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มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการดารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
ตวัช้ีวดั  

อธิบายงาน พลงังานจลน ์พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน และความสมัพนัธ์ ระหว่างปริมาณ
เหล่าน้ี รวมทั้งนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

แนวความคิดหลกั  

กฎการอนุรักษพ์ลงังานเป็นกฎท่ีอธิบายไวว้่า พลงังานไม่อาจทาให้สูญหายหรือเพิ่มข้ึนได ้พลงังาน มีแต่การ
เปล่ียนรูปจากพลงังานรูปหน่ึงไปสู่พลงังานรูปหน่ึง โดยการศึกษาการเปล่ียนรูปพลงังานในชั้น เรียนน้ี จะ
เป็นการเปล่ียนรูปพลงังานระหว่างพลงังานจลน์และพลงังานศกัย  ์
สาระการเรียนรู้/ เน้ือหา  

กฎการอนุรักษพ์ลงังาน (Law of conversation energy) เป็นกฎท่ีอธิบายว่า พลงังานรวมของระบบ จะไม่สูญ
หาย แต่อาจเปล่ียนรูปจากพลงังานรูปหน่ึงไปเป็นพลงังานรูปหน่ึง พลงังานท่ีศึกษาน้ีคือ พลงังาน จลนแ์ละ
พลงังานศกัย ์โดยผลรวมของพลงังานทั้งสองน้ีเรียกว่า พลงังานกลรวม ตวัอยา่งของการเปล่ียนรูป พลงังาน
พิจารณาจากการโยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิงและตกลงสู่พื้นท่ีตาแหน่งเดิมซ่ึงเป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ภายใต้
แรงโนม้ถ่วงของโลกและการกระโดดคา้ถ่อท่ีเป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุภายใตแ้รงยดืหยุน่  

การโยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิง (เคล่ือนท่ีจากตาแหน่ง A ไปยงัตาแหน่ง C)  



ระดบัอา้งอิง  

ภาพ 1 การโยนวตัถุข้นึในแนวด่ิงและตกลงสู่พ้นืท่ีตาแหน่งเดิม 
โยนวตัถุมวล m จากระดบัพ้นืเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเร่ิมตน้ vA ให้เคล่ือนที่ขึ้นไปท่ีจุด B ซ่ึงอยู่สูงจาก พื้นเป็น
ระยะ x ดว้ยความเร็วvB ขณะวตัถุลอยข้ึนไปสูงสุดท่ีตาแหน่ง C วตัถุอยู่ ู สูงจากพื้นเป็นระยะ h มี  

 

อตัราเร็วในแนวด่ิงเป็นศูนย(์ในท่ีน้ีจะใชพ้ื้นเป็นระดบัอา้งอิง) ตาแหน่ง A พลงังานของวตัถุ EA  
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ตําแหนง่ B พลงังํานของวตัถุ EB 

EB =Ep +Ek  
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2 ตําแหนง่ C พลงังํานของวตัถุ EC  

EC =Ep +Ek 

EC = mgh + 0 ; ( vc = 0 m/s) EC =mgh  

จากกฎการอนุรักษพ์ลงังานกลEA =EB =EC 
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อตัราเร็วในการโยนวตัถุข้ึนไปนั้น ขณะโยนวตัถุจะมีอตัราเร็วสูงสุดและลดลงเร่ือยๆ จนถึง ตาแหนง่ สูงสุด
วตัถุจะมีอตัราเร็วเป็นศูนย ์ 

เม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีตกลงมาจากจุด C ถึงจุด E  



ตาแหน่ง D วตัถุจะมีพลงังานเท่ากบัตาแหน่ง B และตาแหน่ง E จะมีพลงังานเท่ากบั ตาแหน่ง A ซ่ึงอธิบาย
ไดว้่าขณะวตัถุเคล่ือนท่ีตกลงมาจากตาแหน่ง C ไปยงัตาแหน่ง D และตาแหน่ง E วตัถุ จะมีอตัราเร็วเท่ากบั
ศูนยท่ี์ตาแหน่งสูงท่ีสุดท่ีตาแหน่ง จากนั้นเม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีตกลงมาอตัราเร็วของวตัถุจะ มีค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
จนถึงตาแหน่ง D จากนั้นวตัถุจะเคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็วเพิ่มข้ึนจนมีอตัราเร็วสูงท่ีสุดท่ี ตาแหน่ง E  

