะไม่มีการส่งรังสีอินฟราเรดออกมา 
ข. ไม่สามารถตรวจสอบรังสีอินฟราเรดด้วยประสาทสัมผัสของเราได้ 
ค. มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำมาก แม้แต่กระจกบาง ๆ ก็ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านได้ 
ง. ในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มที่ไวต่อรังสีอินฟราเรดจะสามารถถ่ายภาพสิ่งของที่อยู่ในที่มืดได้ 

15. ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสได้ 
ก. แสง 
ข. เลเซอร์ 
ค. รังสีอินฟาเรด 
ง. รังสีอัลตราไวโอเลต 

 
16. ข้อใดเป็นรังสีที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงมากท่ีสุด 

ก. รังสีอินฟาเรด 
ข. รังสีเอกซ์ 
ค. รังสีแกมมา 
ง. รังสีอัลตราไวโอเลต 

17. ข้อใดเป็นประโยชน์ของรังสีอัลตราไวโอเลต 
ก. ใช้ฆ่าเชื้อโรค 
ข. ใช้แทนอาวุธในการทำลาย 
ค. เป็นคลื่นพาหะในการสื่อสาร 
ง. บอกตำแหน่งวัตถบุนท้องฟ้า 

18. ข้อใดเป็นสมบัติที่ใช้ในการตรวจสอบรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นรังสีที่มองไม่เห็น 
ก. ทำให้สารเรืองแสงเปล่งแสงได้ 
ข. ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
ค. ถูกดูดกลืนได้ดีโดยแก๊สโอโซน 
ง. ทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป 

19. ข้อใดเป็นคลื่นที่ใช้สื่อสารเป็นระยะทางไกล ๆ ข้ามทวีปได้โดยใช้ดาวเทียมเป็นตัวรับสัญญาณ 



 

ก. คลื่นวิทยุ 
ข. คลื่นโทรทัศน์ 
ค. คลื่นไมโครเวฟ 
ง. รังสีอัลตราไวโอเลต 

20. ข้อใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปล่งรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาสู่ภายนอกได้ 
ก. ตู้เย็น 
ข. เตาไฟฟ้า 
ค. เตารีดไฟฟ้า 
ง. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
หน่วยที่ 5  เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นหลักของการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยมีอัตราเร็วลดลง 
2. ข้อใดเป็นคลื่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. ข้อความใดกล่าวถูกต้องตามทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. เมื่อสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยรอบ 
4. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. ตั้งฉากกับทิศทางสนามไฟฟ้าและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง 
5. ข้อใดเป็นสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนกัน 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. มีพลังงานส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่น 
6. ข้อใดเป็นช่วงของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. 10 18 - 10 22 Hz 
7. ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาร์ 
 คำตอบที่ถูกคอื ข. ไมโครเวฟ 
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีเฟสต่างกัน 90 
9. ข้อใดเป็นการส่งสัญญาณไปกับคลื่นพาหะในการส่งคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ให้ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณแต่แอมพลิจูดเท่าเดิม 
10. เพราะเหตุใดการส่งคลื่นวิทยุในระบบเอเอ็ม สามารถส่งไปได้ไกลกว่าระบบเอฟเอ็ม 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. ระบบเอเอ็มเป็นทั้งคลื่นยาวและคลื่นสั้น 
11. บ้านหลังหนึ่งใช้เสาอากาศยาว 1.25 เมตร จะรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ได้ชัดเจนที่สุดกี่เมกะเฮิรตซ์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. 120 เมกะเฮิรตซ์ 
12. ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาห์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. คลื่นไมโครเวฟ. 
13. ข้อใดเป็นเหตุผลที่คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. มีความถี่สูงที่จะทำให้โมเลกุลสั่นและเกิดความร้อนสูง 
14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับรังสีอินฟราเรด 



 

