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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชุดนี ้  จัดท าขึ้น  เพ่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นอย่างดี  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีองค์ประกอบ  คือ  ค าชี้แจงส าหรับการใช้งาน ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน า
ส าหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อน ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 - 4 และแบบทดสอบหลังเรียน 
ตลอดจนแนวการตอบหรือเฉลยค าตอบ ซึ่งนักเรียนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพ่ือจะสามารถ 
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อนวัตกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
รายละเอียดของการใช้ส าหรับครูและนักเรียนอย่างละเอียดได้เสนอไว้ในคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หวังว่าผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดนี้ จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาที่ดี ตลอดจนการให้ก าลังใจในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือจนประสบผลส าเร็จด้วยดี 

 
 

พิมพ์ผกา  วงศ์ธิเวท 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้งหมด 9 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง  
ชุดที่ 2 การสะท้อนของแสง  
ชุดที่ 3 ภาพที่เกิดจากการสะท้อนบนกระจกราบ  
ชุดที่ 4 ภาพที่เกิดจากการสะท้อนบนกระจกโค้งทรงกลม  
ชุดที่ 5 ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านตัวกลางผิวเรียบ  
ชุดที่ 6 ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง  
ชุดที่ 7 ปรากฏการณท์ี่เก่ียวกับแสง 
ชุดที่ 8 ทัศนอุปกรณ ์
ชุดที่ 9 ความสว่างและสี  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ตามล าดับเนื้อหาไปที่ละชุดจนครบทั้งหมด เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

นอกจากนั้นยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มนักเรียน 
ยังสามารถน าความรู้ และทักษะกระบวนการดังกล่าวที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
ศึกษาศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนควรศึกษาและปฏิบัติ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. แนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนเข้าใจก่อนเรียน 

2. ท าข้อตกลงกับนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและ 
ทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4-5 คน 

3. แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดนี้ ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 4. ชี้แจงการใช้งานชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดนี้ ให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเป็นการประเมินว่า มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพียงใด 
 6. นักเรียนศึกษาใบความรู้และท ากิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วน เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
 7. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมากน้อยเพียงใด 
 8. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะพึงประสงค์ทางการเรียน และบันทึกผล 
 9. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 
 10. ครูแจ้งคะแนนและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และชมเชยนักเรียน 
พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับครู 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนควรปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนทุกคนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์  
วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และท าข้อตกลงกับในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4-5 คน 
 2. นักเรียนฟังค าชี้แจงการใช้งานชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงแลทัศนอุปกรณ์ 
วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากครูผู้สอนให้เข้าใจก่อนศึกษา 

3. ศึกษาค าชี้แจงการใช้งาน และค าแนะน าการใช้งานให้เข้าใจก่อนศึกษา 
 4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเป็นการประเมินว่า มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพียงใด 
 5. นักเรียนศึกษาใบความรู้และท ากิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วน เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมากน้อยเพียงใด 
 7. เมื่อพบค าชี้แจงหรือค าถามในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้อ่านและท ากิจกรรม 
อย่างรอบคอบให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

8. นักเรียนรวบรวมกระดาษค าตอบและผลงานส่งคร ูเพ่ือให้ครูตรวจสอบและบันทึกผล 
9. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย 
10. รับฟังการแจ้งคะแนนและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ พร้อมรับฟังค าแนะน า เพ่ิมเติม  

จากครูผู้สอน  
 

นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง นักเรียนควรให้ความร่วมมือในการ 
ท ากิจกรรม ตั้งใจ และตรงต่อเวลาเสมอ 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 

 



จ 
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สาระส าคัญ 

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เคลื่อนที่ในแนวตรง ด้วยอัตราเร็ว 3.00 x 108
  เมตรต่อวินาที และนิยม

เรียกระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศในเวลา 1 ปี ว่า 1 ปีแสง ส าหรับอัตราเร็วแสงในตัวกลางต่างๆ  
จะมีค่าไม่เท่ากัน และทุกอัตราเร็วจะมีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับแสง ก าหนดให้เส้นตรงที่ตั้งฉากกับหน้าคลืน่ มีลูกศรแสดงทิศทางการเคลือ่นที่
ของคลื่นแสง เรียกว่า รังสีของแสง (light ray) หรือเรียกสั้นๆ ว่า รังสี   

 

สาระการเรียนรู้ 
การเคลื่อนที่ของแสง  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายของรังสีของแสง (K) 
2.  ยกตัวอย่างสถานการณ์เพ่ืออธิบายว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (K) 
3.  ยกตัวอย่างสถานการณ์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าอัตราเร็วของแสงสูงมาก และมีค่าคงตัว (K) 
4.  เกิดทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า และคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (P) 
5.  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน (A)  
  

สมรรถนะท่ีส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด  (10 คะแนน) 
 

1.  คลื่นแสงจัดเป็นคลื่นชนิดใด 
ก. คลื่นกล  
ข. คลื่นดล  
ค. คลื่นตามยาว  
ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

2. ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงมีลักษณะเป็นไปตามข้อใด  
ก. ทิศการเคลื่อนที่ไม่แน่นอน  
ข. ทิศการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งรอบๆ แหล่งก าเนิด  
ค. ทิศการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงออกจากแหล่งก าเนิด  
ง. เป็นไปได้ทุกข้อ 
 

3. นักวิทยาศาสตร์คนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือวัดอัตราเร็วแสง  
ก. เอดิสัน  
ข. โรเมอร์  
ค. ฟิโซ  
ง. กาลิเลโอ  
 

4. ค ากล่าวที่ว่า “1 ปีแสง” หมายความว่าอย่างไร  
ก. เวลาที่แสงเดินทางใน 1 ปี  
ข. ระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี  
ค. เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก  
ง. ระยะทางที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก 

 

5.  ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศในเวลา 1 ปี มีค่าเท่าใด 
 ก.  9.46 x 108 เมตร     

ข.  9.46 x 1010 เมตร 
 ค.  9.46 x 1015 เมตร     

ง.  9.46 x 1020 เมตร 
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6. ปัจจุบันอัตราเร็วของแสงในอากาศหรือสุญญากาศมีค่าประมาณเท่าใด  
ก. 3 x 106 เมตรต่อวินาที  
ข. 3 x 107 เมตรต่อวินาที  
ค. 3 x 108 เมตรต่อวินาที  
ง. 3 x 109 เมตรต่อวินาที  