 

การกระโดดคา้ถ่อ  

ภาพ 2 การเปล่ียนรูปพลงังานของการกระโดดคา้ถ่อ ในการกระโดดคา้ถ่อดงัภาพ 2 เม่ือพิจารณานกักีฬา การ
เคล่ือนท่ีของนกักีฬาจากตาแหน่งหน่ึงไป  

อีกตาแหน่งหน่ึงจะมีการเปล่ียนรูปพลงังาน ภาพ 2 ก นกักฬี ามีพลงังานจลนเ์พียงอยา่งเดียว ภาพ 2 ข 
นกักีฬามีพลงังานจลนล์ดลง เพราะเปล่ียนไปเป็นพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงของนกักีฬาและถ่อและพลงังานศกัย ์
ยดืหยุน่ของถ่อ ภาพ ค นกักีฬาจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงมากท่ีสุดและมีค่าเท่ากบัพลงังานจลนเ์ดิม  

ตวัอยา่งโจทยก์ารคานวณเร่ืองกฎการอนุรักษพ์ลงังาน  

1. กอ้นหินมีมวล 2 กิโลกรัม ตกจากหนา้ผาสูง 40 เมตรจากระดบัพื้นดิน เม่ือให้พื้นดินเป็นระดบั อา้งอิง (กา
หนดให้ค่าความเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลกเท่ากบั 10 m/s2)  

ก. กอ้นหินมีพลงังานศกัยแ์ละพลงังานกลเท่าใด เม่ืออยูบ่นหนา้ผา 
ข. เม่ือกอ้นหินหล่นมาไดร้ะยะทาง 10 เมตร กอ้นหินจะมีพลงังานศกัย ์พลงังานจลนแ์ละ  

พลงังานกลเท่าใด (กาหนดให้อตัราเร็วของกอ้นหินขณะตกลงมาไดร้ะยะทาง 10 เมตร เท่ากบั 14 m/s) 
ค. เม่ือถึงพื้นดิน กอ้นหินมีพลงังานศกัยเ์ท่าใด พลงังานจลนแ์ละพลงังานกลขณะกระทบพื้น  

มีค่าเท่าใด (กาหนดให้อตัราเร็วของกอ้นหินขณะกระทบพื้นเท่ากบั 28 m/s2) วิธีทา ก. ขณะท่ีอยูบ่นหนา้ผา
พลงังานจลนเ์ป็นศูนย ์ 

จากสมการพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง Ep = mgh 

= (2 kg)(9.8 m/s2)(40 m)  

=784J พลงังานกลเม่ืออยูบ่นหน้าผา E = Ek + Ep  

= 0 J + 784 J E =784J  



ดงันั้น พลงังานศกัยข์องกอ้นหินเม่ืออยูบ่นหนา้ผาซ่ึงเท่ากบัพลงังานกลมีค่า 784 จูล  

 

ข. เม่ือกอ้นหินตกลงมาได ้10 เมตร กอ้นหินจะมีพลงังานศกัย ์พลงังานจลน ์และพลงังานกลเท่าใด เม่ือตก
ลงมาได ้10 เมตร กอ้นหินอยูสู่งจากพื้นดิน 40 m -10 m =30 m  

พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง Ep = mgh 

= (2 kg)(9.8 m/s2)(30 m)  

= 588J = 1 
mv2  

2  

= 1
2 

(2 kg) (14 m/s2)  

