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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุลของ
วัตถุ การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิกอ
ย่างง่าย งาน กำลังและพลังงาน คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคล่ือนท่ี งาน กำลัง
พลังงาน คล่ืน 

2. มีทักษะการคำนวณ การทดลอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยท่ีดีในการทำงาน 

4.สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคล่ือนท่ี 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของคล่ืน และพลังงาน



 

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

หน่วยการเรียน 
 

สมรรถนะรายหน่วย 
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หน่วยที1่ ปริมาณทางฟิสิกส์ 1. คำนวณหาค่าปริมาณเวกเตอร์ โดยการวาดรูปแลโดยการคำนวณได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 3 5 3 5 3 2 2 2 24 2 

หน่วยท่ี 2ปริมาณการเคล่ือนท่ี
เคล่ือนท่ีและการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 

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

หน่วยที่ 3งานและพลังงาน 1.  คำนวณหา แรงในกรณีท่ีแรงกระทำต่อวัตถุในแนวราบ  ในพื้นเอียง
ท้ังกรณีมีแรงเสียดทาน และไม่มี แรงเสียดทาน  หาแรงกรณีใช้รอกชนิด
ต่าง ๆ ในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายลักษณะการเกิดแรงตามกฎของนิวตันได้อย่างถูกต้อง 
3.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 2 2 3 2 3 3 2 2 19 3 

หน่วยที่ 4 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารวมท้ังประโยชน์และอนัตรายของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 2 2 2 2 1 2 2 2 15 5 

หน่วยที่ 5 การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์
มอนิกอย่างง่าย 

คำนวณหาอัตราเร็วเชิงมุม คาบของการแกว่ง และความถ่ีของการแกว่งได้ 
อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวตัถุท่ีติดปลายสปริงได้ 3 3 2 2 1 2 2 2 17 4 

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



 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ปริมาณทางฟิสิกส์ 1.1  เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจ

เกี่ยวกับ การหาปริมาณเวกเตอร์  
เพื่อให้มีทักษะการทดลอง เรื่อง การ
หาปริมาณเวกเตอร์และปริมาณส
เกลาร์ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 

1 1. คำนวณหาค่าปริมาณเวกเตอร์ 
โดยการวาดรูปแลโดยการคำนวณได้
อย่างถูกต้อง ใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

2. ปริมาณการเคล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีและ
การเคล่ือนท่ีในแนวตรง 
 

2.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของ ระยะทาง 
การกระจัด เวลา อัตราเร็ว 
ความเร็ว ความเร่ง การเคล่ือนท่ี
ในแนวตรง กรณีแนวราบและ
แนวดิ่งเพื่อให้มีความรู้ความ 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. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ความหมาย ลักษณะการเกิด งาน  
พลังงานจลน์  
 พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น  ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 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.คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7.1.  เพื่ อ ให้ มี ความรู้และเข้าใจ 7.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย



 

เกี่ ย วกั บ  ความ ห มายของค ล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืน
แม่ เห ล็ก ไฟ ฟ้ า   ชนิ ด ขอ งค ล่ื น
แ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า   ก า ร เกิ ด ค ล่ื น
แม่ เห ล็ก ไฟฟ้ า  ส เปกตรัมค ล่ืน
แม่ เห ล็กไฟฟ้า  คล่ืนวิทยุ   ค ล่ืน
โทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รั ง สี แ ก ม ม า   ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร
โทรคมนาคม  

ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติ
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคล่ืน
แม่ เห ล็ก ไฟฟ้ า  ส เปกตรัมค ล่ืน
แม่ เห ล็กไฟฟ้ า  ค ล่ืนวิทยุ   ค ล่ืน
โทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รั ง สี แ ก ม ม า   ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร
โทรคมนาคม  และประโยชน์ของ
การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 

5.การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย 

8.1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิ
กอย่างง่าย 

8.1 แ สด งค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก าร
เคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  
การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่ายของวัตถุท่ีติดปลายสปริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ปริมาณทางฟิสิกส์ 
2. จำนวน...........6................ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1  เพื่อให้มีความรู้ความ เขา้ใจเกี่ยวกับ การหาปริมาณเวกเตอร์  
เพื่อให้มีทักษะการทดลอง 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 อีกคนหนึ่งเดินรอบห้องเรียนแล้วกลับมาท่ีเดิม ให้นักเรียนตอบว่าการเดินท้ังสองแบบแบบใดมี
การกระจัดมากท่ีสุด 

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

และการใช้สูตร 
         2.2 ให้นักเรียนจัดแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน และ 

ให้นักเรียนปฏิบัติตามการทดลอง ท่ี 1 และให้บันทึกผล ตามแบบบันทึกผลการทดลอง  
   2.3 ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอธิปรายสรุปผลการทดลอง    
   2.4   ผู้สอนมอบหมายงาน  ตามใบมอบหมายงาน ท่ี  1/1(งานกลุ่ม) และ1/2 (งานเด่ียว)  ให้นักเรียนทำเป็น
การบ้านและให้นำมาส่งในครั้งต่อไป 

3. ขั้นสรุป(10 นาที) 
  ผู้สอนอภิปรายสรุปให้ได้เนื้อหาตามหัวข้อ 
เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ 



 

 4.  ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (20 นาท)ี 
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. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐. บันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 



 

กิจกรรมเสริมความรู้ 1.1 
 

คำช้ีแจง จงเขียนรูปและสัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ต่อไปนี้ 

1. เวกเตอร์ A มีขนาด 2.5 หน่วย มีทิศทางไปทิศเหนือ 

 
2. เวกเตอร์ B มีขนาด 3 หน่วย มีทิศทางขนานกับแนวราบไปทางซ้ายมือ 

 
3. เวกเตอร์ C มีขนาด 5 หน่วย มีทิศทางขนานกับแนวราบไปทางขวามือ 

 
4. เวกเตอร์ D มีขนาด 4.5 หน่วย มีทิศทางไปทิศใต้ 

 
 
 
 
 
 
 

A


= 2.5 หน่วย 

B


= 3  หน่วย 

C


= 5  หน่วย 

D


= 4.5  หน่วย 



 

กิจกรรมเสริมความรู้ 1.2 
คำช้ีแจง จงเขียนเวกเตอร์ให้เท่ากับเวกเตอร์ท่ีกำหนดให้ จำนวน 2 เวกเตอร์ 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
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 A


 

A


 

B


 
B


 B


 

C


 C


 C


 

D


 D


 
D


 

E


 

E


 

E


 



 

แบบฝึกหัดบทที่ 1 
 
คำช้ีแจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับส่ิงใดบ้าง 
กฎเกณฑ์ท่ีอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน  
  

2. ปริมาณทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
2 ชนิด ได้แก่ ปริมาณเวกเตอร์ และ ปริมาณสเกลาร์  

3. การเขียนสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ ทำได้อย่างไร 
ใช้ภาษาอังกฤษ อาจเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก โดยมีหัวลูกศรกำกับไว้ด้านบนตัวอักษร  
  

4. เวกเตอร์ดังภาพ สามารถอธิบายได้อย่างไร 

 
เวกเตอร์ A มีขนาด 5 หน่วย มีทิศทางขนานกับแนวราบไปทางซ้ายมือ  

5. เมื่อใดท่ีเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะเท่ากัน 
 มีขนาดเท่ากัน และมีทิศทางเดียวกัน  
6. การบวกเวกเตอร์สามารถทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง 

2 วิธี ได้แก่ การเขียนรูป และการคำนวณ  
7. การบวกเวกเตอร์โดยวิธีเขียนรูป มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 
 วิธีหางต่อหัว  
8. เวกเตอร์ลัพธ์หมายถึงอะไร 

เวกเตอร์ท่ีลากจากหางของเวกเตอร์แรกไปถึงหัวของเวกเตอร์สุดท้าย  
9. การบวกเวกเตอร์โดยวิธีคำนวณ หาขนาดของเวกเตอร์โดยใช้สูตรใด 

           R = ++ cosABBA 222   

10. A


และ– A


ความหมายว่าอย่างไร 
เวกเตอร์ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ลบ A แต่มีทิศทางตรงกันข้าม  

11. เวกเตอร์องค์ประกอบ หมายถึงอะไร 
เวกเตอร์ท่ีเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ใดๆ โดยเวกเตอร์องค์ประกอบจะอยู่ในแกนพิกัดฉาก  x,y,z 
 
 

A


 



 

12.  

