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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรือ่ง การเคลื่อนที ่

 
ค ำน ำ 

 
   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5 
ขั้นตอน (5E) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 
รหัสวิชา ว31101 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติกิจกรรม อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาด้านความรู้ 
ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิี่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน และ

ผู้สนใจ ที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป  

 
 

        นันท์ณิภัค   วังแสง 
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หน้ำ 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 2 เรื่อง ความเร่ง 1 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความเร่ง 3 
บัตรกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง ความเร่งคืออะไร 4 
บัตรกิจกรรมที่ 2.2 การทดลอง เรื่อง การหาความเร่งของวัตถุท่ีเคลื่อนที่แนวระดับ 6 
บัตรเนื้อหา เรื่อง ท าความรู้จักกับความเร่ง 10 
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.1 เรื่อง การค านวณหาความเร่งของวัตถุท่ีเคลื่อนที่แนวระดับ 17 
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.2 เรื่อง การค านวณหาความเร่งของวัตถุท่ีเคลื่อนที่ภายใต้แรง 
          โน้มถ่วงของโลกและกราฟของการเคลื่อนที่ 

19 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2 เรื่อง ความเร่ง 21 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความเร่ง 23 
บรรณานุกรม 24 
ภาคผนวก 25 
การวัดผลประเมินผล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ เล่มที่ 2 เรื่อง  
          ความเร่ง 

26 

- ด้านความรู้ (Knowledge : K) 26 
- ด้านทักษะกระบวนการ (Process : P) 29 
- ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 31 
- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 33 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 

ขั้นตอน (5E) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว31101 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม 15 ชั่วโมง ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว                 จ านวน 3 ชั่วโมง 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความเร่ง                   จ านวน 3 ชั่วโมง 
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์              จ านวน 3 ชั่วโมง 
4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม                    จ านวน 3 ชั่วโมง 
5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย       จ านวน 3 ชั่วโมง 

 

 
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดชั้นเรียนและ

เตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 2. การจัดการเรียนรู้ ครูจะต้องจัดให้ครบตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้
กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3. ก่อนท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูจะต้องอธิบายชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน ให้นักเรียน
เข้าใจตรงกัน จึงจะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
 4. ครูควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นการให้นักเรียนรู้จักการ
ท างานร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความกล้าแสดงออก โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้แนะน า ให้
ค าปรึกษา ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม สาธิต และทดลอง 

5. ขณะด าเนินกิจกรรม ครูต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และบันทึกผลใน
แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
 6. หลังจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละชุดกิจกรรม ครูและนักเรียนกลุ่มหรือ
บุคคลอื่น เป็นผู้ประเมินผลการเรียนของนักเรียน โดยประเมินสาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 

ค ำแนะน ำในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้
 

 ค ำชี้แจง 

บทบำทของครูผู้สอน 
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 1. นักเรียนต้องศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ 
 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าชี้แจงและขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ท าแบบทดสอบก่อนเรียน บัตรกิจกรรม และ
บัตรฝึกเริมทักษะด้วยความตั้งใจ 
 3. ขณะด าเนินกิจกรรมเมื่อพบข้อสงสัยหรือมีค าถาม ให้ปรึกษาครูผู้สอนได้ทันที 
 4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ หลังจากจบการเรียนรู้ในแต่ละชุด
กิจกรรม 
 5. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดเก็บอุปกรณ์พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณที่ท า
กิจกรรมให้เรียบร้อย 
 

 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. สื่อประกอบและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมให้นักเรียนครบตามจ านวน 
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมกระดาษค าตอบ 
 บัตรกิจกรรมพร้อมเฉลย 
 บัตรเนื้อหา 
 แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมเฉลย 
 แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกระดาษค าตอบ  
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 แบบประเมินผลงานการท ากิจกรรมของผู้เรียนพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนพร้อมเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

บทบำทของนักเรียน 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม 
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 ในการจัดชั้นเรียนขณะใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  
จ านวนกลุ่มขึ้นอยู่กับนักเรียนในชั้น โดยการคละนักเรียนภายในกลุ่ม คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ใน
อัตราส่วน 1:2:2 นักเรียนนั่งท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  แต่ท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล โดยมีผังการจัด
ชั้นเรียน ดังนี้ 
 

 
 

 

 
 

1. ประเมินผลจากบัตรกิจกรรมที่ 2.1 และบัตรกิจกรรมที่ 2.2 
 2. ประเมินผลจากแบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.1 และแบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.2 

3. ประเมินผลจากการปฏิบัติการทดลอง 
4. ประเมินผลจากสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 5. ประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
    

กำรจัดชั้นเรียน 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

กระดำนด ำ/จอโปรเจกเตอร ์

โต๊ะครู 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 4 

กลุ่มท่ี 3 

วัสดุอุปกรณ์ 
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ล ำดับขั้นตอนในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ศึกษารายละเอียดและค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป 

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) 
 

ขั้นประเมินผล 
 

ขั้นสร้างความ
สนใจ 

 

ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 

 

 
ขั้นขยายความรู ้

ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป 

ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
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สำระท่ี 4  แรงและกำรเคลื่อนที่ 

มำตรฐำน ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนา ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 4.2 ม.4/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ ระหว่างการกระจัด เวลาความเร็ว ความเร่ง
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
 

สำระท่ี 8  ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว 8.1    ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัด 
 ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง 
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความ
ผิดพลาดของข้อมูล 

ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐาน
อ้างอิงหรือค้นคว้าเพ่ือเติม เพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้  และยอมรับว่าความรู้ เดิม  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมเติมหรือโต้แย้งจากเดิมซึ่งท้าทายให้มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะน ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง ความเร่ง แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge: K)  
1.1 อธิบายความหมายของความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุท้ังในแนวระดับและแนวดิ่งได้  

2. ด้ำนทักษะกระบวนกำร (Process: P) 
2.1 ทดลอง ค านวณ สื่อสารและน าความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร่งไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  

3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude: A) 
3.1 มีวินัย 
3.2 มุ่งม่ันในการท างาน 

สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
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1. มาตรวัดความเร็วบนหน้าปัดรถยนต์บอกค่าความเร็วชนิดใด  