Ek =196J พลงังานกลเม่ือกอ้นหินตกลงมาได ้10 เมตร  

E=Ep +Ek 

= 196 J + 588 J  

E=784J 
ค. เม่ือถึงพื้นดิน กอ้นหินมีพลงังานศกัยเ์ท่าใด พลงังานจลนแ์ละพลงังานกลขณะกระทบพื้นมีค่า  

เท่าใด (กาหนดให้อตัราเร็วของกอ้นหินขณะกระทบพ้นืเท่ากบั 28 m/s2) พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงมีค่าเป็น 0 J 
เน่ืองจากเป็นตาแหน่งท่ีอยู่ ู บนระดบัอา้งอิง  

Ep พลงังานจลน์ของกอ้นหิน E  

k  



 

= 1 
mv2 

2  

= 1
2 

(2 kg)(28 m/s2)  

Ek =784J พลงังานกลเม่ือกอ้นหินตกลงมาได ้10 เมตร  

E=Ek +Ep  

= 784 J + 0 J E=784J  

จากค่าของพลงังานกลท่ีตาแหน่งต่างๆ พบว่า มีค่าคงตวั ท่ีเป็นไปตามกฎการอนุรักษพ์ลงังาน  

พลงังานจลน์ของกอ้นหิน E  

k  

 

2. วตัถุมวล 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็ว 10 เมตร/วินาที บนพื้นระดบัเกล้ียงเขา้ชนสปริง ซ่ึง ติดกบัผนงั
มีค่านิจของสปริง 400 นิวตนั/เมตร อยากทราบว่าสปริงจะหดเขา้ไปมากท่ีสุดไร  

วิธีทา จากกฎการอนุรักษพ์ลงังานพลงังานจลน์ของวตัถุมีค่าเท่ากบัพลงังานศกัยย์ดืหยุน่ของสปริง  

E1 =E2 Ek =Ep  

1
mv2 =

1
ks2 22  

s2 =
mv

2 

k  

s
2 
= 

(1kg)(10m/s)2 400 N/m  

s2 =0.5m ดงันั้น สปริงจะหดเขา้ไปมากท่ีสุด 0.5 เมตร  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ดา้นความรู้ (Knowlegde) : เพื่อให้นกัเรียนสามารถ  

1.1 อธิบายความหมายของกฎการอนุรักษพ์ลงังานได้  



1.2 อธิบายประโยชนข์องกฎการอนุรักษพ์ลงังานในชีวิตประจาวนัได้  

2. ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) : เพื่อให้นกัเรียนสามารถ  

2.1 คานวณการเปล่ียนรูปของพลงังานไดถู้กตอ้ง  

2.2 นาเสนอการเปล่ียนรูปพลงังานของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีภายใตแ้รงโนม้ของโลก  

3. ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Attitude) : เพื่อให้นกัเรียน  

3.1 มีวินยัในการเรียนโดยดูจากพฤตกรรมของนกัเรียนดงัน้ี 1) ไม่คุยเล่นระหว่างเรียน 
2) ไม่เล่นโทรศพัทมื์อถือขณะเรียน  

 

3.3 มีความใฝ่เรียนรู้ในการเรียน 
1) มีอุปกรณ์การเรียน 
2) มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
3) เขา้ชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา  

ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้  

1. Power Point เร่ือง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน 
2. หนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การเคล่ือนท่ีและแรงในธรรมชาติ 3. ใบความรู้ เร่ือง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  

ช้ินงาน/ หลกัฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

1. สมุดจดบนัทึก  

2. ใบงาน เร่ือง พลงังานศกัยย์ดืหยุน่  

กิจกรรมการเรียนการสอน  



รูปแบบการสอน: รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (10นาที)  

ทกัษะกระบวนการท่ีใช ้: การสงัเกต การลงขอ้วินิจฉยัและลงขอ้สรุป การพยากรณ์  

1. ครูให้นกัเรียนดูภาพหลอดไฟฟ้า แลว้ถามนกัเรียนว่า หลอดไฟฟ้าเปล่ียนจากพลงังานไฟฟ้าเป็น พลงังาน
อะไร เพราะเหตุใด  