   
 

Fx  มีค่าเท่าใด   Fcos  

Fy  มีค่าเท่าใด   Fsin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F


 

x 

y 



 

แบบทดสอบบทที่ 1 
 
คำช้ีแจง จงเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของฟิสิกส์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ธรรมชาติ 
ข. การคำนวณตัวเลข 
ค. การทำปฏิกิริยาของสารเคมี 
ง. การค้นคว้าทดลองจากการเกิดส่ิงมีชีวิต 

2. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ท้ังหมด 
ก. แรง  ความเร่ง 
ข. แรง  ความยาว 
ค. เวลา  ความยาว 
ง. เวลา  ความเร่ง 

3. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ท้ังหมด 
ก. พื้นท่ี  อุณหภูมิ 
ข. พื้นท่ี  การกระจัด 
ค. อุณหภูมิ  การกระจัด 
ง. การกระจัด  ความเร็ว 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ 
ก. ปริมาณเวกเตอร์บอกขนาด  ปริมาณสเกลาร์บอกทิศทาง 
ข. ปริมาณเวกเตอร์บอกทิศทาง  ปริมาณสเกลาร์บอกขนาด 
ค. ปริมาณเวกเตอร์บอกขนาด  ปริมาณสเกลาร์บอกขนาดและทิศทาง 
ง. ปริมาณสเกลาร์บอกขนาด  ปริมาณเวกเตอร์บอกขนาดและทิศทาง 

5. ข้อใดเขียนสัญลักษณ์แสดงปริมาณเวกเตอร์ B ได้ถูกต้อง 
ก. B


 

ข. B̂  

ค. ี บ


 

ง. ี บ̂  
6. จากรูป อธิบายได้ตามข้อใด 

 
ก. D


 มีขนาด 2 หน่วย 

D


 



 

ข. D


 มีขนาด 3 หน่วย 
ค. D


 มีขนาด 2 หน่วย ทิศทางขนานกับแนวราบไปทางซ้ายมือ 

ง. D


 มีขนาด 3 หน่วย ทิศทางขนานกับแนวราบไปทางซ้ายมือ 
7. รูปใดแสดงว่าเวกเตอร์ A


 มีขนาด 2 หน่วย มีทิศทางไปทางเหนือ 

 
8. เวกเตอร์ในข้อใดเท่ากับเวกเตอร์ท่ีกำหนดให้ 

 

 
9. การใช้สัญลักษณ์ R


 แทนปริมาณในข้อใด 

ก. เวกเตอร์ R 
ข. เวกเตอร์ลัพธ์ 
ค. เวกเตอร์ลัพธ์ R 
ง. ขนาดของเวกเตอร์ท่ีกำหนดให้ 
 
 
 

ก. ข. 

ค. ง. 

ก. ข. 

ค. ง. 



 

10. ถ้า  ขนาดของ – a
  มีค่าเท่ากับข้อใด 

 
11. การหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยวิธีคำนวณ สามารถหาได้จากการประยุกต์กฎอะไร 

ก. กฎของ cos 
ข. กฎของ tan 
ค. กฎของ sin 
ง. กฎของ cosine 

12. เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์บวก แต่มีทิศทางตรงข้าม หมายถึงเวกเตอร์ในข้อใด 
ก. เวกเตอร์ลบ 
ข. เวกเตอร์คูณ 
ค. เวกเตอร์หาร 
ง. เวกเตอร์บวกลบ 

คำช้ีแจง ใช้รูปภาพต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 13 – 14  

 
13. เวกเตอร์องค์ประกอบ xB


 มีขนาดเท่ากับข้อใด 

ก. Bcos 

ข. Bsin 

ค. Btan 

ง. 2Bcos 

14. เวกเตอร์องค์ประกอบ yB


 มีขนาดเท่ากับข้อใด 

ก. Bcos 

 

B


 

x 

y 

x
B


 

y
B


 

a
ก. a

ข. 

a
a


ค. ง. 

a




 

ข. Btan 

ค. Bsin 

ง. 2Bsin 
 
ตอนที่ 2  จงบวกและลบเวกเตอร์ต่อไปนี้โดยวิธีการเขียนรูป 

 
1.  R


 = CBA


++  

วิธีทำ กำหนดมาตราส่วน 2 หน่วย : 1 cm แล้วหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูปได้ดังนี ้

 
จากการเขียนรูป วัดความยาวของ R


 = 5.3 cm 

เนื่องจากกำหนดมาตราส่วนไว้ 2 หน่วย : 1 cm หรือ 2 หน่วย/cm 
ดังนั้น จะได้  R


 =  (5.3 cm)(2 หน่วย/cm) 

 = (5.3)(2)   หน่วย 
 = 10.6  หน่วย  
R


 มีขนาด 10.6 หน่วย มีทิศทางทำมุมเงย 37 องศากับแนวระดับ ตอบ 
2.  R


 = CAB


−−  

วิธีทำ กำหนดมาตราส่วน 2 หน่วย : 1 cm แล้วหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูปได้ดังนี ้

30° A


= 5 หน่วย 
B


= 6 หน่วย 
C


= 3 หน่วย 

A


 

B


 
C


 

R


 



 

 
จากการเขียนรูป วัดความยาวของ R


 = 3.7 cm 

เนื่องจากกำหนดมาตราส่วนไว้ 2 หน่วย : 1 cm หรือ 2 หน่วย/cm 
ดังนั้น จะได้  R


 =  (3.7 cm)(2 หน่วย/cm) 

 = (3.7)(2)   หน่วย 
 = 7.4  หน่วย  
R


 มีขนาด 7.4 หน่วย มีทิศทางทำมุมก้ม 62 องศากับแนวระดับ ตอบ 
 
3.  R


 = ABC


−+  

วิธีทำ กำหนดมาตราส่วน 2 หน่วย : 1 cm แล้วหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูปได้ดังนี ้

 
จากการเขียนรูป วัดความยาวของ R


 = 4.6 cm 

เนื่องจากกำหนดมาตราส่วนไว้ 2 หน่วย : 1 cm หรือ 2 หน่วย/cm 
ดังนั้น จะได้  R


 =  (4.6 cm)(2 หน่วย/cm) 

 = (4.6)(2)   หน่วย 
 = 9.2  หน่วย  
R


 มีขนาด 9.2 หน่วย มีทิศทางตามรูปท่ีแสดง ตอบ 
 
 
 

– A


 

B


 

–C


 

R


 

– A


 

B


 
C


 

R


 



 

สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 

 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 

คะ
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2 เรื่องปริมาณการเคล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีและการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 
  ๒. จำนวน 12 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 1เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การหาปริมาณเวกเตอร์  
เพื่อให้มีทักษะการทดลอง เรื่อง การหาปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

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

1.  ปริมาณการเคล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีและการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 
 
๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
2.1. คำนวณหาค่าระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเร่ง ได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

คำนวณหาค่าระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง 
ได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่ าง
เหมาะสม 
 

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



 

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

       สรุป  ความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัด ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็ว กับความเร็ว และการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับความเร่ง 

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. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรีย



 

แบบฝึกหัดบทที่ 2 
 
ตอนที่ 1 คำช้ีแจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. แรงหมายถึงอะไร 

ความพยายามในการทำให้วัตถุเปล่ียนแปลงสภาพเคล่ือนท่ี  
  

2. การอธิบายเกี่ยวกับแรง ต้องระบุส่ิงใดบ้าง 
ขนาดและทิศทาง  

3. แรง 1 นิวตัน สามารถอธิบายได้อย่างไร 
ความพยายามในการทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง 1 เมตรต่อวินาที2  

4. จงยกตัวอย่างแรงท่ีจำแนกตามการเปล่ียนแปลง 
แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน  

5. แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก แรงเสียดทาน เป็นแรงจำแนกตามเกณฑ์อะไร 
จำแนกตามแหล่งกำเนิดแรง  

6. ถ้าแรง 2 แรงท่ีอยู่ในแนวเดียวกัน มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม มากระทำกับวัตถุส่งผลให้วัตถุไม่
เคล่ือนท่ี แสดงว่าแรงลัพธ์มีค่าเท่าใด 
แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์  