7. ถ้ารัศมีวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เท่ากับ 1.47 x 1011 เมตร จงหาว่าแสงจากดวงอาทิตย์ 
ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ถึงโลก  

ก. 500 วินาที  
ข. 490 วินาที  
ค. 450 วินาที  
ง. 400 วินาที  

8. ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งอยู่ไกลจากโลก 2.5 ปีแสง ถ้ายานอวกาศใช้อัตราเร็ว 3 x 104 เมตรต่อวินาที  
จะใช้เวลาเดินทางจากโลกถึงดาวเคราะห์ดวงนี้ในเวลากี่ปี  

ก. 2.5 x 104 ปี  
ข. 2.5 x 105 ปี  
ค. 3 x 104 ปี  
ง. 3 x 105 ปี  

9. การแสดงในข้อใด ที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจากการเกิดเงาของวัตถุ  
ก. โขน  
ข. หนังตะลุง  
ค. ละครเวที  
ง. หุ่นกระบอก  

10. ถ้าน าฟุตบอลไปวางไว้ระหว่างหลอดไฟเล็กๆ กับฉาก เงาที่เกิดขึ้นบนฉากเป็นไปตามข้อใด  
ก. เกิดเงามืดล้อมรอบเงามัว  
ข. เกิดเงามัวล้อมรอบเงามืด  
ค. เกิดเงามัวอย่างเดียว  
ง. เกิดเงามดือย่างเดียว 

 
 
 
 

ถึงจะยาก !! 
แต่ก็ลองตั้งใจท า 

ก่อนนะครับ 
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การเคลื่อนที่ของแสง 
 

แสง (Light) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต 
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก การที่มนุษย์หรือสัตว์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได ้เพราะแสง และแสงยังเป็น
พลังงานรูปหนึ่ง สามารถท าให้เกิดพลังงานรูปอ่ืนๆ ได้ เช่น แสงสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยการให้แสงตกกระทบกับโลหะบางชนิด จะท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากโลหะนั้นท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้า แสงช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์แสงของพืช  

แหล่งก าเนิดแสง แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ   
1. แหล่งก าเนิดแสงตามธรรมชาติ ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงดาว แสงจาก 

หิ่งห้อย เป็นต้น แหล่งก าเนิดของแสงที่ส าคัญที่สุดที่เรารู้จัก คือ ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจาก
โลก 150 ล้านกิโลเมตร แสงเดินทางประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที หรือ 1,080 ล้านกิโลเมตร
ต่อชั่วโมง สรุปว่า แสงสามารถเดินทางมาถึงโลกโดยใช้เวลาเพียง 8 นาท ี

  
 
2. แหล่งก าเนิดแสงประดิษฐ์ เป็นแหล่งก าเนิดแสงที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ได้แก่ แสงจาก

หลอดไฟฟ้า จากเทียนไข จากตะเกียง จากไต้ จากกองไฟ เป็นต้น 
 
แนวทางการเคลื่อนที่ของแสง 

 
แนวทางการเคลื่อนที่ของแสง พบว่า ในตัวกลางเดียวกัน แสงมีแนวทางการเคลื่อนที่ 

เป็นเส้นตรง เช่น การที่เราไม่สามารถมองอ้อมขอบวัตถุที่ขวางกันได้ หรือการมองเห็นไส้หลอดไฟฟ้า 
โดยมองผ่านรูเล็กๆ บนแผ่นกระดาษได้ ก็ต่อเมื่อ ไส้หลอดไฟฟ้า รูบนแผ่นกระดาษ และตา ต้องอยู่ 
ในแนวเส้นตรงเดียวกัน 
 
 

ระยะทาง 150 ล้านกิโลเมตร 

     ใช้เวลา 8 นาท ี
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การเกิดเงาของวัตถุ 
 
เมื่อแสงจากแหล่งก าเนิดไปกระทบวัตถุทึบแสง จะเกิดเงาขึ้นทางด้านหลังของวัตถุทึบแสง  

โดยเงาที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งก าเนิดแสง และขนาดของวัตถุ 
 

กรณีแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดเล็ก (ถือว่าเป็นจุด) จะเกิดเงามืดเพียงอย่างเดียว 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสงจากแหล่งก าเนิดแสงที่เป็นจุด 

 
 

กรณีแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ จะเกิดเงามัวล้อมรอบเงามืด 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสงจากแหล่งก าเนิดแสงที่มีขนาดใหญ่ 
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อัตราเร็วของแสง 
 
การวัดอัตราเร็วแสงในอดีต 
1.  กาลิเลโอ  เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามวัดอัตราเร็วแสง แต่ไม่ส าเร็จ เนื่องจาก

เขาไม่สามารถจับเวลาที่แสงเดินทางระหว่างยอดเขาสองยอดที่เขาใช้ทดลองได้ จึงสรุปว่า “อัตราเร็ว
ของแสงมีค่าสูงมาก” 

2.  โรเมอร์  นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก เป็นคนแรกที่สามารถแสดงว่า “แสงมีอัตราเร็วจ ากัด” 
3.  ฟิโซ  นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ท าการวัดอัตราเร็วของแสง โดยใช้เครื่องมือพิเศษ 

ที่สามารถวัดช่วงเวลาสั้นๆ ได้อย่างแม่นย า เขาสามารถวัดอัตราเร็วของแสงได้ใกล้เคียงกับอัตราเร็ว
แสงที่ยอมรับในปัจจุบัน 

 

แสงจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอด รวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ของแสง จากแหล่งก าเนิด
หลากหลายชนิด แต่เราทราบหรือไม่ว่า ธรรมชาติของแสงเป็นอย่างไร แสงเคลื่อนที่อย่างไร และ
เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใด 

แสงที่ตามองเห็น ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์ หรือเรียกอีกอย่างว่า แสงขาว แสงขาวดังกล่าว
นั้น จะประกอบด้วยแสงสีต่างๆ หลายสี ได้แก่ แสงสีม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 

 
ภาพที่ 3 แสงที่ตามองเห็น 

 
แสงสีดังกล่าว อยู่ในช่วงความถี่หนึ่ง จัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับ ไมโครเวฟ      

อัลตราไวโอเลต ฯลฯ ในสุญญากาศ แสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วต่างๆ ตามชนิดของ
ตัวกลาง 
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อัตราเร็วของแสง 
 
แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว 3 x 108 m/s ส่วนในตัวกลางอ่ืนๆ อัตราเร็วของ 

แสงจะเปลี่ยนไป โดยมีค่าขึ้นกับดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนั้นๆ ถ้าให้ n แทนดัชนีหักเห
(Refractive Index) ของตัวกลางใดๆ จะได้ 
 

         n  =  
v

c  

 
   เมื่อ   c  =  แทน  อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ หรืออากาศ (m/s) 
           v  =  แทน  แทนอัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ (m/s) 

ดังนั้น   อัตราเร็วแสงในตัวกลางใดๆ มีค่าดังนี้ 
 

            v  =  
n

c  

 
ค่าดัชนีหักเหของวัตถุ โดยทั่วไปหาจากแสงสีเหลืองที่อุณหภูมิ  20 ๐C  ซึ่งมีค่าต่าง ๆ      

ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางค่าดัชนีหักเหของวัตถุ และค่าของอัตราเร็วของแสงท่ีแน่นอน 

ตัวกลาง ดรรชนีหักเห อัตราเร็วของแสง  (เมตร/วินาที) 

อากาศ 
น้ า 
แอลกอฮอล์ 
แก้ว 
พลาสติกใส 
เพชร 

1.00 
1.33 
1.36 
1.50 
1.50 
2.42 

3.00108 
2.25108 
2.21108 

2.00108 

2.00108 

1.24108 
 

จากตารางจะเห็นว่าแสงเคลื่อนที่ได้เร็วมากในอากาศ ซึ่งประมาณได้ว่า อัตราเร็วของแสง 
ในอากาศเท่ากับสุญญากาศ การเรียกระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศในเวลา 1 ปี เรียกว่า 
ระยะทาง 1 ปีแสง 
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ตัวอย่างการค านวณอัตราเร็วของแสง 
 
ตัวอย่าง 1 ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเป็นระยะทาง 1.5 x 1011 เมตร แสงจาก 
ดวงอาทิตย์จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเดินทางถึงดาวเคราะห์ดวงนั้น  
วิธีท า  ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์    = 1.5 x 1011 เมตร  

อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ        = 3 x 108 เมตรต่อวินาที  

จากสูตร        

                      
 

 
 

แทนค่าในสูตร จะได้          
        

     
 

     = 500 วินาที  
หรือ       = 8 นาท ี20 วินาที  

ตอบ แสงจากดวงอาทิตย์จะต้องใช้เวลานาน 8 นาที 20 วินาที 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 แสงสีแดงมีความถ่ี 5 x 1014 เฮิรตซ์ จงหาความยาวคลื่นแสงสีแดงในสุญญากาศ  
(ก าหนดให้ c = 3 x 108 m/s)  
วิธีทา  ความถี่แสง    f = 5 x 1014 เฮิรตซ์  

อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ  c= 3 x 108 เมตรต่อวินาที  

ต้องการหาความยาวคลื่นแสงในสุญญากาศ ( = ?)  

จากสูตร  v = f 

C = f 

 = 
 

 
 

                                                                              
     

      
 

 = 0.6x10-6 เมตร 

 = 6x10-7 เมตร 

หรือ  = 600 นาโนเมตร  
ตอบ ความยาวคลื่นแสงสีแดงในสุญญากาศ เท่ากับ 600 นาโนเมตร  
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ในการศึกษาคลื่นแสงเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ จะเขียนเส้นตรงแสดงหน้าคลื่น และใช้รังสี

แสดงทิศทาง 
 

 
ภาพที ่4 แสดงทิศทางของรังสีแสงและหน้าคลื่น 

 
ตัวกลางแสง 

 
ตัวกลางแสง คือ วัตถุท่ีใช้กั้นการเดินทางของแสง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ  
1. ตัวกลางโปร่งใส หรือวัตถุโปร่งใส หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านได้หมดหรือเกือบหมดอย่างเป็น

ระเบียบ ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านเป็นเส้นตรงไปได้ จึงมองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจน เช่น อากาศ 
กระจกใส แก้วใส่น้ า แผ่นพลาสติกใส เป็นต้น  

2. ตัวกลางโปร่งแสง หรือวัตถุโปร่งแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านได้อย่างไม่เป็นระเบียบ  
ท าให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง จึงมองเห็นวัตถุอีกด้านหนึ่งไม่ชัดเจน เช่น กระดาษชุบน้ ามัน 
กระจกฝ้า กระดาษไขหรือกระดาษลอกลาย เป็นต้น  

3. ตัวกลางทึบแสง หรือวัตถุทึบแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้ จึงมองไม่เห็นวัตถุ  
เช่น ผนังคอนกรีต แผ่นไม้ แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นสังกะสี กระดาษหนา เหล็ก และทองแดง เป็นต้น 
วัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่วนและดูดกลืนแสงบางส่วนไว้ท าให้เกิดเงาขึ้น  
 
 
 
 
 

หน้าคลื่นตก
กระทบ รังสีตก

กระทบ 

รังสี
สะท้อน 

หน้าคลื่นสะท้อน 

ต่อไปน้ี ครูขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษา 
และท ากิจกรรมกันนะจ๊ะ 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)  
 
1.  แนวทางการเคลื่อนที่ของแสงเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ 
ตอบ .................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ........................................ 
 
2.  การเกิดเงาของวัตถุเป็นอย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................................... .......................... 
 
3.  นักวิทยาศาสตร์คนแรกท่ีพยายามวัดอัตราเร็วแสง แต่ไม่ส าเร็จ คือใคร  
ตอบ ...............................................................................................................................................  
................................................................................................................................... .......................... 
 
4.  นักวิทยาศาสตร์ที่ท าการวัดอัตราเร็วของแสง โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่สามารถวัดช่วงเวลาสั้นๆ  
ได้อย่างแม่นย า เขาสามารถวัดอัตราเร็วของได้ได้ใกล้เคียงกับอัตราเร็วแสงที่ยอมรับในปัจจุบัน คือใคร 
ตอบ ...............................................................................................................................................  
................................................................................................................................... .......................... 
 