ก. ความเร็วต้น      ข. ความเร็วเฉลี่ย 
ค. ความเร็วปลาย      ง. ความเร็วขณะหนึ่ง 

2. การเคลื่อนที่ในขอใดตอไปนี้ จัดวาเปนการเคลื่อนที่ดวยความเรง  
ก. รถยนตจอดนิ่งกลางถนน     
ข. ปรานีเดินดวยความเร็วสมํ่าเสมอ 
ค. สร้อยหยุดรถที่แลนอยูอยางกะทันหัน   
ง. รถโดยสารประจําทางแลนดวยอัตราเร็ว 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

3. นายกอ้งขับรถออกจากไฟแดงด้วยความเร่ง 4 เมตรต่อวินาที2 อยากทราบว่าในเวลา 5 วินาที 
ต่อมา รถจะมีขนาดของความเร็วเท่าใด  
ก. 5 เมตรต่อวินาที     ข. 10 เมตรต่อวินาที  
ค. 20 เมตรต่อวินาที     ง. 25 เมตรต่อวินาที 

4. รถยนต์เคลื่อนทีด่้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ไปบนถนนเส้นตรง ด้วยความเร็วเพ่ิมข้ึนอย่าง
สม่ําเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที มีความเร็วเป็น 40 เมตรต่อวินาที ความเร่งของรถมีค่า
เท่าใด 
ก. 2 เมตรต่อวินาที2     ข. 3 เมตรต่อวินาที2   
ค. 4 เมตรต่อวินาที2     ง. 5 เมตรต่อวินาที2 

5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัตถุที่ตกอย่างอิสระ  
ก. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร็วลดลงอย่างคงท่ี 
ข. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างคงที่ 
ค. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงที่ 9.8 เมตรต่อวินาที2 
ง. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งถูกกระทําด้วยแรงโน้มถ่วงตลอดการเคลื่อนที่ 

6. เมื่อปาวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่ง วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วขณะเคลื่อนที่ขึ้นอย่างไร  
ก. ความเร็วมีค่าคงตัว     ข. ความเร็วลดลงคงที่ 
ค. ความเร็วเพ่ิมข้ึนคงท่ี    ง. ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์ 
 

ค ำชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 คะแนน 
ค ำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดและทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ

 

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 2 
เร่ือง ควำมเร่ง 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 จ ำนวน 10 ข้อ 
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7. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงเคลื่อนที่ถึง
จุดสูงสุด 
ก. 1 s      ข. 2 s    
ค. 3 s      ง. 6 s   

8. ถ้าปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งอย่างเสรี แล้วตกกระทบพ้ืนภายในเวลา 7 วินาที ถามว่าขณะ
กระทบพ้ืนวัตถุมีอัตราเร็วเท่าใด  
ก. 10 m/s      ข. 30 m/s   
ค. 50 m/s      ง. 70 m/s 

9. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของวัตถุท่ีมีความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ตรงกับกราฟข้อใด 
 

ก.        ข.  
 
 
 
 
ค.        ง.  
 
 
 
 

10. จากภาพ ช่วงเวลาใดท่ีวัตถุมีความเร่งคงตัวเป็นลบ 

           ก. A     

  ข. B 

  ค. C     

  ง. D 
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ชื่อ-สกุล.............................................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...........เลขที่......... ..... 
 

 
 

กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง  ควำมเร่ง 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

คะแนนเต็ม 10 
คะแนนที่ได ้  
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ชื่อ-สกุล.............................................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...........เลขที่......... ..... 
 

บัตรกิจกรรมที่ 2.1  
เร่ือง ควำมเร่งคืออะไร 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 จ ำนวน 10 คะแนน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำชี้แจง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนพิจารณาภาพดังต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามลงในช่องว่างที่กําหนดให้ (ช่อง
ละ 1 คะแนน) 
 ตอนที่ 2 ให้นักเรียนสรุปลักษณะการเคลื่อนที่ของภาพทั้ง 4 (3 คะแนน) 
 
ตอนที่ 1 
 

                          
                                  
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.2 หมาไล่กัด 
ที่มา : https://www.clipmass.com/story/ 

120249 สืบค้นวันที่ 16 ตุลาคม 2559 
 

ค ำถำมที่ 1 ทําไมผู้ชายที่นั่งรถแท็กซี่
ต้องโบกมือ ………………………..……………….. 
………………………………………………………….. 

ค ำถำมที่ 2 หากรถแท็กซ่ีต้องการไป
ให้ทันรถโดยสารต้องทําอย่างไร 
…………………….………………………………….… 
………………………………………………………….. 
 

ภาพ 2.1 รีบวิ่งตามรถ 
ที่มา : https://th.pngtree.com/freepng/ 
hurry-to-chase-the-car_3182709.html 

สืบค้นวันที่ 16 ตุลาคม 2559 
 

ค ำถำมที่ 3 ผู้ชายในภาพเป็น
อย่างไร ………………………..…………  
…………………………………………….... 

ค ำถำมที่ 4 หากผู้ชายในภาพ
ไม่อยากให้สุนัขไล่ทันต้องทําอย่างไร  
……………………………………………….. 
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ตอนที่ 2 
 

นักเรียนคิดว่า ภาพทั้ง 4 มีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 

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

 

 

 
 

ภาพ 2.4 ขับรถเล่น 
ที่มา : https://www.dek-d.com/board/view/1823938/ 

 สืบค้นวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

ค ำถำมที่ 5 เด็กในภาพกําลัง
ทําอะไร.................……………………… 
……………………….………………………. 

ค ำถำมที่ 6 ผู้ชายในภาพควร
ทําอย่างไร ………………………………. 
……………………………………………….. 