7. เมื่อมีแรง 2 แรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางต้ังฉากกัน สามารถหาแรงลัพธ์ด้วยวิธีใด 
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพิธากอรัส  

8. แรงเสียดทาน หมายถึงอะไร 

แรงท่ีเกิดขึ้นเพื่อต้านทานการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยจะเกิดขึ้นบริเวณผิวที่วัตถุสัมผัสกัน  
9. ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุยังไม่เคล่ือนท่ี แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นเรียกว่าอะไร 

แรงเสียดทานสถิต    
10. ช่างอุตสาหกรรมสามารถลดแรงเสียดทานของเครื่องจักรกลได้โดยใช้วิธีการใด  

ใช้สารหล่อล่ืนกับเครื่องจักรกล  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 2 คำช้ีแจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. เพราะเหตุใดการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์จึงเป็นเส้นโค้ง 

เพราะเคล่ือนท่ีท้ังแนวระดับและแนวดิ่งไปพร้อมกนั  
  

2. จากการทดลองเหรียญ A และเหรียญ B ตกลงจากโต๊ะ เหรียญใดตกถึงพื้นก่อน 
ตกถึงพื้นพร้อมกนั  
  

3. เหรียญ A มีลักษณะการเคล่ือนท่ีในแนวระดับอย่างไร 
เคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงท่ี  

4. เหรียญ A มีลักษณะการเคล่ือนท่ีในแนวดิ่งอย่างไร 
เคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก  
  

5. การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์กรณีความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับ แนวการเคล่ือนท่ีจะเป็นรูปใด 
รูปพาราโบลาคว่ำ  
  

6. ระยะทางในแนวระดับท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีจากจุดเริ่มต้น จนตกถึงพื้นระดับเดียวกัน เรียกว่าอะไร 
พิสัย (range)  

7. การขว้างวัตถุทำมุมกี่องศากับแนวระดับ จะทำให้พิสัยของวัตถุมีค่ามากท่ีสุด 
45°   

8. ถ้าขว้างวัตถุออกไป 2 ครั้งด้วยความเร็วเท่ากัน โดยมุมต่างกัน แต่รวมกันได้ 90° พิสัยของวัตถุเป็นอย่างไร 
พิสัยของวัตถุมีค่าเท่ากัน หรือวัตถุตกห่างออกไปเท่ากัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบบทที่ 2 
 

ตอนที่ 1 จงเขียนเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

1. การกระทำในข้อใด ไม่เกิดแรง 
ก. ก่อออกแรงผลักกำแพง 
ข. แก้วตบลูกวอลเล่ย์บอล 
ค. กลอยลากกล่องพลาสติก 
ง. กล้วยเตะลูกฟุตบอลเข้าประตู 

2. ข้อใดกล่าวผิดเก่ียวกับแรง 
ก. แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ 
ข. แรงต้องระบุขนาดเท่านั้น 
ค. แรงมีหน่วยในระบบเอสไอคือนิวตัน 
ง. แรงต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางของแรง 

3. ข้อใดเป็นการจำแนกแรงตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
ก. แรงดึง  แรงอัด 
ข. แรงดึง  แรงไฟฟ้า 
ค. แรงอัด  แรงโน้มถ่วง 
ง. แรงในระนาบเดียว  แรงในหลายระนาบ 

4. ถ้ากำหนดให้แรงดึงถุงทรายไปทางขวามือมีเคร่ืองหมายเป็นบวก แรงในทิศทางใดมีเคร่ืองหมายเป็นลบ 
ก. แรงไปทางซ้ายมือ 
ข. แรงไปทางทิศใต้ 
ค. แรงไปทางทิศเหนือ 
ง. แรงไปทางทิศตะวันตก 

5. ข้อใดแสดงว่าแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ ขณะที่บอยและบอมออกแรงผลักตู้เสื้อผ้าในทิศทางตรงกันข้าม 
ก. บอยออกแรงผลักมากกว่า 
ข. บอมออกแรงผลักมากกว่า 
ค. ตู้เสื้อผ้าหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ 
ง. ตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่มากกว่า 

6. การหาแรงลัพธ์ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพิธากอรัส หาได้ในกรณีใด 
ก. แรงกระทำต่อวัตถุต่างกัน มีทิศทาง 45° 
ข. แรงกระทำต่อวัตถุเดียวกัน มีทิศทาง 45° 
ค. แรงกระทำต่อวัตถุต่างกัน มีทิศทางต้ังฉากกัน 



 

ง. แรงกระทำต่อวัตถุเดียวกัน มีทิศทางต้ังฉากกัน 
7. ในขณะท่ีคนกำลังเดินบนถนน แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นบริเวณใด 

ก. ผิวถนน 
ข. พื้นรองเท้า 
ค. ผิวถนนและรอยเท้า 
ง. ผิวสัมผัสระหว่างผิวถนนกับพื้นรองเท้า 

8. ต๊ักออกแรงดึงแผ่นไม้ไปในทิศทางขนานกับแนวราบไปทางซ้ายมือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมีทิศทางใด 
ก. พุ่งขึ้นด้านบนกับแนวแรงที่กระทำ 
ข. พุ่งลงด้านล่างกับแนวแรงที่กระทำ 
ค. ขนานกับแนวราบไปทางด้านขวามือ 
ง. มีทิศทางเดียวกับแนวแรงที่ใช้ดึงแผ่นไม้ 

9. จากข้อ 8. ถ้าออกแรงจนแผ่นไม้เร่ิมเคลื่อนที่ แรงเสียดทานชนิดใดมีค่ามากที่สุด 
ก. แรงเสียดทานจลน์ 
ข. แรงเสียดทานสถิต 
ค. แรงเสียดทานศักย์ 
ง. แรงเสียดทานรวม 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องขณะท่ีวัตถุเคลื่อนที่อยู่ 
ก. แรงเสียดทานจลน์มีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถติ 
ข. แรงเสียดทานจลน์มีค่ามากกว่าแรงเสียดทานสถิต 
ค. แรงเสียดทานจลน์มีค่าเท่ากับแรงเสียดทานสถิต 
ง. แรงเสียดทานจลน์และแรงเสียดทานสถิตมีค่ามากน้อยสลับกันเป็นช่วงๆ 

 
ตอนที่ 2  จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
1. จงหาขนาดของแรงย่อยในแนวแกน x และแรงย่อยในแนวแกน y 

 
วิธีทำ เนื่องจาก F


ทำมุม 30° กับแกน x ดังนั้นจะได้ 

 Fx = Fcos 
= (80 N)(cos30°) 
= 69.28  N ตอบ 

 30

° 

 F


= 80 N 

x 

y 



 

 Fy = Fsin 
= (80 N)(sin30°) 
= 40. 00 N ตอบ 

2. ช้าง 2 เชือก ช่วยกันออกแรงดึงท่อนซุง โดยเชือกทั้งสองเส้นทำมุมกัน 30° ช้างตัวโตออกแรง 200 นิวตัน 
ช้างตัวเล็กออกแรง 120 นิวตัน จงหาขนาดแรงดึงรวมของช้างทั้งสองเชือก 

วิธีทำ กำหนดให้ 
A

F


 คือแรงที่ช้างตัวโตดึงท่อนซุง และ 
B

F


 คือแรงที่ช้างตัวเล็กดึงท่อนซุง เขียนรูป
แทนแรงได้ดังนี้ 

 
คำนวณหาขนาดของแรงลัพธ์โดยประยุกต์ใช้กฎของ cosine ได้ดังนี ้

 F = ++ cos
BABA

FFFF 222  

= )30N)( N)(120 (2)(200N) (120N) (200 22 
cos++  

= )3020)((2)(200)(1(120)(200) 22 
cos++    N 

= 309.79  N ตอบ 

3. จงหาแรงลั พ ธ์ขอ งแ รง 1F


 และ 2F


 ตาม รูป  โดยหาทั้ งขนาดและทิ ศทางที่ แ รงลัพ ธ์กระทำ 
ต่อแกน x 

 
วิธีทำ แยกแรง 1F


 และ 2F


 พร้อมทั้งหา Fx และ Fy ได้ดังนี้ 

ขนาดของแรง ขนาดแรงย่อยในแนวแกน x ขนาดแรงย่อยในแนวแกน y 
F1 = 70 N F1x =  F1cos 

     =  (70 N)(cos45°) 
F1y =  F1sin 
     =  (70 N)(sin45°) 