 คำตอบที่ถูกคือ ก. ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรด โลกจะไม่มีการส่งรังสีอินฟราเรดออกมา 
15. ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสได้ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. รังสีอัลตราไวโอเลต 
16. ข้อใดเป็นรังสีที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงมากท่ีสุด 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. รังสีแกมมา 
17. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของรังสีอัลตราไวโอเลต 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ใช้ฆ่าเชื้อโรค 
18. ข้อใดเป็นสมบัติที่ใช้ในการตรวจสอบรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นรังสีที่มองไม่เห็น 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ทำให้สารเรืองแสงเปล่งแสงได้ 
19. ข้อใดเป็นคลื่นที่ใช้สื่อสารเป็นระยะทางไกล ๆ ข้ามทวีปได้โดยใช้ดาวเทียมเป็นตัวรับสัญญาณ 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. คลื่นไมโครเวฟ 
20. ข้อใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปล่งรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาสู่ภายนอกได้ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ 
  2. จำนวน 9 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  
 2.  เพ่ือให้ประยุกต์ใช้ความมีเหตุผล ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในการเรียน 
 3.  เพ่ือให้มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและความสนใจใฝ่รู้ 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของพลังงานนิวเคลียร์  การเกิดพลังงานนิวเคลียร์  รูปแบบของ
พลังงานนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์
และประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 

2. อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิสชันและฟิวชันอย่างชัดเจน 
3. บอกการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4. บอกความสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์  
5. บอกสมบัติของกัมมันตภาพรังสีชนิดต่าง ๆ  

  5. เนื้อหา 
1. ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ 
2. การเกิดพลังงานนิวเคลียร์ 
3. รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์ 

3.1 พลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะเฉียบพลัน 
3.2 พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งควบคุมได้ 
3.3 พลังงานนิวเคลียร์จากสารกัมมันตรังสี 

4. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
5. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

5.1 แบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
5.2 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
5.3 ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

6. ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 
 

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 



 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
พลังงานนิวเคลียร์  การเกิดพลังงานนิวเคลียร์   
รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์  การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 

2. อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบฟิสชันและฟิวชันอย่างชัดเจน 

3. บอกการใช้ป ระโยชน์ จากพลั งงาน
นิวเคลียร์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. บอกความสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์  
5. บอกสมบัติของกัมมันตภาพรังสี  

บอกความสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
บอกสมบัติของกัมมันตภาพรังสีชนิดต่างๆได้ 
อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบ
ฟิสชันและฟิวชันได้ 
บอกการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
บอกผลจากการใช้รังสีที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
      

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
                     1.1 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์  จำนวน  20  ข้อ     

1.2  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารประจำวัน 
    2. ขั้นสอน 

ขั้นที่ 1   ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย 
2.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละกันตามความสมัครใจของผู้เรียน   
2.2 ผู้สอนแจกเอกสาร เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  กลุ่มละ  1 เรื่องให้แต่ละกลุ่มศึกษา  

โดยแต่ละกลุ่มจะได้ข้อมูลที่ต่างกันใช้เวลา 15 นาที  
2.3  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเอกสารกันศึกษา จนครบทุกเรื่อง 

  ขั้นที่ 2  ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น 
                             -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ศึกษา 
     ขั้นที่ 3  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
                             -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มลองตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้ศึกษา และช่วยกันหาคำตอบ 
     ขั้นที่ 4   ให้ผู้เรียนดำเนินการแสวงหาความรู้ 
                             -  จากข้อมูลที่ผู้เรียนได้ของแต่ละกลุ่มผู้สอนให้ผู้เรียนลองค้นคว้าข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติมจาก
หนังสือเรียนวิชา 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่องพลังงานนิวเคลียร์  เพื่อตรวจสอบคำตอบของกลุ่มตนเอง 
     ขั้นที่ 5   ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นำเสนอและอภิปราย 



 

          -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอ่ืนช่วยกันวิเคราะห์ว่า
ถูกต้องหรือไม ่

    ขั้นที่ 6  ให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาคำตอบต่อไป 
                          -  ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนเรื่องที่ได้ศึกษาและนำเสนอไปว่าผู้เรียนมีปัญหาข้อสงสัยอะไรที่
เกี่ยวกบัพลังงานนิวเคลียร์ 
 3.  ขั้นสรุป                  
                1. ผู้สอนและผู้ เรียนช่วยกันสรุปหัวข้อและประเด็นที่ได้ศึกษามาทั้งหมด 6 เรื่องออกเป็นข้อๆ 
ตามลำดับ 
  2. ผู้สอนแจกใบความรู้  โดยผู้สอนคอยให้คำแนะนำในกรณีท่ีผู้เรียนสงสัย  แล้วจดบันทึก   

     3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาการเรียนในรูปแบบของ mind  map 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 