ค ำถำมที่ 7 ผู้ชายในภาพขับรถ
อย่างไร ………………………………….. 
…………………………………..…………… 

 

ภาพ 2.3 เด็กตัดหน้ารถ 
ที่มา:https://th.pixtastock.com/illustration/1654612 

สืบค้นวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
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บัตรกิจกรรมที่ 2.2  
กำรทดลอง เร่ือง กำรหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 จ ำนวน 20 คะแนน 

 

 

 
 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนทําการทดลอง เรื่อง การหาความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการทดลอง 

 
วัตถุประสงค์  

 - นักเรียนสามารถทดลองเพ่ือศึกษาความเร่งในการเคลื่อนที่ในแนวระดับโดยใช้เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลาได้ 
 
วัสดุและอุปกรณ์  

 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ํา กลุ่มละ  1 เครื่อง  
2. สายไฟฟ้า ดํา-แดง  กลุ่มละ  1 คู ่   
3. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา กลุ่มละ  1 เครื่อง   
4. แถบกระดาษ   กลุ่มละ  3 แถบ 
5. กระดาษคาร์บอน  กลุ่มละ  1 แผ่น 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรทดลอง 

 

1. นําสายไฟ ดํา-แดง ต่อวงจรเครื่องเคาะสัญญาณเวลากับหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่มี
ความต่างศักย์ 12 โวลต์ สอดแถบกระดาษผ่านใต้กระดาษคาร์บอนของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาดังรูป 

 

 
 

ภาพ 2.5 การต่อวงจรเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
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2.  เปิดสวิตซ์หม้อแปลงไฟฟ้า ใช้มือดึงแถบกระดาษ โดยแผ่นที่ 1 ดึงแถบกระดาษผ่าน

เครื่องเคาะสัญญาณเวลาด้วยความเร็วคงท่ี แผ่นที่ 2 ดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ด้วยความเร็วที่เพ่ิมขึ้น และแผ่นที่ 3 ดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาด้วยความเร็วที่
ลดลง ปิดสวิตซ์ ติดแถบกระดาษในแบบบันทึกผลการทดลอง สังเกตจุดที่เกิดบนแถบกระดาษ บันทึก
ผลการสังเกต 

3. เลือกแถบกระดาษแผ่นที่ 2 ที่ติดลงในแบบบันทึกผลการทดลอง กําหนดจุดเริ่มต้นเป็นจุด
ที่ 1 ดังภาพ จากนั้นให้คํานวณหาความเร็วขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 2, 4, 8 และจุดที่ 10 แล้วบันทึกค่าที่ได้
จากการคํานวณลงในตารางบันทึกผลการคํานวณ 
 
 
 

 
ภาพ 2.6 การเลือกตําแหน่งบนแถบกระดาษในการคํานวณ 

 

4. หาความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่จากจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 10 โดยการนําความเร็วขณะหนึ่ง ณ 
จุดที่ 10 ลบด้วยความเร็วขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 2 แล้วหารด้วยเวลาในการเคลื่อนที่จากจุดที่ 2-10 แล้ว
บันทึกค่าที่ได้จากการคํานวณลงในตารางบันทึกผลการคํานวณ 

5. หาความเร่งขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 3 โดยการนําความเร็วขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 4 ลบด้วย
ความเร็วขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 2 แล้วหารด้วยเวลาในการเคลื่อนท่ีจากจุดที่ 2-4 และการหาความเร่ง
ขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 9 ให้นักเรียนนําความเร็วขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 10 ลบด้วยความเร็วขณะหนึ่ง ณ จุดที่ 
8 แล้วหารด้วยเวลาในการเคลื่อนที่จากจุดที่ 8-10 แล้วบันทึกค่าที่ได้จากการคํานวณลงในตาราง
บันทึกผลการคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุเร่ิมต้น จดุสดุท้าย หาความเร็วขณะหนึง่ 
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แบบบันทึกผลกำรทดลอง เรื่อง กำรหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ 
กลุ่มที่…….. ชั้น ม.4/…. 

 
สมำชิกในกลุ่ม 

1. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. ประธาน 
2. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. รองประธาน 
3. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. กรรมการ 
4. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. กรรมการ 
5. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. เลขานุการ 

 

บันทึกผลกำรทดลอง (ข้อ 1-3 ข้อละ 1 คะแนน ข้อ 4 = 7 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. ลักษณะของจุดบนแถบกระดำษแผ่นที่ 1 
 

นําแถบกระดาษจากการทดลองมาติด 
 

ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษเป็นอย่างไร …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ลักษณะของจุดบนแถบกระดำษแผ่นที่ 2 
 

นําแถบกระดาษจากการทดลองมาติด 
 

ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษเป็นอย่างไร …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ลักษณะของจุดบนแถบกระดำษแผ่นที่ 3 
 

นําแถบกระดาษจากการทดลองมาติด 
 

ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษเป็นอย่างไร …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ตำรำงบันทึกผลกำรค ำนวณ 

จุดที ่ ความเร็วขณะหนึ่ง (cm/s) จุดที ่ ความเร่ง (cm/s2) 

2  2-10  
4  3  
8  9  
10   

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

16  
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ค ำถำมท้ำยกำรทดลอง (ข้อละ 1 คะแนน) 
1. ลักษณะของแถบกระดาษทั้งสามแผ่นมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัตถุท่ีเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ลักษณะของจุดบนแถบกระดาษจะมีลักษณะอย่างไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วัตถุท่ีเคลื่อนที่ด้วยความหน่วง ลักษณะของจุดบนแถบกระดาษจะมีลักษณะอย่างไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ในการคํานวณหาความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่งจากแถบกระดาษ นักเรียนมีวิธีการอย่างไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลกำรทดลอง (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรเนื้อหำ 
เร่ือง ท ำควำมรู้จักกับควำมเร่ง 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 

 

                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 
           ใช้สัญลักษณ์ “ a⃑ ” หมายถึง ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไป

ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสอง (m/s2) มีทิศทาง
เดียวกับทิศความเร็วที่เปลี่ยนไป มี 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  

1. ควำมเร่งเฉลี่ย (average acceleration) 
 
 

 ความเร่งที่พิจารณาจากความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา โดยช่วงเวลาที่พิจารณาเป็น
ช่วงเวลากว้างๆ 

ใช้สูตร      a⃑av= 
v⃑2-v⃑1

t2-t1
 

 
กําหนด  a⃑av คือ ความเร่งเฉลี่ย มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาทีกําลังสอง (m/s2) 
  v⃑1 คือ ความเร็วเริ่มต้น มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) 

 v⃑2 คือ ความเร็วสุดท้าย มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)            
 t1  คือ เวลาเริ่มต้น มีหน่วยเป็น วินาที (s)                                             
 t2 คือ เวลาสุดท้าย มีหน่วยเป็น วินาที (s)    

 

 
2. ควำมเร่งขณะหนึ่ง (instantaneous) 
 
 

 ความเร่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างการเคลื่อนที่ หรืออาจหาได้
จากความเร่งเฉลี่ยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ 

 