30° 
B

F


 = 120 N 
A

F


= 200 N 

2F


= 40 N 

45° 

30° 

x 

y 

1F


= 70 

N 



 

ขนาดของแรง ขนาดแรงย่อยในแนวแกน x ขนาดแรงย่อยในแนวแกน y 
 =  49.50 N  =  49.50 N 

F2 = 40 N F2x =  –F2sin 
     =  –(40 N)(sin30°) 
 =  –20.00 N 

F2y =  –F2cos 
     =  –(40 N)(cos30°) 
 =  –34.64 N 

 Fx = (49.50 N) + (–20.00 N) 
 =  29.50  N 

Fy = (49.50 N) + (–34.64 N) 
 =  14.86 N 

 

เขียนรูปแสดง 
x

F


 , 
y

F


  และ 
R

F


 ได้ดังนี ้

 
หาขนาดของแรงลัพธ์ ได้ดังนี้ 

 FR = 22 )()(
yx

FF +  

= 22 N) (29.50N) (14.86 +  

= 22 (29.50)(14.86) +    N 
 FR  = 33.03  N 

หาทิศทางของแรงลัพธ์ ได้ดังนี้ 

   = tan-1
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N 29.50

N 14.86
 

= 26.74° 

ดังนั้นแรงลัพธ์มีขนาด 33.03 นิวตัน ทิศทางทำมุมกับแกน +x เท่ากับ 26.74 องศา  
ตอบ 
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4. ออกแรงดันกล่องใบหนึ่งซ่ึงหนัก 200 นิวตัน ปรากฏว่าต้องออก 150 นิวตัน กล่องจึงเร่ิมเคลื่อนที่ หลังจาก
ที่กล่องเคลื่อนทีได้แล้วปรากฏว่าต้องออกแรงดันกล่อง 110 นิวตัน อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงจะทำให้
กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จงคำนวณหา 

 ก. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 
 ข. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 
 

 
วิธีทำ ก. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 
  จากสมการ fs = µsN 
    150 = µs(200) 
     µs = 150 
     
     µs = 0.75  
  ดังนั้น  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ  0.75 
  ข. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 
  จากสมการ fk = µkN 
    110 = µs(100) 
     µs = 110 
     
     µs = 0.55    
  ดังนั้น  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เท่ากับ  0.55 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

200 N 

200 

200 



 

สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 

   
  
 



 

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

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ลักษณะการเกิด งาน  พลังงานจลน์  
 พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักยย์ืดหยุ่น  ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการคำนวณหาค่างาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์      
ในแบบต่าง ๆ  
 3.  เพื่อสร้างกิจนิสัยให้แสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ท่ีพึงประสงค์  
 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 พลังงานศักย์ยดืหยุ่น  
ได้อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายลักษณะการเกิด งาน พลังงาน ได้
อย่างถูกต้อง 

           3.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 

6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพ
ของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายงานและ

พลังงานคำนวณหาค่า งาน พลังงานจลน์ 

พลังงานศักย์ ได้อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายลักษณะการเกิด 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) 
     ผู้สอนให้เนื้อหาตามใบความรู้พร้อมท้ังอธิบายประกอบ PowerPoint/Internet  หัวข้อเรื่อง  งาน  พลังงาน   
พลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง                  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น   พลังงานจลน์   

4. ขั้นสรุปบทเรียน(20  นาที) 
     ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกนัสรุป โดย ผู้สอนซักถาม เนื้อหาท่ีเรียนไปในเรื่อง งาน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์  
ท่ีเรียนผ่านไป  
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 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. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกหัดบทที่ 3 
 
คำช้ีแจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. “งาน” ในวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร 

หมายถึง ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ี  
  

2. ถ้ามีแรงมากระทำต่อวัตถุ แล้ววัตถุไม่เคล่ือนท่ี มีงานเกิดขึ้นหรือไม่ 
ไม่มีงานเกิดขึ้น  
  

3. ขนาดของงานขึ้นอยู่กับส่ิงใด 
ขึ้นอยู่กับแรงท่ีกระทำ และการกระจัด  
  

4. แรงท่ีทำให้วัตถุเปล่ียนตำแหน่งในแนวดิ่ง มีค่าเท่ากับส่ิงใด 
มีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุนั้น  
  

5. ขนาดของการกระจัดในแนวดิ่ง หมายถึงอะไร 
หมายถึง ระยะความสูงจากตำแหน่งเดิมของวัตถุ  
  

6. การหางานจากพื้นท่ีใต้กราฟ ต้องใช้ความสัมพันธ์กันระหว่างส่ิงใด 
แรง และขนาดการกระจัด  
  

7. ถ้าพื้นท่ีใต้กราฟเป็นรูปสามเหล่ียม จะหางานได้จากสมการใด 

งาน = 
2
1 × ฐาน × สูง  

  
8. กำลัง หมายถึงอะไร  

หมายถึง งานท่ีทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา  
  

9. 1 กำลังม้า (1 HP) มีค่ากี่วัตต์ 
746  วัตต์  
  

10. พลังงาน คืออะไร 



 

คือ ส่ิงท่ีทำให้ส่ิงต่างๆ ทำงานได้  
  

11. พลังงานศักย์ แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น  

12. ระดับอ้างอิง หมายถึงอะไร 
หมายถึง ระดับท่ีใช้ในการหาระยะความสูงของวัตถุ  
  

13. ตำแหน่งสมดุล หมายถึงอะไร 
หมายถึง ตำแหน่งหรือความยาวที่วัตถุนั้นเป็นอิสระจากแรงกระทำ  
  

14. ถ้านำพลังงานศักย์และพลังงานจลน์มารวมกัน จะเรียกผลรวมของพลังงานท้ังสองว่าอะไร 
เรียกว่า พลังงานกลรวม  
  

15. กฎการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าอย่างไร 
พลังงานรวมของระบบจะไม่สูญหาย แต่อาจเปล่ียนรูปจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงาน  
อีกรูปหนึ่ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบบทที่ 3 
 

ตอนที่ 1 จงเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1. การกระทำในข้อใดแสดงว่าเกิดงานทางวิทยาศาสตร์ 
ก. แมวผลักผนังบ้าน 
ข. แก้วยืนตรงเคารพธงชาติ 
ค. แจ๋วนั่งอ่านหนังสือพิมพ ์
ง. แป๋วโยนลูกบาสเก็ตบอลลงห่วง 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงาน 
ก. เป็นปริมาณเวกเตอร์ 
ข. ใช้หน่วยการวัดเป็นนิวตัน 
ค. ขึ้นอยู่กับแรงท่ีกระทำและการกระจัด 
ง. ขึ้นอยู่กับแรงท่ีกระทำและระยะทางการเคล่ือนท่ี 

3. ในกรณีใดท่ีหาค่าของงานโดยใช้สูตร W = F.s 
ก. แรงกระทำและการเคล่ือนท่ีอยู่ต่างทิศทางกัน 
ข. แรงกระทำและการเคล่ือนท่ีอยู่ในทิศทางเดียวกัน 
ค. แรงกระทำทำมุม 90 องศา กับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
ง. แรงกระทำทำมุม 270 องศา กับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

4. แรงท่ีทำให้วัตถุเปล่ียนแปลงตำแหน่งในแนวดิ่ง มีค่าเท่ากับข้อใด 
ก. มวลของวัตถุ 
ข. น้ำหนักของวัตถุ 
ค. ความสูงในแนวดิ่ง 
ง. ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

5. งานจากพื้นท่ีใต้กราฟ มีค่าเท่าใด 
ก.  5  จูล 
ข.  1.5  จูล 
ค.  25 จูล 
ง.  150  จูล 
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6. งานจากพื้นท่ีใต้กราฟ มีค่าเท่าใด 

 
ก.  40  จูล 
ข.  100  จูล 
ค.  200  จูล 
ง.  400  จูล 
 
 

 
7. กำลัง (power) หมายถึงข้อใด 

ก. งานท่ีทำได้ 
ข. งานท่ีทำได้ในหนึ่งวัน 
ค. งานท่ีทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 
ง. ความสามารถในการทำงานตามท่ีกำหนด 

8. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีกำลัง 5.5 กำลังม้า แสดงว่ามีค่าเท่ากับข้อใด 
ก. 373  W 
ข. 746  W 
ค. 2,051.50  W 
ง. 4,103.00  W 