5.  แสงจากธรรมชาติเกิดจากอะไร และมีลักษณะอย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................. .................. 
.............................................................................................................................................................  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ  2  คะแนน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......10......คะแนน 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่อธิบายถูกต้อง และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่

อธิบายผิด (10 คะแนน)  
 
……….1)  เราไม่สามารถมองอ้อมขอบวัตถุที่ขวางกันได้ เพราะแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง  
……….2)  เมื่อแสงจากแหล่งก าเนิดไปกระทบวัตถุทึบแสง จะเกิดเงาข้ึนทางด้านหน้าวัตถุ 
……….3)  กรณีแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ จะเกิดเงามืดเพียงอย่างเดียว 
……….4)  กรณีแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดเล็ก จะเกิดเงามัวล้อมรอบเงามืด 
……….5)  ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกท่ีพยายามวัดอัตราเร็วแสง 
……….6)  โรเมอร์  เป็นคนแรกท่ีสามารถแสดงว่า แสงมีอัตราเร็วจ ากัด 
……….7)  แสงจากดวงอาทิตย์ที่มองเห็นจะมีหลายสี ได้แก่ สีม่วง น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
……….8)  แสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วตามชนิดของตัวกลาง 
……….9)  แอลกอฮอล์เป็นตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหเท่ากับ 1.50 และ มีอัตราเร็วของแสง 

  เท่ากับ 2.00  108 (เมตร/วินาที)  
……….10) น้ าและพลาสติกใสเป็นตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหและมีอัตราเร็วของแสงเท่ากัน 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ  1  คะแนน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......10......คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

เป็นยังไงบ้าง กิจกรรมของเรา 
ไม่ยากเลย จริงไหมนักเรียน 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4 – 5 คน แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับค่าของอัตราเร็ว

ของแสงที่แน่นอน และยอมรับในปัจจุบัน (20 คะแนน)  
 
 
................................................................................................................................... .......................... 
.............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................... .......................... 
..................................................................................................... ........................................................ 
................................................................................................................................... .......................... 
.............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ..................................................... 
................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ..................................................... 
................................................................................................................................... .......................... 
.............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................... .......................... 
.................................................................................. ...........................................................................  
................................................................................................................................... .......................... 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  ตามดุลพินิจครูผู้สอน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......20......คะแนน 
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การทดลอง การมองไส้หลอดไฟผ่านรู 
  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของแสงได้ 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1. กล่องแสง 

2. กระดาษปกสี ขนาด A4 เจาะรูตรงกลาง 2 แผ่น  

3. แผ่นฉาก ขนาด A4 1 แผ่น  
 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ไฟฉาย 1 กระบอก แผ่นกระดาษเจาะรู 

2 แผ่น และแผ่นฉาก 1 แผ่น  

2. ฉายแสงจากไฟฉายไปที่แผ่นฉาก ระยะห่าง 30 เซนติเมตร สังเกตลักษณะของแสง 
ที่ตกกระทบบนแผ่นฉาก  

3. ท ากิจกรรมเหมือนข้อ 2 แต่ให้น าแผ่นกระดาษเจาะรู 1 แผ่น มาก้ันระหว่างแผ่นฉาก 
กับ ไฟฉาย สังเกตลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉาก  

4. ท ากิจกรรมเหมือนข้อ 2 แต่ให้น าแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่น มาก้ันระหว่างแผ่นฉาก 
กับไฟฉาย โดยให้รูของแผ่นกระดาษทั้ง 2 แผ่นไม่ตรงกัน สังเกตลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉาก  

5. ท ากิจกรรมเหมือนข้อ 2 แต่ให้น าแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่น มาก้ันระหว่างแผ่นฉาก 
กับไฟฉาย โดยให้รูของแผ่นกระดาษทั้ง 2 แผ่นตรงกัน สังเกตลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉาก  

6. บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  
 
 

    
ภาพตัวอย่างการทดลอง 
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แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 
 

สถานการณ์การฉายแสง ผลการสังเกตแสงท่ีตกกระทบบนแผ่นฉาก 
ไม่มีกระดาษก้ัน   
มีกระดาษเจาะรูกั้น 1 แผ่น   
มีกระดาษเจาะรูกั้น 2 แผ่น โดยที่รูทั้ง 2 ไม่ตรงกัน   
มีกระดาษเจาะรูกั้น 2 แผ่น โดยที่รูทั้ง 2 ตรงกัน   

 
ค าถามท้ายกิจกรรม  
1. เมื่อไม่มีกระดาษก้ัน ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉากเป็นอย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................. ............  
 

2. เมื่อมีกระดาษเจาะรูกั้น 1 แผ่น ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉากแตกต่างจากกรณีท่ี 
 ไม่มีกระดาษก้ันหรือไม่ อย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................. ............  
 

3. กรณีท่ีฉายแสงผ่านแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่นที่ไม่ตรงกัน ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่น
ฉากเป็นอย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................. ............  
 

4. กรณีท่ีฉายแสงผ่านแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่นที่ตรงกัน ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉาก
เป็นอย่างไร แตกต่างจากกรณีท่ีกระดาษเจาะรูทั้ง 2 แผ่นไม่ตรงกันหรือไม่  
ตอบ ............................................................................................................................. ............  
 
สรุปผลการท ากิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  5  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 4  หมายถึง  ดีมาก 3  หมายถึง  ดี 
 2  หมายถึง  พอใช้  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......25......คะแนน 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงมีลักษณะเป็นไปตามข้อใด  
ก. ทิศการเคลื่อนที่ไม่แน่นอน  
ข. ทิศการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งรอบๆ แหล่งก าเนิด  
ค. ทิศการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงออกจากแหล่งก าเนิด  
ง. เป็นไปได้ทุกข้อ  
 

2. นักวิทยาศาสตร์คนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือวัดอัตราเร็วแสง  
ก. เอดิสัน  
ข. โรเมอร์  
ค. ฟิโซ  
ง. กาลิเลโอ  
 

3. คลื่นแสงจัดเป็นคลื่นชนิดใด  
ก. คลื่นกล  
ข. คลื่นดล  
ค. คลื่นตามยาว  
ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
 

4. คากล่าวที่ว่า “1 ปีแสง” หมายความว่าอย่างไร  
ก. เวลาที่แสงเดินทางใน 1 ปี  
ข. ระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี  
ค. เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก  
ง. ระยะทางที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก  
 

5. ระยะทาง 1 ปีแสง มีค่าเท่าใด  
ก. 9.46 x 108 เมตร  
ข. 9.46 x 1010 เมตร  
ค. 9.46 x 1015 เมตร  
ง. 9.46 x 1020 เมตร 
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6. ถ้ารัศมีวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เท่ากับ 1.47 x 1011 เมตร จงหาว่าแสงจากดวงอาทิตย์ 
ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ถึงโลก  