2. จากขอ้ 1 ถา้หลอดไฟฟ้าเปล่ียนจากพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสงแลว้ครูถามนกัเรียนว่า การตก ของ
วตัถุมีการเปล่ียนรูปพลงังานหรือไม่ อยา่งไร  

3. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความคิดเห็นและตอบคาถามของครู ขั้นท่ี 2 ขั้นสารวจและคน้หา (Exploration) (10 
นาที)  

ทกัษะกระบวนการท่ีใช ้: การสงัเกต และการพยากรณ์  

1. นกัเรียนทาการศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้สรุปว่า พลงังานสามารถเปล่ียนจากรูปจากพลงังานรูปหน่ึงไป เป็นอีก
รูปหน่ึงได ้จากการสาธิตของครู โดยครูปล่อยวตัถุให้เคล่ือนท่ีตกลงในแนวด่ิง  

2. นกัเรียนศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยศึกษาจากหนงัสือเรียน  

 

ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) (40 นาที) ทกัษะกระบวนการท่ีใช ้: ทกัษะการแปร
ความหมายจากขอ้มูลและลงขอ้สรุป  

1. ครูอธิบายการเปล่ียนรูปของพลงังาน ตามสาระการเรียนรู้  

2. ครูถามคาถามเก่ียวกบัการเปล่ียนรูปพลงังาน ของนกัเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความเขา้ใจของ นกัเรียน 
ดงัน้ี  

2.1 เม่ือโยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิงดงัภาพ 1 ท่ีจุดใดบา้งท่ีจะมีพลงังานจลน์สูงสุด และจุดใดท่ีมี พลงังานจลน์
เป็นศูนย ์แลว้ครูอธิบายเช่ือมโยงไปยงัเร่ือง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  



2.2 การกระโดดคา้ถ่อ มีการเปล่ียนรูปพลงังานจากพลงังานใดไปเป็นพลงังานใดไดบ้า้ง เม่ือ นกัเรียนตอบคา
ถามแลว้ครูอธิบายเช่ือมโยงไปยงัเร่ือง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) (30 นาที) 
ทกัษะกระบวนการท่ีใช ้: การพยากรณ์ การลงขอ้วินิจฉยั การแปลความหมายจากขอ้มูลและลงขอ้สรุป  

1. นกัเรียนยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎการอนุรักษพ์ลงังานในชีวิตประจาวนั  

2. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่ม เก่ียวกบัการเปล่ียนรูปของพลงังานต่างๆ ใน ชีวิตประจาวนัให้
เช่ือมโยงกบักฎการอนุรักษพ์ลงังานไดว้่าอยา่งไร แลว้จดบนัทึกผลการอภิปรายลงกระดาษ  

3. ครูสุ่มนกัเรียนออกมานาเสนอหนา้ชั้นเรียน พร้อมกบัให้นกัเรียนถามคาถามกบัเพื่อนนกัเรียน  

4. นกัเรียนคานวณโจทยปั์ญหาเก่ียวกบักฎการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) (10 นาที) 
ทกัษะกระบวนการท่ีใช ้: การพยากรณ์ การแปลความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  

1. ครูให้ขอ้คิด ขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเรียน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดถ้ามคาถามในเร่ืองท่ี นกัเรียนยงัไม่
เขา้ใจ  

2. นกัเรียนทากิจกรรมในใบงานท่ี 1.3 กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  

การวดัและประเมินผล 
1. ส่ิงท่ีตอ้งการวดั  

1.1 ความรู้ ความเขา้ใจ 
1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้
ที่ ตอ้งการวดัและ
ประเมินผล  

การวดัผลการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้  

1. ดา้นความรู้ (K)    