9. การหาพื้นท่ีใต้กราฟแบบใด ต้องคำนวณโดยการแบ่งพื้นท่ีใต้กราฟเป็นแถบเล็กๆ ท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต แล้วนำ
พื้นท่ีนั้นมารวมกนั 
ก. พื้นท่ีใต้กราฟเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ข. พื้นท่ีใต้กราฟเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
ค. แรงท่ีกระทำต่อวัตถุมีขนาดคงท่ีตลอดเวลา 
ง. แรงท่ีกระทำต่อวัตถุมีขนาดไม่คงท่ีตลอดเวลา 

10. ข้อใดหมายถึง “กำลัง” 
ก. งานท่ีทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 
ข. พลังงานท่ีทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 
ค. แรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีไปในทิศทางของแรง 

20 
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20 
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ง. แรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรงข้ามกับแรง 
11. ข้อใดคือพลังงานกล 

ก. ผลรวมของพลังงานกลกับพลังงานศักย์ 
ข. ผลรวมของพลังงานกลกับพลังงานจลน์ 
ค. ผลรวมของพลังงานศักย์กับพลังงานจลน์ 
ง. ผลรวมของพลังงานจลน์กับพลังงานจลน์ 

12. ตู้วางหนังสือมี 2 ช้ัน วางอยู่บนพื้นห้อง ช้ันท่ีหนึ่งสูงจากพื้นห้อง 1 เมตร ช้ันท่ีสองสูงจากช้ันท่ีหนึ่ง 1.20 เมตร 
ถ้าใช้พื้นห้องเป็นระดับอ้างอิง หนังสือท่ีมีมวล 0.4 กิโลกรัม ซึ่งวางอยู่บนชั้นที่สองมีพลังงานศักย์เท่าใด 
(กำหนดให้ g = 10 m/s2) 
ก. 4.4  จูล 
ข. 4.8  จูล 
ค. 8.8  จูล 
ง. 12.4  จูล 

  
ตอนที่ 2  จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
1. ออกแรง 100 นิวตัน ลากลังไม้ในแนบขนานกับพืน้ราบดังรูป ถ้าลากไปได้ไกล 10 เมตร จงคำนวณหางานท่ี

เกิดขึ้น 
วิธีทำ จากสมการ  W = F.s 

 W = (100 N)(10 m) 
  = 1,000 J ตอบ 

2. ชายคนหนึ่งแบกกระสอบข้าวสารไว้บนบ่า เดินไปบนพื้นราบได้ระยะทาง 20 เมตร ถ้าขาวสารหนัก 50 นิวตัน 
จงคำนวณหางานท่ีเกิดขึ้น 

วิธีทำ จากสมการ W = Fcos.s 
แทนค่า W = (50N)cos90°(20m) 
  = 0  J ตอบ 

3. ถ้าหย่อนแท่งปูนมวล 500 กิโลกรัม จากระดับความสูง 15 เมตร ลงบนพื้นดิน จงคำนวณหางานท่ีเกิดข้ึน 
วิธีทำ จากสมการ W = – F.s 
  แทนค่า W = – (500kg)(9.81m/s2)(15m) 
    = – 73,575  J ตอบ 

4. จากกราฟ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัดของวัตถุ 



 

 
 
 
 
จงคำนวณหา 
4.1 งานท่ีเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการกระจัด 4 เมตร 

วิธีทำ เนื่องจาก งาน = พื้นท่ีใต้กราฟ 

 ดังนั้น W = 
2
1 (4 m – 2 m)(5 N) 

   = 5  J ตอบ 
4.2 งานท่ีเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการกระจัด 6 เมตร 

วิธีทำ เนื่องจาก งาน = พื้นท่ีใต้กราฟ 

 ดังนั้น W = [
2
1 (6 m – 2 m)(10 N)]  

   = 20  J ตอบ 
4.3 งานท่ีเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการกระจัด 8 เมตร 

วิธีทำ เนื่องจาก งาน = พื้นท่ีใต้กราฟ 

 ดังนั้น W = [
2
1 (6 m – 2 m)(10 N)] + [(8 m – 6 m)(10 N)] 

   = 40 J ตอบ 
4.4 งานท่ีเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการกระจัด 12 เมตร 

วิธีทำ เนื่องจาก งาน = พื้นท่ีใต้กราฟ 

 ดังนั้น W = [
2
1 (6 m – 2 m)(10 N)] + [(12 m – 6 m)(10 N)] 

   = 80 J ตอบ 
5. มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลัง 500 วัตต์ สามารถยกวัตถุมวล 1,500 กิโลกรัม ขึ้นสูง 20 เมตร ภายในเวลาเท่าใด 

วิธีทำ จากสมการ P = 
t

W  

  แทนค่า 500 = 
t

m) )(20m/s kg)(9.81 (1,500 2
 

2 4 6 8 10 12 

5 
10 

15 

F (N) 

s (m) 



 

   t = 
 W500

m) )(20m/s kg)(9.81 (1,500 2
 

= 588.6 s ตอบ 
6. ลูกมะพร้าวมวล 0.7 กิโลกรัม อยู่บนต้นสูงจากพื้นดิน 5 เมตร จงคำนวณหาพลังงานศักย์ของ 

ลูกมะพร้าว ในกรณีต่อไปนี ้
6.1 ลูกมะพร้าวอยู่บนต้น 

วิธีทำ จากสมการ Ep = mgh 
 แทนค่า  = (0.7 kg)(9.81 m/s2)(5 m) 
   = 34.34  J ตอบ 

 
 
6.2 ลูกมะพร้าวตกลงมาถึงระยะกึ่งกลางลำต้น 

วิธีทำ จากสมการ Ep = mgh 
 แทนค่า  = (0.7 kg)(9.81 m/s2)(2.5 m) 
   = 17.18  J ตอบ 

6.3 ลูกมะพร้าวตกลงมาถึงพื้นดิน 
วิธีทำ จากสมการ Ep = mgh 
 แทนค่า  = (0.7 kg)(9.81 m/s2)(0 m) 
   = 0  J ตอบ 

7. รถยนต์มวล 700 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีจากจุดหยุดนิ่งจนกระท่ังมีความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที  
จงคำนวณหาพลังงานจลน์ของรถยนต์ในกรณีต่อไปนี้ 
7.1 ขณะรถยนต์หยุดนิ่ง 

วิธีทำ จากสมการ Ek = 
2
1 mv2 

 แทนค่า Ek = 
2
1 (700 kg)(0 m/s)2 

   = 0  J ตอบ 
7.2 ขณะรถยนต์เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที 

วิธีทำ จากสมการ Ek = 
2
1 mv2 

 แทนค่า Ek = 
2
1 (700 kg)(5 m/s)2 

   = 8,750  J ตอบ 
8. ชายคนหนึ่งออกแรง 1,500 นิวตัน ดึงสปริงให้ยืดออกจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ 50 เซนติเมตร จง

คำนวณหา 



 

8.1 ค่านิจของสปริง 
วิธีทำ จากสมการ F = ks 

 ดังนั้น k = 
s

F  

 แทนค่า k = 
m 0.5

N 1,500  

   = 3,000 N/m ตอบ 
8.2 พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง 

วิธีทำ จากสมการ Ep = 
2
1 ks2 

 แทนค่า Ek = 
2
1 (3,000 N/m)(0.5 m)2 

   = 750  J ตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 
หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรยีนรู้ 

  ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ี

สถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อ

สงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของคล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คล่ืนวิทยุ  
คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสี
อินฟราเรด  แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 2.  ทดสอบการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  บอกลักษณะของสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
4.  นำระบบส่ือสารโทรคมนาคมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
5.  บอกประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
6. เลือกใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสม 
7.  นำความรู้เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

  5. เนื้อหา 
1. ความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.1  คล่ืนวิทย ุ
3.2  คล่ืนโทรทัศน์ 
3.3  รังสีอินฟราเรด 
3.4  แสง 
3.5  รังสีอัลตราไวโอเลต 
3.6  รังสีเอกซ์ 
3.7  รังสีแกมมา 

4. ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
5. ประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 



 