ก. 500 วินาที  
ข. 490 วินาที  
ค. 450 วินาที  
ง. 400 วินาที  

 

7. ปัจจุบันอัตราเร็วของแสงในอากาศหรือสุญญากาศมีค่าประมาณเท่าใด  
ก. 3 x 106 เมตรต่อวินาที  
ข. 3 x 107 เมตรต่อวินาที  
ค. 3 x 108 เมตรต่อวินาที  
ง. 3 x 109 เมตรต่อวินาที  

 

8. ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งอยู่ไกลจากโลก 2.5 ปีแสง ถ้ายานอวกาศใช้อัตราเร็ว 3 x 104 เมตรต่อวินาที  
จะใช้เวลาเดินทางจากโลกถึงดาวเคราะห์ดวงนี้ในเวลากี่ปี  

ก. 2.5 x 104 ปี  
ข. 2.5 x 105 ปี  
ค. 3 x 104 ปี  
ง. 3 x 105 ปี  

 

9. ถ้าน าลูกวอลเลย์บอลไปวางไว้ระหว่างหลอดไฟเล็กๆ กับฉาก เงาที่เกิดขึ้นบนฉากเป็นไปตามข้อใด  
ก. เกิดเงามืดล้อมรอบเงามัว  
ข. เกิดเงามัวล้อมรอบเงามืด  
ค. เกิดเงามัวอย่างเดียว  
ง. เกิดเงามดือย่างเดียว  

 

10. การแสดงในข้อใด ที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจากการเกิดเงาของวัตถุ  
ก. โขน  
ข. หนังตะลุง  
ค. ละครเวที  
ง. หุ่นกระบอก 

 
 

คนเก่งของครู 
จะท าได้กี่ข้อเอ่ย 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง (10 คะแนน)  
 
1.  แนวทางการเคลื่อนที่ของแสงเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ 
ตอบ มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง  เช่น การที่เราไม่สามารถมองอ้อมขอบวัตถุที่ขวางกันได้  
 
2.  การเกิดเงาของวัตถุเป็นอย่างไร  
ตอบ เมื่อแสงจากแหล่งก าเนิดไปกระทบวัตถุทึบแสง จะเกิดเงาขึ้นทางด้านหลังของวัตถุทึบแสง  
โดยเงาที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งก าเนิดแสง และขนาดของวัตถุ 
 
3.  นักวิทยาศาสตร์คนแรกท่ีพยายามวัดอัตราเร็วแสง แต่ไม่ส าเร็จ คือใคร  
ตอบ กาลิเลโอ 
 
4.  นักวิทยาศาสตร์ที่ท าการวัดอัตราเร็วของแสง โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่สามารถวัดช่วงเวลาสั้นๆ ได้
อย่างแม่นย า เขาสามารถวัดอัตราเร็วของแสงได้ใกล้เคียงกับอัตราเร็วแสงที่ยอมรับในปัจจุบัน คือใคร 
ตอบ ฟิโซ 
 
5.  แสงจากธรรมชาติเกิดจากอะไร และมีลักษณะอย่างไร  
ตอบ แสงจากธรรมชาติเป็นแสงที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติ เช่น แสงจากหิ่งห้อย แสงจากดวงดาว 
แสงจากดวงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ อีกหลายสี ได้แก่ แสงสีม่วง คราม  
น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ  2  คะแนน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......10......คะแนน 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่อธิบายถูกต้อง และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่

อธิบายผิด (10 คะแนน)  
 
…… 1)  เราไม่สามารถมองอ้อมขอบวัตถุท่ีขวางกันได้ เพราะแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง  
…… 2)  เมื่อแสงจากแหล่งก าเนิดไปกระทบวัตถุทึบแสง จะเกิดเงาขึ้นทางด้านหน้าวัตถุ 
…… 3)  กรณีแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ จะเกิดเงามืดเพียงอย่างเดียว 
…… 4)  กรณีแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดเล็ก จะเกิดเงามัวล้อมรอบเงามืด 
…… 5)  ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกท่ีพยายามวัดอัตราเร็วแสง 
…… 6)  โรเมอร์  เป็นคนแรกที่สามารถแสดงว่า แสงมีอัตราเร็วจ ากัด 
…… 7)  แสงจากดวงอาทิตย์ที่มองเห็นจะมีหลายสี ได้แก่ สีม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง  

แสด แดง 
…… 8)  แสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วตามชนิดของตัวกลาง 
…… 9)  แอลกอฮอล์เป็นตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหเท่ากับ 1.50 และ มีอัตราเร็วของแสงเท่ากับ 

2.00  108 (เมตร/วินาที) 
…… 10) น้ าและพลาสติกใสเป็นตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหและมีอัตราเร็วของแสงเท่ากัน 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ  1  คะแนน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......10......คะแนน 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับค่าของอัตราเร็วของแสงที่แน่นอน และยอมรับในปัจจุบัน  

(10 คะแนน)  
 

อัตราเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆ ขึ้นอยู่กับดรรชนีหักเหของตัวกลาง ตัวกลางที่มีดรรชนี 
หักเหน้อยอัตราเร็วแสงมีค่ามาก และตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากอัตราเร็วแสงมีค่าน้อย  

ดรรชนีหักเหของตัวกลางเขียนแทนด้วย n (ไม่มีหน่วย) ดังตาราง  
 
ตัวกลาง ดรรชนีหักเห อัตราเร็วแสง  

(เมตรต่อวินาที) 
สุญญากาศ 

อากาศ 
น้า 

แอลกอฮอล์ 
ฟลูออไรด์ 

ซิลิกา 
แก้ว 
เพชร 

1 
1.003  1 

1.33 
1.36 
1.43 
1.46 
1.50 
2.42 

3.00 x 108 
3.00 x 108 
2.25 x 108 
2.20 x 108 
2.09 x 108 
2.05 x 108 
2.00 x 108 
1.23 x 108 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่าอัตราเร็วของแสงในตัวกลางที่เป็นแก๊สจะมีค่ามากที่สุด มากกว่า 