ใช้สูตร      a⃑t= 
∆v⃑

∆t
 

 
 

กําหนด  a⃑t คือ ความเร่งขณะหนึ่ง มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาทีกําลังสอง (m/s2) 
 ∆v⃑ คือ ความเร็วที่เปลี่ยนไป มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) 

∆t คือ เวลาที่เปลี่ยนไป มีหน่วยเป็น วินาที (s)   
  

ควำมเร่ง (Acceleration) 
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3. ควำมเร่งคงตัว 
  
 

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างสม่ําเสมอ ไม่ว่าจะคิดที่ช่วงเวลาใด 
ก็ตาม 

 
4. ควำมหน่วง 
 
 

เป็นความเร่งในทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือเป็นความเร่งที่มีค่าเป็นลบ 
 

ข้อสังเกต 

 

ขนาดของความเร่ง  a⃑= 
∆v⃑

∆t
 = 

v⃑2-v⃑1

t2-t1
  

- จะมีค่าเปน็บวก เมื่อ  v⃑2 > v⃑1  นึกถึงภาพขับมอเตอร์ไซค์แล้วเร่งเครื่อง  
- จะมีค่าเป็นลบ   เมื่อ  v⃑2< v⃑1  นึกถึงภาพขับมอเตอร์ไซค์แล้วเหยียบเบรก 
 - ความเร็วเพ่ิมข้ึน  (v⃑2 > v⃑1)    a⃑ เป็น + 

- ความเร็วลดลง    (v⃑2 < v⃑1)    a⃑ เป็น – (เรียกว่าความหน่วง) 
- ความเร็วคงตัว    (v⃑2 = v⃑1)    a⃑ เป็น 0 

  

 

เกร็ดเล็ก ๆ ท่ีส ำคัญ 

(1) วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง แสดงว่า ความเร็วต้น v⃑1 = 0 

(2) วัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วหยุด แสดงว่า ความเร็วปลาย v⃑2 = 0  
(3) วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปทางเดียวตลอด โดยไม่เปลี่ยนทิศ ขนาดการกระจัด = ระยะทาง 

(4) กรณีวัตถุมีความเร็วคงตัว ความเร่ง a⃑ เป็นศูนย์ อาจใช้สูตร s= vt ได้ 
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วิธีท ำ  ตัวแปรที่โจทย์ถาม  a⃑av= ? 

ตัวแปรที่โจทย์กําหนดค่า  v⃑1 = 18  m/s   

      v⃑2 = 46  m/s  

                   t2- t1 = 2 s 

สูตรที่เหมาะสม            a⃑av = 
v⃑2-v⃑1

t2-t1
 

  แทนค่าตัวแปรในสูตร              a⃑av = 
46-18

2-0
 
m/s

s
 

                      = 14 m/s2  

ตอบ ความเร่งเฉลี่ยของรถแข่งมีค่า 14 เมตรต่อวินาที2 
 

 

 
1) วิธีท ำ  ตัวแปรที่โจทย์ถาม  a⃑av= ?  

ตัวแปรที่โจทย์กําหนดค่า  v⃑1 = v⃑2 =  2  m/s   

               v⃑2 = v⃑6 = 10  m/s  

                         t2- t1 = t6- t1 = 
4

50
 s 

สูตรที่เหมาะสม            a⃑av = 
v⃑2-v⃑1

t2-t1
 

  แทนค่าตัวแปรในสูตร              a⃑av = 
10-2

4
50

 
m/s

s
 

                        = 100 m/s2  
ตอบ ความเร่งเฉลี่ยของแถบกระดาษมีค่า 100 เมตรต่อวินาที2 

ตัวอย่ำง 2.1 รถแข่งคันหนึ่งสามารถเร่งความเร็วจาก 18 เมตรต่อวินาที เป็น 46 เมตรต่อ
วินาที ภายใน 2 วินาที ความเร่งเฉลี่ยคือเท่าใด 

 

ตัวอย่ำง 2.2 จากแถบกระดาษท่ีกําหนดให้ต่อไปนี้ จงคํานวณหา  
1) ความเร่งเฉลี่ย  
2) ความเร่ง ณ จุดที่ 3 
3) ความเร่ง ณ จุดที่ 5 
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2) วิธีท ำ  ตัวแปรที่โจทย์ถาม  a⃑t = a⃑3 = ? 

ตัวแปรที่โจทย์กําหนดค่า  ∆v⃑ = v⃑4 -  v⃑2=  6 - 2 = 4 m/s   

               ∆t = t4- t2 = 
2

50
 s 

สูตรที่เหมาะสม            a⃑t = 
∆v⃑

∆t
 

  แทนค่าตัวแปรในสูตร              a⃑3 = 
4
2
50

 
m/s

s
 

                      = 100 m/s2  

ตอบ ความเร่ง ณ จุดที่ 3 ของแถบกระดาษมีค่า 100 เมตรต่อวินาที2 
 

3) วิธีท ำ  ตัวแปรที่โจทย์ถาม  a⃑t = a⃑5 = ? 

ตัวแปรที่โจทย์กําหนดค่า  ∆v⃑ = v⃑6 -  v⃑4=  10 - 6 = 4 m/s  

               ∆t = t6- t4 = 
2

50
 s 

สูตรที่เหมาะสม            a⃑t = 
∆v⃑

∆t
 

  แทนค่าตัวแปรในสูตร              a⃑5 = 
4
2
50

 
m/s

s
 

                      = 100 m/s2  

ตอบ ความเร่ง ณ จุดที่ 5 ของแถบกระดาษมีค่า 100 เมตรต่อวินาที2 
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เป็นการเคลื่อนที่ตกลงสู่พื้นโลกภายใต้แรงดึงดูดของโลกด้วยความเร่ง (a) = g กําหนดให้  
g = 9.8 เมตรต่อวินาที2 (เพ่ือความสะดวกมักใช้ 10 เมตรต่อวินาที2) แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ลงมาด้วย
ความเร็วเพ่ิมขึ้น วินาทีละ 10 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง วัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลง
ความเร่ง (a) = - g = - 10 เมตรต่อวินาที2 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วลดลง วินาทีละ 10 
เมตรต่อวินาที จนกระทั่งความเร็วสุดท้ายเป็น ศูนย์ เรียกว่า ต ำแหน่งสูงสุดของกำรเคลื่อนที่ 