 
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้ เกี่ยวกับความหมายของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
ชนิ ด ขอ งค ล่ืน แ ม่ เห ล็ก ไฟ ฟ้ า   ก าร เกิ ด ค ล่ื น
แม่ เหล็กไฟฟ้ า  สเปกตรัมคล่ืนแม่ เห ล็กไฟฟ้ า  
คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รัง สีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และ
ประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 2.  ทดสอบการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  บ อก ลัก ษ ณ ะขอ งส เป ก ตรั มค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4.  นำระบบส่ือสารโทรคมนาคมไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

5.  บอกประโยชน์ของการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

6. เลือกใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามความ
เหมาะสม 

7.  นำความรู้เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้
ประโยชน์ ใน ชีวิตประจำวันโดยคำนึ งถึ งความ
ปลอดภัย 
ทดสอบการเหม็นหืนของน้ำมันและไขมัน   การ
ทดสอบประโยชน์ของไขมัน   

1. อธิบายความหมายและคุณสมบัติของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

2. อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมของการเกิดคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
 4. บอกประโยชน์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 -  นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน  
20  ข้อ 

   -  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
 2.  ข้ันทบทวนความรู้เดิม 



 

                   ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความรู้ เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันท่ีผู้เรียนรู้จัก เช่น 
คล่ืนน้ำ  คล่ืนเสียง  เป็นต้น พร้อมท้ังให้ผู้เรียนอธิบายถึงการเกิดคล่ืนเหล่านั้น   ตามความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน  
และเรื่องประเภทของคล่ืนท่ีใช้ตัวกลางในการเคล่ือนท่ีเป็นเกณฑ์ จะได้ว่า คล่ืนท่ีต้องใช้ตัวกลางในการเคล่ือนท่ี คือ 
คล่ืนกล  และคล่ืนท่ีไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคล่ือนท่ี คือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 3.  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด 
       3.1  ทำความกระจ่าง 
  ผู้สอนนำอุปกรณ์ท่ีจะทำให้เกิดคล่ืนธรรมชาติ เช่น เส้นเชือก  สปริง  ให้ ผู้เรียนดู แล้วสาธิตการ
เกิดคล่ืนในเส้นเชือกเกิดการส่ันปลายเชือก  คล่ืนท่ีผิวน้ำเกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ีกระทบผิวน้ำ  ผู้สอนอธิบายลักษณะ
ของการเกิดคล่ืน การเคล่ือนท่ีของคล่ืน และการแบ่งประเภทของคล่ืนว่าคล่ืนเสียงเกิดจากการอัดตัวและขยายตัว
ของโมเลกุลอากาศ  ในธรรมชาติมีคล่ืนท่ีไม่สามารถปรากฏออกมาให้เห็นได้ เช่น คล่ืนวิทยุ  คล่ืนแสง  คล่ืนรังสี
เอ็กซ์ เป็นต้น คล่ืนเหล่านี้ เรียกว่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ในชีวิตประจำวันเราเกี่ยวข้องกับคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องใดบ้าง หรือต้ังคำถามเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นจากแหล่งใด แล้วโยง
เข้าสู่ความรู้ เรื่อง สเปคตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
        3.2  การสร้างความคิดใหม่ 

 ผู้สอนยกตัวอย่างคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  และท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวย
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เช่น คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง 
รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์  และรังสีแกมมา  แล้วอธิบายลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
พร้อมท้ังศึกษาจากหนังสือเรียนวิชา 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้เป็นส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 
  ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง สเปคตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามความยาวคล่ืน โดยใช้แผนภาพ
และตารางแสดงความยาวคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิด 
  แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจกลุ่มละ  4-5  คน ให้แต่ละกลุ่มบอกคุณสมบัติแต่ละประเภท
ของคล่ืน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะให้อธิบายแต่ละคุณสมบัติพร้อมท้ังยกตัวอย่างท่ีพบในชีวิตประจำวัน  แล้วนำมาสรุป
ร่วมกันในภายหลัง และให้ทำกิจกรรม เรื่องโทรศัพท์แบบไดนามิก พร้อมสรุปผลการทดลอง 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปราย ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   
 4.  ข้ันนำความคิดไปใช้ 

ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสมบัติของคล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสงรังสีอัลตราไวโอเลต  รังสี
เอ็กซ์  และรังสีแกมมาจากส่ือหนังสือเรียน แล้วให้บอกปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของคล่ืนท่ีพบเห็นในการ
ดำเนินชีวิตผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้งานในชีวิตประจำวันท่ีใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 



 

 5.  ข้ันสรุป  ทบทวน 
ผู้สอนสรุปโดยใช้ส่ือ Power Point เรื่อง คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี

อัลตราไวโอเลต  รังสีเอ็กซ์  รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  การส่ือสารและโทรคมนาคมช่วยพัฒนาสังคม
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. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 

 
 



 

เฉลยกิจกรรมเสริมความรู้ 4 
 

คำช้ีแจง จงเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำต่อไปนี้ 
 
1. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า     electromagnetic wave  
2. ระบบเอเอ็ม     amplitude modulation  
3. ระบบเอฟเอ็ม     frequency modulation  
4. สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า    electromagnetic spectrum  
5. คล่ืนดิน     ground wave  
6. เรดาห์     radar  
7. คล่ืนพาหะ     carrier wave  
8. คล่ืนฟ้า    sky wave  
9. คล่ืนไมโครเวฟ     microwave  
10. คล่ืนวิทยุ     radio wave  
11. รังสีอินฟราเรด     infrared  
12. เลเซอร์     laser  
13. รังสีเอกซ์     x – ray  
14. รังสีอัลตราไวโอเล็ต     ultra violet  
15. รีโมทคอนโทรล     remote control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 
 
คำช้ีแจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากอะไร 

เกิดจากการเคล่ือนท่ีกลับไปมาของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า ซึ่งทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
สนามไฟฟ้าและเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก แผ่กระจายเป็นคล่ืนออกไปโดยรอบ  

2. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนแบบใด 
เป็นคล่ืนตามขวาง  
  

3. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วในสุญญากาศเท่าใด 
เท่ากับความเร็วแสง คือ 3×108 m/s  
  

4. ความเร็วของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าใด 
มีค่าเท่ากับผลคูณของความถ่ีและความยาวคล่ืน  
  

5. สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คืออะไร 
ช่วงความถ่ีท้ังหมดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
  

6. เพราะเหตุใดจึงเรียกคล่ืนท่ีมีความถ่ี 1 จิกะเฮิรตซ์ว่า “คล่ืนวิทยุ” 
เพราะถูกนำมาใช้ในการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์  
  

7. ระบบการผสมคล่ืนวิทยุมีกี่ระบบ อะไรบ้าง 
มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเอเอ็ม และระบบเอฟเอ็ม  
  

8. คล่ืนโทรทัศน์มีการผสมสัญญาณของคล่ืนใดบ้าง 
คล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของภาพ และคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของเสียง  
  

9. การส่งคล่ืนโทรทัศน์ในระยะไกลๆ ต้องทำอย่างไร 
ต้องมีสถานีถ่ายทอดคล่ืนเป็นระยะๆ  
  

10. คล่ืนไมโครเวฟ มีความถ่ีในช่วงใด 
1 จิกะเฮิรตซ์ ถึง 300 จิกะเฮิรตซ์  



 

  
11. คล่ืนไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนได้อย่างไร 

คล่ืนไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำท่ีมีอยู๋ในอาหารเกิดการเคล่ือนท่ีมากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิ  
ของอาหารสูงขึ้น  

12. ในชีวิตประจำวันใช้รังสีอินฟราเรดทำประโยชน์อะไร 
ใช้ในรีโมทคอนโทรลของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
  

13. รังสีอัลตราไวโอเลต มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร 
รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอ่อนๆ ช่วยเสริมสร้างวิตามิน D ในร่างกายมนุษย ์  
  

14. รังสีใดใช้ในการตรวจหาอาวุธท่ีซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า 
รังสีเอกซ์  
  

15. รังสีแกมมาใช้บำบัดรักษาโรคอะไร 
โรคมะเร็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 4 
 

ตอนที่ 1 จงเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1. ข้อใดไม่ใช่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ก. คล่ืนแสง ข. คล่ืนวิทยุ 
ค. คล่ืนเสียง ง. คล่ืนไมโครเวฟ 

2. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากอะไร 
ก. การเคล่ือนท่ีของอะตอม  
ข. การเคล่ือนท่ีของโมเลกุล 
ค. การเคล่ือนท่ีกลับไปมาของอนุภาคโปรตอน 
ง. การเคล่ือนท่ีกลับไปมาของอนุภาคอิเล็กตรอน 

3. ทิศทางการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามข้อใด 
ก. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอยู่ในทิศทางเดียวกัน 
ข. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอยู่ในทิศทางต้ังฉากกัน 
ค. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม 
ง. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอยู่ในทิศทางทำมุมกัน 45° 

4. สนามไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงและสนามแม่เหล็กท่ีเปล่ียนแปลง มีทิศทางทำมุมเท่าใดกับการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
ก. 0° ข. 45° 
ค. 90° ง. 180° 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ก. เคล่ือนท่ีเป็นช่วงส้ันๆ  
ข. ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคล่ือนท่ี 
ค. สามารถทะลุผ่านช้ันบรรยากาศได้ทุกช้ัน  
ง. มีความเร็วในการเคล่ือนท่ีเท่ากับ 3×105 m/s 

6. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ก. การกระจาย ข. การสะท้อน 
ค. การแทรกสอด ง. การเล้ียวเบน 

7. ช่วงความถ่ีท้ังหมดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่าอะไร 
ก. electromagnetic wave ข. electromagnetic frequency 
ค. electromagnetic spectrum ง. electromagnetic standard 

8. คล่ืนชนิดใดมีความถ่ีน้อยท่ีสุด 
ก. คล่ืนวิทยุ ข. คล่ืนแสง 



 

ค. คล่ืนไมโครเวฟ ง. คล่ืนอินฟราเรด 
9. เพราะเหตุใดเครื่องรับวิทยุระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม จึงไม่สามารถรับคล่ืนวิทยุซึ่งกัน 

และกันได้ 
ก. คล่ืนพาหะแตกต่างกัน ข. ความยาวของคล่ืนเสียงต่างกัน 
ค. ใช้ระบบการส่งคล่ืนเสียงต่างกัน ง. วิธีผสมคล่ืนของท้ังสองระบบต่างกัน 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบคล่ืนวิทยุ 
ก. ระบบเอเอ็มส่งสัญญาณใกล้ๆ  
ข. ระบบเอเอ็มใช้ความถี่ของคล่ืนต่ำ 
ค. ระบบเอฟเอ็มส่งสัญญาณโดยใช้คล่ืนฟ้า  
ง. ระบบเอฟเอ็มส่งสัญญาณทะลุผ่านช้ันบรรยากาศได้ 

11. คล่ืนโทรทัศน์มีการผสมของคล่ืนชนิดใดเข้ากับคล่ืนวิทยุ 
ก. คล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของภาพ และคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของเสียง 
ข. คล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของภาพ และคล่ืนสัญญาณแม่เหล็กของเสียง 
ค. คล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของเสียง และคล่ืนสัญญาณแม่เหล็กของภาพ 
ง. คล่ืนสัญญาณแม่เหล็กของเสียง และคล่ืนสัญญาณแม่เหล็กของภาพ 

12. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการใช้คล่ืนไมโครเวฟ 
ก. ตรวจหาวัตถุในกระเป๋า ข. ตรวจจับอัตราเร็วของรถยนต์ 
ค. ตรวจหาตำแหน่งของเครื่องบิน ง. ตรวจหาตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

13. เตาไมโครเวฟทำให้อาหารมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างไร 
ก. คล่ืนไมโครเวฟส่งความร้อนออกมา  
ข. คล่ืนไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของอาหารรวมกัน 
ค. คล่ืนไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของน้ำท่ีอยู่ในอาหารมีการเคล่ือนท่ีมากขึ้น 
ง. คล่ืนไมโครเวฟปล่อยพลังงานเข้าไปรวมกับโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

14. แสงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีอยู่ในช่วงใด 
ก. 4×104 ถึง 8×104 เฮิรตซ์ ข. 3×104 ถึง 3×106 เฮิรตซ์ 
ค. 3×1014 ถึง 8×1014 เฮิรตซ์ ง. 4×1014 ถึง 8×1014 เฮิรตซ์ 

15. แสงสีใดมีความถ่ีของคล่ืนสูงสุด 
ก. แสงสีส้ม ข. แสงสีม่วง 
ค. แสงสีแดง ง. แสงสีเหลือง 

16. รังสีชนิดใดช่วยในการสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายมนุษย์ 
ก. รังสีเอกซ์ ข. รังสีแกมมา 
ค. รังสีอินฟราเรด ง. รังสีอัลตราไวโอเลต 



 

17. ข้อใดคือประโยชน์จากการใช้รังสีเอกซ์ 
ก. เสริมความงาม  
ข. รักษาโรคมะเร็ง 
ค. ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคโดยถ่ายภาพลงบนฟิล์ม  
ง. ใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

18. ถ้าต้องการตรวจหารอยร้าวของโลหะ ควรเลือกใช้รังสีใด 
ก. รังสีเอกซ์ ข. รังสีเบตา 
ค. รังสีแกมมา ง. รังสีอินฟราเรด 

19. แสงขาวประกอบด้วยแสงสีท่ีเรียงตามลำดับในข้อใด 
ก. ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง ส้ม ข. ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
ค. ม่วง เหลือง เขียว เหลือง แดง ส้ม ง. ม่วง เหลือง เขียว เหลือง ส้ม แดง 

20. เลเซอร์ (laser) หมายถึงข้อใด 
ก. มีความถ่ีเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน  
ข. มีหลายความถี่ สามารถส่งไปได้ไกลๆ 
ค. สะท้อนในบรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟียร์  
ง. ใช้เป็นคล่ืนพาหะของสัญญาณภาพและเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน..........................ระดับชั้น..........................กลุ่ม......................... 

 

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

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

1.  เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 2.  เพื่อให้ประยุกต์ใช้ความมีเหตุผล ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในการเรียน 
 3.  เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและความสนใจใฝ่รู้ 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1. บอกลักษณะของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้ 
2. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวตัถุท่ีติดปลายสปริงได้ 
3. เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและแบบวงกลมได้ 
4. ทำการทดลองเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบแกว่งได้ 
5. คำนวณหาอัตราเร็วเชิงมุม คาบของการแกว่ง และความถ่ีของการแกว่งได้ 

  5. เนื้อหา 
1. ลักษณะของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
2. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุท่ีติดปลายสปริง 

  3. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เปรียบเทียบกับการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
4. การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย 

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิ
กอย่างง่ายได้ 

2. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ของวัตถุท่ีติดปลายสปริงได้ 

3. คำนวณหาอัตราเร็วเชิงมุม คาบของการแกว่ง 
และความถ่ีของการแกว่งได้ 

 

  1.เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
และแบบวงกลมได้ 

2. ทำการทดลองเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบแกว่งได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
                     1.1 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน เรื่อง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้ 



 

1.2  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารประจำวัน 
    2. ขั้นสอน 

ขั้นที่ 1   ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย 
2.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละกันตามความสมัครใจของผู้เรียน   

        2.2 ผู้สอนแจกเอกสาร เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้ กลุ่มละ  1 เรื่อง
ให้แต่ละกลุ่มศึกษา  โดยแต่ละกลุ่มจะได้ข้อมูลท่ีต่างกันใช้เวลา 15 นาที  

2.3  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนเอกสารกันศึกษา จนครบทุกเรื่อง 
  ขั้นที่ 2  ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น 
                             -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารท่ีได้ศึกษา 
     ขั้นที่ 3  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
                             -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มลองต้ังคำถามจากเรื่องท่ีได้ศึกษา และช่วยกันหาคำตอบ 
     ขั้นที่ 4   ให้ผู้เรียนดำเนินการแสวงหาความรู้ 

                             -  จากข้อมูลท่ีผู้เรียนได้ของแต่ละกลุ่มผู้สอนให้ผู้เรียนลองค้นคว้าข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก
หนังสือเรียนวิชา 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  เรื่อง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก 
อย่างง่าย เพื่อตรวจสอบคำตอบของกลุ่มตนเอง 
     ขั้นที่ 5   ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นำเสนอและอภิปราย 

          -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน แล้วให้กลุ่มอื่นช่วยกันวิเคราะห์ว่า
ถูกต้องหรือไม่ 