ในตัวกลางที่เป็นของเหลว และในตัวกลางที่เป็นของแข็งตามลาดับ และอัตราเร็วของแสงมีค่ามาก
ที่สุดเมื่อแสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศ ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า ดังนั้นถ้าแสงเคลื่อนที่แบบคลื่นก็เป็นคลื่น 
ที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  ตามดุลพินิจครูผู้สอน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......20......คะแนน 
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สถานการณ์การฉายแสง ผลการสังเกตแสงท่ีตกกระทบบนแผ่นฉาก 

ไม่มีกระดาษก้ัน  แสงตกกระทบเต็มฉาก  

มีกระดาษเจาะรูกั้น 1 แผ่น  แสงตกกระทบฉากเป็นจุด 1 จุด  

มีกระดาษเจาะรูกั้น 2 แผ่น โดยที่รูทั้ง 2 ไม่
ตรงกัน  

ไม่มีแสงตกกระทบฉาก  

มีกระดาษเจาะรูกั้น 2 แผ่น โดยที่รูทั้ง 2 
ตรงกัน  

แสงตกกระทบฉากเป็นจุด 1 จุด  

 

ค าถามท้ายกิจกรรม  
1. เมื่อไม่มีกระดาษก้ัน ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉากเป็นอย่างไร  
ตอบ .................แสงตกกระทบเต็มฉาก.....................................................................  
2. เมื่อมีกระดาษเจาะรูกั้น 1 แผ่น ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉากแตกต่างจากกรณีท่ี  
ไม่มีกระดาษก้ันหรือไม่ อย่างไร  
ตอบ ......แตกต่าง คือ เมื่อไม่มีกระดาษก้ัน แสงตกกระทบเต็มฉาก เมื่อมีกระดาษเจาะรูกั้น 1 แผ่น 
แสงตกกระทบฉากจะเป็นจุด 1 จุด.......................  
3. กรณีท่ีฉายแสงผ่านแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่นที่ไม่ตรงกัน ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่น
ฉากเป็นอย่างไร  
ตอบ ......................ไม่มีแสงตกกระทบฉาก...........  
4. กรณีท่ีฉายแสงผ่านแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่นที่ตรงกัน ลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนแผ่นฉาก
เป็นอย่างไร แตกต่างจากกรณีท่ีกระดาษเจาะรูทั้ง 2 แผ่นไม่ตรงกันหรือไม่  
ตอบ ......กรณีท่ีฉายแสงผ่านแผ่นกระดาษเจาะรู 2 แผ่นที่ตรงกัน แสงตกกระทบฉากเป็นจุด 1 จุด  
ซึ่งแตกต่างจากกรณทีี่กระดาษเจาะรูทั้ง 2 แผ่นไม่ตรงกัน ที่ไม่มีแสงตกกระทบฉาก.........  
 

สรุปผลการทากิจกรรม  
การที่มองไม่เห็นแสงตกกระทบบนฉาก แสดงว่าแสงไม่สามารถผ่านรู กระดาษ 2 แผ่น  

ที่ไม่ตรงกันได และการที่มองเห็นแสงตกกระทบบนฉากนั้น แสดงว่าแสงสามารถเคลื่อนที่ผ่าน 
รูกระดาษ 2 แผ่น ที่ตรงกันได้ แสดงว่าลักษณะทางเดินของแสงมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  ตามดุลพินิจครูผู้สอน 
         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......25......คะแนน 
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 เกณฑ์การการประเมิน 
 
ผู้ประเมิน ครู 
ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

รายการพิจารณา คะแนน 

ตอบถูกต้อง 1 

ตอบผิด ไม่ตอบ ตอบหลายตัวเลือกหรือตอบเป็นอย่างอ่ืน 0 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการตอบค าถามอัตนัยเชิงอธิบาย จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่องการเคลื่อนที่ของแสง 

รายการพิจารณา คะแนน 

สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นขั้นตอน 
หรือ  เขียนบรรยาย / อธิบายได้ชัดเจนมีเหตุผลสนับสนุน 

2 

สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องบางส่วน เขียนบรรยาย /  
อธิบายได้ชัดเจน 

1 

ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเป็นอย่างอ่ืน ไม่ตรงกับประเด็นค าถาม 0 

 
เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบปรนัยเลือกตอบ ถูก-ผิด จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  

เรื่องการเคลื่อนที่ของแสง 
 

รายการพิจารณา คะแนน 

ตอบถูกต้อง 1 

ตอบผิด ไม่ตอบ ตอบหลายตัวเลือกหรือตอบเป็นอย่างอ่ืน 0 
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แบบประเมินการสืบค้น และลงความเห็นจากข้อมูล 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง 

 

การบันทึกคะแนน  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในตารางตามความเป็นจริงที่สุด 
 

รายการประเมิน ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง
1 

1. แหล่งข้อมูลที่น ามา     

2. การจัดกระท าข้อมูล     

3. การน าเสนอข้อมูล     

4. การอธิบาย     

5. การเพ่ิมความเห็น     
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการสืบค้น และลงความเห็นจากข้อมูล จากกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเคลื่อนที่ของแสง 

รายการประเมิน 
เกณฑ์คะแนน / ประเด็นการประเมิน 

4 3 2 1 

1. แหล่งข้อมูลที่สืบค้น สืบค้นข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง เช่น
จากการสังเกต  
การวัด การทดลอง 
และอ่ืน ๆ และ
น ามาแหล่งละหลาย
รายการ 

สืบค้นข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง เช่น
จากการสังเกต  
การวัด การทดลอง 
และอ่ืนๆ แต่น ามา
แหล่งละน้อย
รายการ 

สืบค้นข้อมูลมาจาก
น้อยแหล่ง และ
น ามาแหล่งละ
หลายรายการ 

สืบค้นข้อมูลมา 
จากน้อยแหล่ง 
และน ามาน้อย
รายการ 

2. การจัดกระท าข้อมูล จัดกระท าข้อมูลใหม่ 
โดยการเรียงล าดับ 
แยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 
ชัดเจน และตรง
ประเด็น 

จัดกระท าข้อมูล
ใหม่ โดยการ
เรียงล าดับ แยก
ประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 
ชัดเจน แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

จัดกระท าข้อมูล 
โดยการเรียงล าดับ 
แยกประเภทใหม่
ชัดเจน แต่ตรง
ประเด็น 

จัดกระท าข้อมูล
ใหม่ ไม่ชัดเจน 
และไม่ตรง
ประเด็น 
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รายการประเมิน 
เกณฑ์คะแนน / ประเด็นการประเมิน 