 จากสมการ     a⃑av = 
v⃑2-v⃑1

t2-t1
   

เมื่อ  a⃑av  คือ ความเร่ง   → g   มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 (m/s2)  
         t2-t1   คือ เวลาที่เปลี่ยนไป  → t   มีหน่วยเป็น วินาที (s) 

      v⃑2     คือ ความเร็วสุดท้าย → v   มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)  
      v⃑1   คือ ความเร็วเริ่มต้น     → u   มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) 

  
จะได้          

   
ควรจ ำ  
- ที่ตําแหน่งสูงสุด  ความเร็วของวัตถุ มีค่า  v = 0  
- ปล่อยวัตถุ   ความเร็วเริ่มต้น มีค่า    u = 0 
- ความเร่งของวัตถุในแนวดิ่ง มีค่าคงที่เสมอ g = 10 (เคลื่อนที่ขึ้น g = - 10 เคลื่อนที่ลง g =10) 

 
      ภาพ 2.7        ภาพ 2.8     

ภาพ 2.7   วัตถุตกแบบเสรีในสนามความโน้มถ่วงของโลกท่ีมีความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาที2  
และไม่คิดแรงต้านอากาศ 
ภาพ 2.8 วัตถุซึ่งมีน้ําหนักไม่เท่ากันจะตกด้วยอัตราเร่งเดี่ยวกันถ้าตกในสุญญากาศ (เช่นในหลอด
สุญญากาศ) แต่จะตกด้วยอัตราเร่งต่างกันเมื่อคิดแรงต้านอากาศ (เช่น ภายนอกหลอดสุญญากาศ) 

ที่มา : https://www.slideshare.net/tuiye1/ss-4581896 สืบค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2559 

g =
v − u

t
 

กำรเคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลก (motion under gravity) 
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วิธีท ำ  ตัวแปรที่โจทย์ถาม   v = ? 

ตัวแปรที่โจทย์กําหนดค่า   u = 10  m/s   

       t  = 5 s    

                         g = 10 m/s2 (เคลื่อนที่ลง) 

สูตรที่เหมาะสม              g = 
v−u

t
 

  แทนค่าตัวแปรในสูตร         10 m/s2 = 
v-10

5
 
m/s

s
 

                  50 m/s  = v - 10 m/s     

  v = 60 m/s      

ตอบ วัตถุจะมีความเร็ว 60 เมตรต่อวินาที 
 

 
วิธีท ำ  ตัวแปรที่โจทย์ถาม    t = ? 

ตัวแปรที่โจทย์กําหนดค่า   u = 200  m/s   

                v  = 0 m/s    

                         g = -10 m/s2 (เคลื่อนที่ขึ้น) 

สูตรที่เหมาะสม              g = 
v−u

t
 

  แทนค่าตัวแปรในสูตร      - 10 m/s2 = 
0 - 200

t
 
m/s

s
 

                          t  = 
- 200

- 10
 

m/s

m/s2
     

 t  = 20 s      

ตอบ ลูกกระสุนจะเคลื่อนที่ถึงตําแหน่งสูงสุดใช้เวลา 20 วนิาที 

 

 
 

ตัวอย่ำง 2.3 นพดลปาวัตถุลงในแนวดิ่งจากหน้าผาสูง ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที 
เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุจะมีความเร็วเท่าใด กําหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2 

ตัวอย่ำง 2.4 สมศักดิ์ ยิงลูกกระสุนปืนขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 200 เมตรต่อวินาที 
นานเท่าใดลูกกระสุนจะเคลื่อนที่ถึงตําแหน่งสูงสุด กําหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2 
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1) กรำฟควำมเร่ง  a

  คงท่ีเป็นบวก จะได้กรำฟควำมเร็ว  v
 เพิ่มข้ึนสม่ ำเสมอ     

 
 
 
 
 
                                                                
 
 2) กรำฟควำมเร็ว  v

 คงตัว จะได้กรำฟควำมเร่ง  a
  เป็นศูนย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
3) กรำฟควำมเร่ง  a

  คงท่ีติดลบ จะได้กรำฟควำมเร็ว  v
 ลดลงสม่ ำเสมอ                  

 
 
 
 
 
 
 
4) กรำฟกำรเคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลกด้วยควำมเร่งคงท่ี (โยนวัตถุขึ้นแล้ววัตถุตกลงมาอย่าง
อิสระ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง  tva ,,
  

 

ความเร่ง  

เวลา (t) 

ความเร่ง  

เวลา (t) 

ความเร่ง  

เวลา (t) 

ความเร่ง  

เวลา (t) 

ความเร็ว  

เวลา (t) 

ความเร็ว  

เวลา (t) 

ความเร็ว  

เวลา (t) 

ความเร็ว  

เวลา (t) 
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.1 

เร่ือง กำรค ำนวณหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 จ ำนวน 10 คะแนน 
 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทําจากโจทย์ต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน) 

1. นักกีฬาคนหนึ่งเริ่มวิ่งออกไปด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ใช้เวลา 3 วินาที จนความเร็ว
เปลี่ยนเป็น 26 เมตรต่อวินาที จงหาความเร่งของนักกีฬาคนนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ชายคนหนึ่งขี่จักรยานจากหยุดนิ่งเป็นเส้นตรง มีความเร่ง 7 เมตรต่อวินาที2 หากความเร็ว
เปลี่ยนเป็น 35 เมตรต่อวินาที ต้องใช้เวลาเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. รถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว 24 เมตรต่อวินาที เขาเห็นสุนัขนอนกลางถนน จึงเหยียบเบรก
จนรถหยุด ในเวลา 4 วินาที ความเร่งของรถยนต์คันนี้มีค่าเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. จากแถบกระดาษท่ีกําหนดให้ต่อไปนี้ จงคํานวณหา  
1) ความเร่งเฉลี่ย  
2) ความเร่ง ณ จุดที่ 3 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จากแถบกระดาษท่ีกําหนดให้ต่อไปนี้ จงคํานวณหา  

1) ความเร่งเฉลี่ย  
2) ความเร่ง ณ จุดที่ 5 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.2 

เร่ือง กำรค ำนวณหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
และกรำฟของกำรเคลื่อนที่ 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 จ ำนวน 10 คะแนน 

 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อละ 2 คะแนน)  

1. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2 หมายความว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ถ้าปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งอย่างเสรี แล้วตกกระทบพื้นภายในเวลา 5 วินาที ถามว่าขณะกระทบ
พ้ืนวัตถุมีอัตราเร็วเท่าใด กําหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ปิตขิว้างวัตถุลงในแนวดิ่ง ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 40 
เมตรต่อวินาที จงหาอัตราเร็วเริ่มต้นของวัตถุ กําหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

  

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรือ่ง การเคลื่อนที่ 

20 
 

 
 

4. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโดย มีกราฟความเร็ว– 
เวลา ดังรูปดังนั้นกราฟในข้อใดต่อไปนี้ แทนความสัมพันธ์ 
ระหว่างความเร่งกับเวลาของการเคลื่อนที่นี้ได้ถูก 
 

ก.       ข.  
 