1.1 อธิบายความหมาย
ของ กฎการอนุรักษ์
พลงังานได ้ 

วิธีวดัผล : พิจารณาจากการ
อธิบายคาถาม ในแบบฝึกหดั 1.3 
ขอ้ 1 เคร่ืองมือวดัผล : 
แบบฝึกหดั 1.3  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ได ้3 คะแนน ถา้อธิบายไดถู้กตอ้ง ครอบคลุม
เน้ือหา และมีความชดัเจน ได ้2 คะแนน ถา้
อธิบายไดถู้กตอ้ง ครอบคลุมเน้ือหา แต่ไม่ชดัเจน 
ได ้1 คะแนน ถา้อธิบายไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ 
ครอบคลุมเน้ือหาและไม่ชดัเจน 
ได ้0 คะแนน ถา้อธิบายไม่ถูกตอ้ง ทั้งหมด 
เกณฑก์ารประเมินผล : 
“ผา่น” ถา้ได ้3 คะแนน ถือว่าผา่น “ไม่ผา่น” ถา้
ไดต้ั้งแต่ 2 คะแนนลงมา  

 

1.2 อธิบายประโยชน์
ของกฎ การอนุรักษ์
พลงังานใน ชีวิตประจา
วนัได ้ 

วิธีวดัผล : พิจารณาจากการ
อธิบายคาถาม ในแบบฝึกหดั 1.3 
ขอ้ 2 เคร่ืองมือวดัผล : 
แบบฝึกหดั 1.3  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ได ้3 คะแนน ถา้อธิบายไดถู้กตอ้ง ครอบคลุม
เน้ือหา และมีความชดัเจน ได ้2 คะแนน ถา้
อธิบายไดถู้กตอ้ง ครอบคลุมเน้ือหา แต่ไม่ชดัเจน 
ได ้1 คะแนน ถา้อธิบายไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ 
ครอบคลุมเน้ือหาและไม่ชดัเจน 
ได ้0 คะแนน ถา้อธิบายไม่ถูกตอ้ง ทั้งหมด 
เกณฑก์ารประเมินผล : 
“ผา่น” ถา้ไดต้ั้งแต่ 2 คะแนนข้ึนไป “ไม่ผา่น” ถา้
ไดน้อ้ยกว่า 2 คะแนน  

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้
ที่ ตอ้งการวดัและ
ประเมินผล  

การวดัผลการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้  

2. ดา้นทกัษะ
กระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ (P)  

  

2.1 คานวณการเปล่ียน
รูป ของพลงังานได้
ถูกตอ้ง  

วิธีวดัผล : พิจารณาจากการแก้
โจทยปั์ญหา ในแบบฝึกหดั 1.3 
ขอ้ 3 เคร่ืองมือวดัผล : พจิารณา

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ได ้3 คะแนน ถา้วาดภาพประกอบ แสดงวิธีทา 
และคาตอบถูกตอ้ง 



จากเกณฑก์ารให้ คะแนน
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ขอ้ 2.1  

 

ได ้2 คะแนน ถา้วาดภาพประกอบ แสดงวิธีทา
ถูกตอ้ง แต่คาตอบไม่ถูกตอ้ง ได ้1 คะแนน ถา้วาด
ภาพประกอบ ถูกตอ้ง แต่วิธีทาและคาตอบไม่
ถูกตอ้ง ได ้0 คะแนน วาดภาพประกอบ แสดง วิธี
ทาและคาตอบไม่ถูกตอ้ง เกณฑก์ารประเมินผล : 
“ผา่น”ไดต้ั้งแต่ 5 คะแนนข้ึนไป “ไม่ผา่น” ถา้ได้
ตั้งแต่ 4 คะแนนลงมา  

 