    ขั้นที่ 6  ให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาคำตอบต่อไป 
                          -  ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนเรื่องท่ีได้ศึกษาและนำเสนอไปว่าผู้เรียนมีปัญหาข้อสงสัยอะไรท่ี

เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 3.  ขั้นสรุป                  
                1. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปหัวข้อและประเด็นท่ีได้ศึกษามาท้ังหมด 6 เรื่องออกเป็นข้อๆ 
ตามลำดับ 
  2. ผู้สอนแจกใบความรู้  โดยผู้สอนคอยให้คำแนะนำในกรณีท่ีผู้เรียนสงสัย  แล้วจดบันทึก   

     3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาการเรียนในรูปแบบของ การแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การเคล่ือนท่ีแบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้ 
 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. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยกิจกรรมเสริมความรู้ 5 
 

คำช้ีแจง จงเขียนสัญลักษณ์แทนปริมาณ และสัญลักษณ์ของหน่วยการวัด ของปริมาณต่อไปนี้ 

ปริมาณ สัญลักษณ์ หน่วยการวัด 
คาบ T s 
ความถ่ี f s-1 
ขนาดความเร็ว v m/s 
ขนาดความเร่ง a m/s2 
อัตราเร็วเชิงมุม   rad/s 
ค่านิจของสปริง k N/m 
มวล m kg 
ความยาว l m 
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g m/s2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 
คำช้ีแจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก คืออะไร 

คือ การเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม  
  

2. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 
มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การแกว่ง และการส่ัน  
  

3. ขนาดการกระจัดท่ีมากท่ีสุด เรียกว่าอะไร 
แอมพลิจูด (amplitude)  
  

4. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระยะเวลาท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไปจนกลับมาตำแหน่งเดิม เรียกว่าอะไร 
คาบ (period)  

5. ความถ่ีและคาบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ความถ่ีและคาบเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกัน เขียนเป็นสมการได้เป็น f = 
T

1   

  
6. ถ้าเปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างงา่ยกับการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม แอมพลิจูด (A) มีขนาดเท่ากับ

อะไร 
เท่ากับขนาดความยาวของรัศมีวงกลม (R) หรือ A = R  
  

7. จากการทดลอง 9.4 พบว่าคาบของการแกว่งยกกำลังสองจะแปรผันโดยตรงกับอะไร 
ความยาวเชือก ( l )  
  

8. ความถ่ีเชิงมุม สามารถคำนวณหาได้โดยใช้สูตรใด 

  =  
m

k   

  
9. การแกว่งของวัตถุ มีปริมาณใดเกี่ยวข้องบ้าง 

 คาบของการแกว่ง, ความถ่ี, ความยาวเชือก, ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก  
  

10. ความถ่ีของการแกว่งมีหน่วยการวัดเป็นอะไร 
 รอบต่อวินาที (s-1) หรือเฮิรตซ์ (Hz)  



 

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 5 
 

ตอนที่ 1 จงเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1. ข้อใดเป็นการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
ก. รถยนต์แล่นบนถนน 
ข. การเคล่ือนท่ีของเก้าอี้โยก 
ค. การเคล่ือนท่ีของเข็มนาฬิกา 
ง. ลูกบอลถูกขว้างออกไปยังสนาม 

2. ข้อใดเป็นลักษณะของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
ก. การหมุนและการส่ัน ข. การเหวี่ยงและการหมุน 
ค. การแกว่งและการหมุน ง. การส่ันและการแกว่ง 

3. เมื่อดึงวัตถุท่ีติดปลายสปริงแล้วปล่อย วัตถุนั้นจะเคล่ือนท่ีแบบใด 
ก. แบบส่ัน ข. แบบแกว่ง 
ค. แบบหมุน ง. แบบความเร็วคงท่ี 

4. ข้อใดเกิดขึ้นขณะออกแรงดึงวัตถุท่ีติดปลายสปริงจนสปริงยืดออก  
ก. การกระจัดลัพธ์ของวัตถุเท่ากับศูนย์ 
ข. ทิศทางการกระจัดตรงกันข้ามกับทิศทางแรงดึง 
ค. สปริงเกิดแรงดึงวัตถุในทิศทางตรงข้ามกับแรงท่ีดึงวัตถุ 
ง. สปริงเกิดแรงดึงวัตถุในทิศทางเดียวกันกับแรงท่ีดึงวัตถุ 

5. การดึงวัตถุท่ีติดปลายสปริงแล้วปล่อย เมื่อวัตถุนั้นเคล่ือนท่ีเลยตำแหน่งสมดุลจะส่งผลอย่างไร 
ก. วัตถุหยุดนิ่ง 
ข. สปริงมีแรงดึงวัตถุเพิ่มขึ้น 
ค. สปริงยุบตัวถึงจุดหนึ่งแล้ววัตถุหยุดการเคล่ือนท่ี 
ง. สปริงยุบตัวถึงจุดหนึ่งแล้วสปริงออกแรงดันวัตถุกลับ 

6. การกระจัดท่ีมีค่ามากสุดนับจากตำแหน่งสมดุล เรียกว่าอะไร 
ก. คาบ 
ข. ความถ่ี 
ค. แอมพลิจูด 
ง. อัตราเร็วเชิงมุม 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายจะเคล่ือนท่ีแบบวงกลมเสมอ 
ข. เงาของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบวงกลม จะเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 



 

ค. เงาของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จะเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
ง. เมื่อวัตถุเคล่ือนท่ีแบบวงกลมครบหนึ่งรอบ เงาของวัตถุนั้นจะเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้ครึ่งรอบ 

8. แอมพลิจูดของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีค่าเท่ากับส่ิงใดของการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
ก. รัศมีวงกลม 
ข. พื้นท่ีวงกลม 
ค. ความยาวเส้นรอบวง 
ง. เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม 

9. อัตราเร็วเชิงมุมของการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม มีค่าเท่ากับส่ิงใดของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก 
อย่างง่าย 
ก. ความถ่ี 
ข. แอมพลิจูด 
ค. ความถ่ีเชิงมุม 
ง. ความเร่งเชิงมุม 

10. ข้อใดกล่าวถึงการแกว่งได้ถูกต้อง 
ก. คาบการแกว่งแปรผันตรงกับความยาวเชือก 
ข. ความถ่ีการแกว่งแปรผันตรงกับความยาวเชือก 
ค. คาบการแกว่งยกกำลังสองแปรผันตรงกับความยาวเชือก 
ง. ความถ่ีการแกว่งยกกำลังสองแปรผันตรงกับความยาวเชือก 

 
ตอนที่ 2  จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
1. สปรงิอันหนึ่งมีค่านิจ 10 นิวตันต่อเมตร ปลายข้างหนึ่งยึดติดกับผนัง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งยึดกับรถเด็กเล่นคัน

หนึ่งซึ่งมีมวล 0.4 กิโลกรัม ออกแรงดึงรถเด็กเล่นให้สปริงยืดออก 10 เซนติเมตร แล้วปล่อย ถ้าไม่มีความเสียด
ทานในการเคล่ือนท่ี จงคำนวณหา 
ก.  ความถ่ีเชิงมุม 
ข.  คาบของการเคล่ือนท่ี 
ค.  ความถ่ีของการเคล่ือนท่ี 

วิธีทำ ก.  ความถ่ีเชิงมุม 

จากสมการ  = 
m

k  

แทนค่า  = 
kg 0.4

N/m 10  

  = 5.0  rad/s ตอบ 



 

 
ข.  คาบของการเคล่ือนท่ี  

จากสมการ T = 

2  

แทนค่า T = 
rad/s 5.0
2  

  = 1.26  s ตอบ 

ค.  ความถ่ีของการเคล่ือนท่ี 

จากสมการ f = 
T

1  

แทนค่า f = 
s 1.26

1  

  = 0.79  s-1 ตอบ 
2. แขวนถังใบหนึ่งด้วยเชือกยาว 3.5 เมตร แล้วปล่อยให้ถังแกว่งอย่างอิสระไปมา จงคำนวณหาคาบของการแกว่ง 

วิธีทำ จากสมการ T = 2π
g

l  

แทนค่า T = 2π
2m/s 9.81

m 3.5  

  = 3.75  s ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สัปดาห์ท่ี......... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา............................สาขางาน............................ระดับชั้น.............................กลุ่ม

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

 

หมายเหตุ - เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้  
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ  
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ  
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 