4 3 2 1 

3. การน าเสนอข้อมูล อธิบายเหตุผล 
ในการเลือกการ
น าเสนอได้อย่าง
ชัดเจน และตรงทุก
ประเด็น 

อธิบายเหตุผล 
ในการเลือกการ
น าเสนอได้อย่าง
ชัดเจน และตรง
ประเด็นเป็นส่วน
ใหญ่ 

อธิบายเหตุผล 
ในการเลือกการ
น าเสนอได้ชัดเจน 
และตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย 

อธิบายเหตุผล 
ในการเลือกการ
น าเสนอไม่อย่าง
ชัดเจน และไม่
ตรงประเด็น 

4. การอธิบาย อธิบายผลและ
ข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจน และตรง
ประเด็นทุกครั้ง 

อธิบายผลและ
ข้อมูลได้ค่อนข้าง
ชัดเจน และตรง
ประเด็น 

อธิบายผลและ
ข้อมูลได้ค่อนข้าง
ชัดเจน แต่ไมต่รง
ประเด็น 

อธิบายผลและ
ข้อมูลได้ไม่ชัดเจน 
และไม่ตรง
ประเด็น 

5. การเพ่ิมความเห็น เพ่ิมความเห็นข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 
ทุกครั้ง 

เพ่ิมความเห็น
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผลบ่อยครั้ง 

เพ่ิมความเห็น
ข้อมูลอย่าง 
มีเหตุผลบางครั้ง 

ไม่เพ่ิมความเห็น
ข้อมูล หรือมัก
เพ่ิมความเห็น
ข้อมูลอย่าง 
ไม่มีเหตุผล 
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แบบประเมินทักษะกระบวนการ การทดลอง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง 

 
การบันทึกคะแนน  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในตารางตามความเป็นจริงที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ความสามารถในการออกแบบการทดลอง      
2. การปฏิบัติการทดลอง      
3. การบันทึกผลและสรุปผลการทดลอง      
4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง      
5. บอกปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข       

สรุป      
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้บันทึก 
            (...............................................................) 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  5  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 4  หมายถึง  ดีมาก 3  หมายถึง  ดี 
 2  หมายถึง  พอใช้  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

         คะแนนที่ได้.................คะแนน คะแนนเต็ม.......25......คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินทักษะกระบวนการ การทดลอง จากกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่ของแสง 

รายการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. ความ 
สามารถ 
ในการ
ออกแบบ 
การทดลอง 

ก าหนดวิธีการ 
เลือกใช้อุปกรณ์ 
/สารเคมี อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม   

ก าหนดวิธีการ 
เลือกใช้อุปกรณ์ /
สารเคมี อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
บ่อยครั้ง   

ก าหนดวิธีการ 
เลือกใช้อุปกรณ์ 
/สารเคมี อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม 
เป็นบางครั้ง 

ก าหนดวิธีการ 
เลือกใช้อุปกรณ์ 
/สารเคมี  
อย่างไม่ถูกต้อง    

ก าหนด วิธีการ
เลือกใช้ 
อุปกรณ์ /
สารเคมี 
ไม่ถูกต้อง   

2. การ
ปฏิบัติการ
ทดลอง 

ทดลองตาม
ขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ 
ทันเวลา   
ใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีอย่าง
ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 
และเหมาะสม
ทุกครั้ง 

ทดลองตามขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว้ ทันเวลา 
ใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีอย่าง
ถูกต้อง   คล่องแคล่ว 
และเหมาะสม
บ่อยครั้ง 

ทดลองตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ ทันเวลา   
ใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีอย่าง
ถูกต้อง
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสมบางครั้ง 

ทดลองตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ ทันเวลา   
ใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีไม่ถูกต้อง   

การทดลอง 
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน  
ไม่ทันเวลา   
ใช้อุปกรณ์และ
สารเคมี 
ไม่ถูกต้อง  
ไม่คล่อง และ 
ไม่เหมาะสม 

3. การบันทึก
ผลและ
สรุปผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลการ
ทดลองและ
สรุปผลการ
ทดลอง ถูกต้อง 
ตามจุดประสงค์
การทดลองและ
น าเสนอเป็น
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผลการ
ทดลองและสรุป 
ผลการทดลอง 
ถูกต้อง ตาม
จุดประสงค์ 
การทดลองและ
น าเสนอเป็น
ขั้นตอนแต่ 
ไม่ชัดเจน 

บันทึกผลการ
ทดลองและ
สรุปผลการ
ทดลอง ถูกต้อง 
ตามจุดประสงค์
การทดลองและ
น าเสนอไม่เป็น
ขั้นตอน 

บันทึกผลการ
ทดลองและ
สรุปผลการ
ทดลองถูกต้อง 
แต่ไม่ครบตาม
จุดประสงค์ 
การทดลองและ
น าเสนอไม่เป็น
ขั้นตอน 

บันทึกผลการ
ทดลองและ
สรุปผลการ
ทดลอง 
ไมถู่กต้องตาม
จุดประสงค์ 
การทดลองและ
น าเสนอไม่เป็น
ขั้นตอน 

 
 
 



27 

 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
4. การ
วิเคราะห์ผล
การทดลอง 

เขียนบรรยาย 
ผลการทดลอง 
ตรง หรือ
สอดคล้อง หรือ
ตอบค าถาม   
ตามวัตถุประสงค์
การทดลอง
หรือไม่ เพราะ
เหตุอะไร / 
มีปัญหาอะไรจึง
เป็นเช่นนั้น 
 (น ากฎ ทฤษฏี 
หลักการ ฯลฯ 
ทางฟิสิกส์มา
เขียนบรรยาย
สนับสนุน) 

เขียนบรรยายผล
การทดลองตรง 
หรือสอดคล้อง 
หรือตอบค าถาม 
ตามวัตถุประสงค์     
การทดลอง 
ได้บ้าง หรือบอก
เหตุผล อะไร / 
มีปัญหาอะไรจึง
เป็นเช่นนั้น 
ไม่ค่อยได้ (น ากฎ 
ทฤษฏี หลักการ 
ฯลฯ ทางฟิสิกส์ 
มาเขียนบรรยาย
สนับสนุน) 

เขียนบรรยายผล
การทดลองตรง 
หรือสอดคล้อง
บ้างข้อ หรือตอบ
ค าถาม ตาม
วัตถุประสงค์     
การทดลองได้
บ้าง หรือไม่บอก
เหตุผล อะไร / 
มีปัญหาอะไร 
จึงเป็นเช่นนั้น 
(น ากฎ ทฤษฏี 
หลักการ ฯลฯ 
ทางฟิสิกส์มา
เขียนบรรยาย
สนับสนุน) 