2.2 นาเสนอการเปล่ียน
รูป พลงังานของวตัถุท่ี
เคล่ือนท่ี ภายใตแ้รง
โนม้ของโลก  

วิธีวดัผล : พิจารณาจากการ
อธิบายคาถาม ในแบบฝึกหดั 1.3 
ขอ้ 4 เคร่ืองมือวดัผล : พจิารณา
จากเกณฑก์ารให้ คะแนน
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ขอ้ 2.2  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ได ้3 คะแนน ถา้นาเสนอการเปล่ียนรูป ของ
พลงังานไดถู้กตอ้งและชดัเจนทุก ขั้นตอน 
ได ้2 คะแนน ถา้นาเสนอการเปล่ียนรูป ของ
พลงังานไดถู้กตอ้งและชดัเจนได ้บา้งในบา้ง
ขั้นตอน 
ได ้1 คะแนน ถา้นาเสนอการเปล่ียนรูป ของ
พลงังานไดถู้กตอ้งในบา้งขั้นตอน แต่ไม่ชดัเจน 
ได ้0 คะแนน ถา้นาเสนอการเปล่ียนรูป ของ
พลงังานไม่ถูกตอ้งทุกขั้นตอน  

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ 
ตอ้งการวดัและ
ประเมินผล  

การวดัผลการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้  

  

เกณฑก์ารประเมินผล : “ผา่น”ไดต้ั้งแต่ 2 คะแนน
ข้ึนไป  

“ไม่ผา่น” ถา้ไดน้อ้ยกว่า 2 คะแนน  

 

3. ดา้นคุณลกัษณะอนั
พึง ประสงค ์(A)  

  

3.1 มีวินยัในการเรียน  
วิธีวดัผล : พิจารณาจาก
พฤติกรรมการเรียน ในช้นัเรียน 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ได ้2 คะแนน ถา้ไม่คุยเล่นระหว่างเรียน หรือไม่



เคร่ืองมือวดัผล : แบบสงัเกต
พฤติกรรม  

 

เล่นโทรศพัทมื์อถือขณะเรียน 
ได ้1 คะแนน ถา้คุยเล่นระหว่างเรียนหรือ เล่น
โทรศพัทมื์อถือเป็นบางครั้ ง 
ได ้0 คะแนน ถา้คุยเล่นระหว่างเรียนและ หรือเล่น
โทรศพัทมื์อถือขณะเรียนอยู ่เสมอ 
เกณฑก์ารประเมินผล : 
“ผา่น”ไดต้ั้งแต่ 1 คะแนนข้ึนไป “ไม่ผา่น” ได ้0 
คะแนน  

 

3.2 มีความใฝ่เรียนรู้  

 

วิธีวดัผล : พิจารณาจาก
พฤติกรรมการเรียน เคร่ืองมือ
วดัผล : แบบสงัเกตพฤติกรรม  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ได ้3 คะแนน ถา้มีอุปกรณ์การเรียนครบ มีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เขา้ชั้นเรียนและส่ง งานตรงเวลา
เป็นประจา 
ได ้2 คะแนน ถา้มีอุปกรณ์การเรียนครบ มีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เขา้ชั้นเรียนและส่ง งานตรงเวลา
เป็นบ่อยครั้ ง  

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ 
ตอ้งการวดัและ
ประเมินผล  

การวดัผลการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้  

 
 

ได ้1 คะแนน ถา้มีอุปกรณ์การเรียนครบ มีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เขา้ชั้นเรียนและ เขา้ชั้นเรียนและ
ส่งงานตรงเวลาเป็นเป็น บางครั้ ง  

ได ้0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์การเรียน ไม่มี ส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เขา้ชั้นเรียนและส่ง งานไม่ตรง
เวลา  

 แบบประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้นความรู้ (K)  

  



คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน  

3  ความถูกตอ้ง 90 % ข้ึนไปของคะแนนทั้งหมด  

2  ความถูกตอ้ง 70-89% ของคะแนนทั้งหมด  

1  ความถูกตอ้ง 30-69% ของคะแนนทั้งหมด  
 

0  

 

ความถูกตอ้งน้อยกว่า 30% ของคะแนนทั้งหมด  

ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process)  

เกณฑก์ารให้คะแนนสมุดบนัทึกผลการทดลองและแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน  

5  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่าร้อยละ 90  

4  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 71-90  
 

3  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 51-70  

2  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 31-50  

1  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 10-30  
 

0  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ 10  

บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). หนงัสือเรียนรายวิชา  

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1. พิมพค์รั้ งท่ี 2. กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้  

สกสค. 

 