 
 
ค.       ง.  
 
 
 
เหตุผลในการเลือกคําตอบของนักเรียนคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง โดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ได้จุด 
บนแถบกระดาษดังรูป โดยที่ระยะห่างระหว่างจุดมีช่วงเวลาเท่ากัน 

 
กราฟรูปใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับเวลา 
 

ก.       ข.  
 
 
 
 
 

ค.       ง.  
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการเลือกคําตอบของนักเรียนคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัตถุที่ตกอย่างอิสระ  

ก. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร็วลดลงอย่างคงท่ี 
ข. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างคงที่ 
ค. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงที่ 9.8 เมตรต่อวินาที2 
ง. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งถูกกระทําด้วยแรงโน้มถ่วงตลอดการเคลื่อนที่ 

2. การเคลื่อนที่ในขอใดตอไปนี้ จัดวาเปนการเคลื่อนที่ดวยความเรง  
ก. รถยนตจอดนิ่งกลางถนน     
ข. ปรานีเดินดวยความเร็วสมํ่าเสมอ 
ค. สร้อยหยุดรถที่แลนอยูอยางกะทันหัน   
ง. รถโดยสารประจําทางแลนดวยอัตราเร็ว 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

3. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของวัตถุท่ีมีความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ตรงกับกราฟข้อใด 
 

ก.        ข.  
 
 
 
 
ค.        ง.  
 
 

 

4. มาตรวัดความเร็วบนหน้าปัดรถยนต์บอกค่าความเร็วชนิดใด  
ก. ความเร็วต้น      ข. ความเร็วเฉลี่ย 
ค. ความเร็วปลาย      ง. ความเร็วขณะหนึ่ง 
 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2 
เร่ือง ควำมเร่ง 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 1 รหัสวิชำ ว 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 จ ำนวน 10 ข้อ 

 
 

ค ำชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 คะแนน 
ค ำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดและทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ
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5. เมื่อปาวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่ง วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วขณะเคลื่อนที่ขึ้นอย่างไร  
ก. ความเร็วมีค่าคงตัว     ข. ความเร็วลดลงคงที่ 
ค. ความเร็วเพ่ิมข้ึนคงท่ี    ง. ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์ 

6. นายก้องขับรถออกจากไฟแดงด้วยความเร่ง 4 เมตรต่อวินาที2 อยากทราบว่าในเวลา 5 วินาที 
ต่อมา รถจะมีขนาดของความเร็วเท่าใด  
ก. 5 เมตรต่อวินาที     ข. 10 เมตรต่อวินาที  
ค. 20 เมตรต่อวินาที     ง. 25 เมตรต่อวินาที 

7. รถยนต์เคลื่อนทีด่้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ไปบนถนนเส้นตรง ด้วยความเร็วเพ่ิมข้ึนอย่าง
สม่ําเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที มีความเร็วเป็น 40 เมตรต่อวินาที ความเร่งของรถมีค่า
เท่าใด 
ก. 2 เมตรต่อวินาที2     ข. 3 เมตรต่อวินาที2   
ค. 4 เมตรต่อวินาที2     ง. 5 เมตรต่อวินาที2 

8. จากภาพ ช่วงเวลาใดท่ีวัตถุมีความเร่งคงตัวเป็นลบ 

           ก. A     

  ข. B 

  ค. C     

  ง. D 

 

9. ถ้าปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งอย่างเสรี แล้วตกกระทบพ้ืนภายในเวลา 7 วินาที ถามว่าขณะ
กระทบพ้ืนวัตถุมีอัตราเร็วเท่าใด  
ก. 10 m/s      ข. 30 m/s   
ค. 50 m/s      ง. 70 m/s 

10. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงเคลื่อนที่ถึง
จุดสูงสุด 
ก. 1 s      ข. 2 s    
ค. 3 s      ง. 6 s   
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กระดำษค ำตอบ 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  ควำมเร่ง 
 
 
 

ชื่อ-สกุล......................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...........เลขที่................ 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
คะแนนเต็ม 10 
คะแนนที่ได ้  

 
สรุปผลกำรเรียน 

ประเมินผล ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่ำงคะแนน 
เต็ม 10 10  
ได้    
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แบบประเมินผลงำนกำรท ำกิจกรรมของผู้เรียน 
 

 

 เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 43-56 หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดีเยี่ยม) 
คะแนน 29-42 หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
คะแนน 15-28 หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้)  
คะแนน  0-14  หมายถึง ระดับคุณภาพ 0 (ปรับปรุง)  

 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

กิจกรรมกำรประเมิน 

รวม 
2-5  
(56) 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรตัดสิน 

1. 
แบ

บท
ดส

อบ
ก่อ

นเ
รีย

น 

2. 
บัต

รก
ิจก

รร
มท

ี่ 2
.1 

3. 
บัต

รก
ิจก

รร
มท

ี่ 2
.2 

4. 
แบ

บฝ
ึกท

ักษ
ะท

ี่ 2
.1 

5. 
แบ

บฝ
ึกท

ักษ
ะท

ี่ 2
.2 

6. 
แบ

บท
ดส

อบ
หล

ังเร
ียน

 

(10) (10) (16) (10) (10) (10) ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด   
ร้อยละ   

ด้ำนควำมรู้ (Knowledge: K) 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 
(..........................................................) 

วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน......./........./.......... 
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 บัตรกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง ควำมเร่งคืออะไร (10 คะแนน) 

 
หัวข้อกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

ข้อคําถาม 
(ข้อละ 1 คะแนน) 

เติมคําตอบได้ถูกต้องทั้งหมด 1 คะแนน 
เติมคําตอบได้ถูกต้องบางส่วน 0.5 คะแนน 
เติมคําตอบผิด หรือไม่เติมคําตอบ 0 คะแนน 

การสรุปผล 
(3 คะแนน) 

สรุปผลสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา เข้าใจ 
และตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

3 คะแนน 

สรุปผลสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษาบางส่วน 
เข้าใจ ตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

2 คะแนน 

สรุปผลไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา และไม่
ตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

1 คะแนน 

ไม่สรุปผล 0 คะแนน 
 
 บัตรกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง กำรค ำนวณหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ  

(16 คะแนน) 
 

หัวข้อกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
บันทึกผลกิจกรรมการ

ทดลอง 
(ข้อละ 1 คะแนน) 

บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องและ
ครอบคลุม 

1 คะแนน 

บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่
ครอบคลุม 

0.5 คะแนน 

บันทึกผลการทดลองไม่ถูกต้อง 0 คะแนน 
ตอบคําถามท้ายการ

ทดลอง 
(ข้อละ 1 คะแนน) 

ตอบคําถามท้ายการทดลองได้ถูกต้อง
ครอบคลุม 

1 คะแนน 

ตอบคําถามท้ายการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่
ครอบคลุม 

0.5 คะแนน 

ตอบคําถามท้ายการทดลองไมถู่กต้อง 0 คะแนน 
สรุปผลการทดลอง 

(2 คะแนน) 
สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครอบคลุม 2 คะแนน 
สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไมค่รอบคลุม 1 คะแนน 
สรุปผลการทดลองไมถู่กต้อง 0 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนผลงำนกำรท ำกิจกรรมของผู้เรียน 
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 แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.1 กำรค ำนวณหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ  
(10 คะแนน) 
 
หัวข้อกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

โจทย์ปัญหา 
(ข้อละ 2 คะแนน) 

แสดงวิธีทําหรือตอบคําถามตามหลักการ
หรือทฤษฎีได้ถูกต้องสมบูรณ์  

2 คะแนน 

แสดงวิธีทําหรือตอบคําถามตามหลักการ
หรือทฤษฎีไดแ้ตผ่ิดพลาดบางส่วน 

1 คะแนน 

ไม่แสดงวิธีทํา 0 คะแนน 
 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2.2 กำรค ำนวณหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้มถ่วง
ของโลกและกรำฟของกำรเคลื่อนที่ (10 คะแนน) 
 
หัวข้อกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

ข้อคําถาม 
(ข้อละ 2 คะแนน) 

เติมคําตอบได้ถูกต้องทั้งหมด 2 คะแนน 
เติมคําตอบได้ถูกต้องบางส่วน 1 คะแนน 
เติมคําตอบผิด หรือไม่เติมคําตอบ 0 คะแนน 

โจทย์ปัญหา 
(ข้อละ 2 คะแนน) 

แสดงวิธีทําหรือตอบคําถามตามหลักการ
หรือทฤษฎีได้ถูกต้องสมบูรณ์  

2 คะแนน 

แสดงวิธีทําหรือตอบคําถามตามหลักการ
หรือทฤษฎีไดแ้ตผ่ิดพลาดบางส่วน 

1 คะแนน 

ไม่แสดงวิธีทํา 0 คะแนน 
 

 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เล่มท่ี 2 เรื่อง ควำมเร่ง  
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
  

หัวข้อกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
ข้อคําถาม 

(ข้อละ 1 คะแนน) 
ตอบคําตอบได้ถูกต้อง 1 คะแนน 
ตอบคําถามผิด หรือ ไม่ตอบคําถาม 0 คะแนน 

 

 
 

 ช่วงคะแนน 7 – 10  หมายถึง  นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 ช่วงคะแนน 0 – 6  หมายถึง  นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

       ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรทดลอง เรื่อง กำรหำควำมเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวระดับ 

กลุ่มที่…….. ชั้น ม.4/…. 
สมำชิกในกลุ่ม 

1. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. ประธาน 
2. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. รองประธาน 
3. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. กรรมการ 
4. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. กรรมการ 
5. ชื่อ-สกุล .................................................... เลขท่ี …. เลขานุการ 

 

ค ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก  
เกณฑ์ระดับคุณภำพ :  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ปรับปรุง 

 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การทดลองตามแผนที่กําหนด    
2 การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ    
3 การบันทึกผลการทดลอง    
4 การจัดกระทําข้อมูลและการนําเสนอ    
5 การสรุปผลการทดลอง    
6 การดูแลและการเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือ    

รวมคะแนน    
รวมคะแนนทั้งหมด  

 
 สรุปผลกำรประเมิน ให้ทําเครื่องหมาย ลงในวงกลม ให้ตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียน 
o คะแนน 15-18 หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดีเยี่ยม) 
o คะแนน 12-14 หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
o คะแนน   9-11 หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้)  
o คะแนน   6-8   หมายถึง ระดับคุณภาพ 0 (ปรับปรุง)  

 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 
 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร (Process: P) 

ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 
(..........................................................) 

วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน......./........./.......... 
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ตัวบ่งชี้ 
กำรปฏิบัติกำรทดลอง 

ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. การทดลองตามแผนที่
กําหนด 

ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว้
อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง  

ทดลองตามวิธีการ
และข้ันตอนที่กําหนด
ไว้โดยครูแนะนําใน
บางส่วน  

ทดลองตามวิธีการ 
แต่ข้ามขั้นตอนที่
กําหนดไว้ โดยครู
แนะนําตลอดเวลา 

2. การใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ 

ใช้อุปกรณ์ใน 
การทดลองได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้อง
ตามหลักปฏิบัติ  

ใช้อุปกรณ์ใน 
การทดลองได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการ
ปฏิบัติ แต่ไม่
คล่องแคล่ว  

ใช้อุปกรณ์ใน 
การทดลองไม่ถูกต้อง  

3. การบันทึกผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะ  
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และมีระเบียบ  

บันทึกผลเป็นระยะ  
อย่างถูกต้องครบถ้วน
แต่ไม่เป็นระเบียบ 

บันทึกผลไม่ครบ  
และไม่เป็นไป 
ตามการทดลอง  

4. การจัดกระทําข้อมูล
และการนําเสนอ 

จัดกระทําข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและนําเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ 
อย่างชัดเจน ถูกต้อง  