เขียนบรรยายผล
การทดลอง 
ไม่ค่อยตรง หรือ 
สอดคล้อง หรือ
ตอบค าถาม 
ไม่ตาม
วัตถุประสงค์ 
การทดลอง 
หรือไม่ เพราะเหตุ
อะไร/มีปัญหา
อะไรจึงเป็น
เช่นนั้น (ไม่ได้ 
น ากฎ ทฤษฏี 
หลักการ ฯลฯ 
ทางฟิสิกส์มาเขียน
บรรยายสนับสนุน) 

เขียนบรรยายผล
การทดลอง 
ไม่ค่อยสอดคล้อง 
หรือตอบค าถาม 
ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
การทดลอง 
และไม่ได้ 
น ากฎ ทฤษฏี 
หลักการ ฯลฯ 
ทางฟิสิกส์ 
มาเขียนบรรยาย
สนับสนุน) 

5. บอกปัญหา 
/ อุปสรรค
และแนว
ทางแก้ไข  

1. สามารถระบุ
ปัญหา / 
อุปสรรคที่มี
ระหว่างการ
ทดลองได้ชัดเจน 
2. บอกแนวทาง
แก้ไขปัญหา / 
อุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมและ
ชัดเจนทุกข้อ  

1. สามารถระบุ
ปัญหา / 
อุปสรรคที่มี
ระหว่างการ
ทดลองได้บ้าง   
2. บอกแนวทาง
แก้ไขปัญหา / 
อุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้ชันเจน
เป็นบางข้อ  

1. สามารถระบุ
ปัญหา / 
อุปสรรคที่มี
ระหว่างการ
ทดลองได้บ้าง 
2. บอกแนวทาง
แก้ไขปัญหา / 
อุปสรรคไม่ 
ชันเจน 

1. สามารถระบุ
ปัญหา / 
อุปสรรคที่มี
ระหว่างการ
ทดลองได้บ้าง 
2. ไม่บอก 
แนวทางแก้ไข
ปัญหา / 
อุปสรรค 
  

1. สามารถระบุ
ปัญหา / 
อุปสรรคที่มี
ระหว่างการ
ทดลองไม่ค่อยได้ 
2. ไม่บอก 
แนวทางแก้ไข
ปัญหา / 
อุปสรรค 
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง ให้ใส่ระดับคะนนแต่ละช่องตามความเป็นจริง โดยใช้เกณฑ์คะแนนดังนี้ 
 5 = ดีมาก 4 = ดี   3 = พอใช้   2 = ปรับปรุง 1= แก้ไข  

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

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

.................../................../.................... 

เลข
ที ่

ชื่อ – สกุล 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

 คะแนน
เฉลี่ย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์คะแนน / ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. มีวินัย ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ระเบียบ 
ข้อบังคับใน 
ชั้นเรียนทุกครั้ง 

โดยไม่ต้องมผีู้ก ากับ
ดูแล   

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑร์ะเบียบ 
ข้อบังคับใน 
ชั้นเรียนบ่อยครั้ง 
โดยไม่ต้องมี 
ผู้ก ากับดูแล   

ปฏิบัติตามข้อ 
ตกลง กฎเกณฑ์  
ระเบียบข้อบังคับ 
ในชั้นเรียน 
เป็นบางครั้ง 
โดยไม่ต้องมี 
ผู้ก ากับดูแล   

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑร์ะเบียบ 
ข้อบังคับในชั้น
เรียนโดยมผีู้ก ากับ

ดูแล   

ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ในชั้นเรียน 

2. ใฝ่เรียนรู้ ร่วมมือกับผู้อ่ืน
แสวงหาความรู้
จากแหล่ง
เรียนรู้ และ
สามารถตั้ง
ค าถามที่
แสวงหาค าตอบ
ได้ชัดเจน 

แนะน าช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้  
และสามารถตั้ง
ค าถามที่แสวงหา
ค าตอบได้ชัดเจน 

แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 
และสามารถตั้ง
ค าถามที่แสวงหา
ค าตอบได้ชัดเจน
ด้วยตนเอง 

แสวงหาความรู้
จากแหล่ง 
เรียนรู้ และ
สามารถตั้ง
ค าถามที่แสวงหา
ค าตอบได้ชัดเจน 
โดยการดัดแปลง
จากผู้อื่น 

แสวงหาความรู้
จากแหล่าง 
เรียนรู้ และ
สามารถตั้ง
ค าถามที่
แสวงหาค าตอบ
ได้ชัดเจน  
จากผู้อื่น 

3. มุ่งม่ันใน
การท างาน 

ร่วมมือท างาน
ด้วยความเต็มใจ 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายของ
กลุ่ม สามารถ
ตรวจสอบ 
วิเคราะห์พัฒนา 
ปรับปรุงต่อเนื่อง 
จนท าให้งาน
ประสบ
ความส าเร็จ 

ร่วมมือท างาน
ด้วยความเต็มใจ 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ปรับปรุงพัฒนา
งานด้วยความ
รับผิดชอบ  
จนท าให้งาน
ประสบ
ความส าเร็จ 

ร่วมมือท างาน
ด้วยความเต็มใจ 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความ
รับผิดชอบ  
จนท าให้งาน
ประสบ
ความส าเร็จ 

ร่วมมือท างาน
ด้วยความเต็มใจ 
ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

ร่วมมือท างาน
ด้วยความ 
เต็มใจ 
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      ก่อนเรียน     หลังเรียน 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นไหมว่า กิจกรรมของเรา 
ไม่ยากอย่างท่ีคิด 
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ตารางสรุปผลการเรียนรู้ 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน 10   
หลังเรียน 10   

เกณฑ์การประเมิน ต้องผ่านร้อยละ  70  ขึ้นไป  หรือ   7  คะแนนขึ้นไป 
     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
กิจกรรมฝึกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

1 10     
2 10     
3 20     
4 25     

รวม 65     
เกณฑ์การประเมิน ต้องผ่านร้อยละ  70  ขึ้นไป  หรือ   45.50 คะแนนขึ้นไป 
     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอให้ทุกคนโชคดี 
และหม่ันทบทวนความรู้ด้วยนะจ๊ะ 
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