จัดกระทําข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและ
นําเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ แต่มีบางส่วน
ไม่ถูกต้อง  

ไม่มีการจัดกระทํา
ข้อมูลและการ
นําเสนอ  
สื่อความหมาย  
ไม่ชัดเจน  

5. การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง  ได้
อย่างถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจนและครอบคลุม
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลอง 
ได้อย่างถูกต้อง         
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ข้อมูลจาก             
การวิเคราะห์ทั้งหมด  

สรุปผลการทดลอง    
ได้ตามความเห็น      
โดยไม่ใช้ข้อมูลจาก
การทดลอง  

6. การดูแลและการเก็บ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

ดูแลอุปกรณ์ใน 
การทดลองและมี 
การทําความสะอาด
และเก็บอย่างถูกต้อง
ตามหลักการ  

ดูแลอุปกรณ์ใน 
การทดลองและมี 
การทําความสะอาด 
แต่เก็บไมเ่ป็นระบบ  

ไม่ดูแลอุปกรณ์ใน
การทดลองและไม่
สนใจทําความสะอาด 
รวมทั้งเก็บไม่เป็น
ระบบ  

 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนทักษะกระบวนกำร 
แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรทดลองของนักเรียน 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 
ผู้ประเมิน  นักเรียน   คร ู
ค ำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน รายการละ 1 ระดับ 

หมายเลข 0 หมายถึง ปรับปรุง  หมายเลข 1 หมายถึง พอใช้  
หมายเลข 2 หมายถึง ดี   หมายเลข 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

 

  
 เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 8-9 หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดีเยี่ยม) 
คะแนน 6-7 หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
คะแนน 4-5 หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้) 
คะแนน 0-3 หมายถึง ระดับคุณภาพ 0 (ปรับปรุง)  

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ระดับคะแนน 
รวม 
 (9) 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรตัดสิน ควำมสำมำรถใน 
กำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถใน 
กำรคิด 

ควำมสำมำรถใน 
กำรแก้ปัญหำ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด   
ร้อยละ   

ด้ำนสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 
(..........................................................) 

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน......./........./.......... 
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รำยกำรประเมิน ระดับคะแนน 
3 (ดีเยี่ยม) 2 (ดี) 1 (ผ่ำน) 0 (ไม่ผ่ำน) 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความ เข้าใจจาก
สารที่อ่าน ฟัง หรือ
ดู ด้วยภาษาของ
ตนเอง พร้อมยก 
ตัวอย่างประกอบ
สอดคล้องกับ เรื่อง
ที่ถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ จาก
สารที่อ่าน ฟัง หรือ
ดู ด้วย ภาษาของ
ตนเอง พร้อมยก 
ตัวอย่างประกอบ
แต่ไม่ สอดคล้อง
กับเรื่องที่ถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความ เข้าใจจาก
สารที่อ่าน ฟัง หรือ 
ดู ด้วยภาษาของ
ตนเอง 

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจาก
สารที่ อ่าน ฟัง 
หรือดูตาม แบบ 

2. ความสามารถ
ในการคิด 

รวบรวม จัด
กระทําประมวล 
ผลข้อมูลวางแผน 
ออกแบบปรับปรุง 
คาดการณ์และ 
ประเมิน ลง
ข้อสรุปได้ถูกต้อง 
ตลอดจนนําผลที่
ได้ไปสร้าง ผลงาน
ที่มีคุณภาพ  

รวบรวม จัดกระทํา
ประมวลผลข้อมูล 
วางแผนออกแบบ 
ปรับปรุงคาดการณ์
และประเมินผล 
ข้อสรุปได้ถูกต้อง 
ตลอดจน นําผลที่
ได้ไปสร้างผลงาน
ได้ 

รวบรวม จัดกระทํา 
ประมวลผล ข้อมูล 
วางแผน ออกแบบ 
ปรับปรุง 
คาดการณ์ และ 
ประเมินลงข้อสรุป
ได้ถูกต้อง 

รวบรวม จัดกระทํา 
ประมวลผลข้อมูล 
วางแผน ออกแบบ 
ปรับปรุง 
คาดการณ์ และ
ประเมินลง ข้อสรุป
ไม่ได้ 

3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

มีการสรุปผลและ
จัดทํา รายงาน
อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์ ชัดเจน มี
หลักฐานอ้างอิง
อย่างสมเหตุสมผล
และแสดงถึง การ
นําข้อค้นพบที่ได้
ไป ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน 

มีการสรุปผลและ
จัดทํา รายงาน
อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์ ชัดเจน มี
หลักฐาน อ้างอิง
และแสดงถึงการ
นํา ข้อค้นพบที่ได้
ไปประยุกต์ ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน 

มีการสรุปผลและ
จัดทํา รายงาน แต่
ไม่แสดงถึงการนํา 
ข้อค้นพบที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์อ่ืน 

ไม่มีการสรุปและ
จัดทํา รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ค ำชี้แจง  ให้ครูผู้สอนเลือกใส่ตัวเลข 0,1,2,3 ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนในช่องที่ทําการประเมิน 
รายการละ 1 ระดับ 

หมายเลข 0 หมายถึง ปรับปรุง  หมายเลข 1 หมายถึง พอใช้  
หมายเลข 2 หมายถึง ดี   หมายเลข 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

 

เลข
ที ่

ชื่อ - สกุล 

ระดับคะแนน 
รวม 

คะแนน 
(6) 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรตัดสิน 
มีวินัย 

มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน 

3 2 1 0 3 2 1 0 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด   

ร้อยละ   

 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 5-6 หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดีเยี่ยม) 
คะแนน 3-4 หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
คะแนน 1-2 หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้) 
คะแนน 0    หมายถึง ระดับคุณภาพ 0 (ปรับปรุง)  

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude: A) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 
(..........................................................) 

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน......./........./.......... 
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รำยกำร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 (ดีเยี่ยม) 2 (ดี) 1 (ผ่ำน) 0 (ไม่ผ่ำน) 

1. มีวินัย  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  
ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบใน
การทํางาน 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน    
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมและ
รับผิดชอบใน 
การทํางาน 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน  
ตรงต่อเวลา        
ในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน 

2. มุ่งม่ันใน 
การทํางาน 

 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จ 
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่
กําหนด  
  

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จ  
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จ 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

 
 

 
 
 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 


