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การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้
โรงเรียน : ศรีสะเกษวิทยาลัย    สาขาวิชา : ฟิสิกส์ 
1. ชื่อวิชา :  วิทยาศาสตร์พื้นฐานฟิสิกส์ 1 ว31105 
2. จ านวนหน่วยกิต : 1.0 หน่วยกิต 
3. ชื่ออาจารย์ผู้สอน : นายทวี มณีนิล 

สถานท่ีติดต่ออาจารย ์ : ห้อง 324      โทร. 081-7907050  E-mail:  tawee_ubu@yahoo.co.th 
4. ภาคการศึกษา 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
5. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อนักเรียนเรียนรายวิชานี้แล้ว นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะท่ี
ต้องการในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังต่อไปนี ้
มาตรฐาน ว4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  
                       มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ 
                       อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัด             1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
                          ในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                      2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาค 
                          ในสนามไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                      3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาค 
                          ในสนามแม่เหล็กและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                      4. วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส 
มาตรฐาน  ว4.2 เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ 
                      สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ 
                      ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด             1. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่ง 
                          ของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 
                      2. สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ แบบวงกลม และ 
                          แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
                      3. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  

               แบบวงกลม และ แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
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6. วิเคราะห์ตัวชี้วัด  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน   ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  
                            มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                            อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัด(รายวิชา
พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้  

(K) 
ทักษะ/กระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะ 

(A) 
1.ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับการเคลือ่นที่
ของวัตถุในสนามโน้ม
ถ่วง และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 

1.แรง 
2.การเคลื่อนที ่
3.สนามโน้มถ่วง 
 

1. ทดลอง 
2. สืบค้นข้อมูล 
3. อธิบาย 

1. เห็นคุณค่าและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

2.ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับการเคลือ่นที่
ของอนุภาคใน
สนามไฟฟ้า และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

1.แรง 
2.การเคลื่อนที ่
3.สนามไฟฟ้า 
 

1. ทดลอง 
2. สืบค้นข้อมูล 
3. อธิบาย 

1. เห็นคุณค่าและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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ตัวช้ีวัด(รายวิชา
พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้  

(K) 
ทักษะ/กระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะ 

(A) 
3.ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับการเคลือ่นที่
ของอนุภาคใน
สนามแม่เหล็ก และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

1.แรง 
2.การเคลื่อนที ่
3.สนามแม่เหล็ก 
 

1. ทดลอง 
2. สืบค้นข้อมูล 
3. อธิบาย 

1. เห็นคุณค่าและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

4.วิเคราะห์และอธิบาย
แรงนิวเคลียร ์และแรง
ไฟฟ้าระหว่างอนุภาค
ในนิวเคลียส 
 

1.แรงนิวเคลียร ์
2.แรงไฟฟ้า 
3.อนุภาคในนิวเคลียส 
 

1. คิดวิเคราะห์ 
2. สืบค้นข้อมูล 
3. อธิบาย 

1. เห็นคุณค่าและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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มาตรฐาน   ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ 
                              สืบเสาะหาความรู้ และมีจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ 
                              ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด(รายวิชา
พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ความรู้  

(K) 
ทักษะ/กระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะ 

(A) 
1.อธิบายและทดลอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระจัด เวลา 
ความเร็ว ความเร่งของ
การเคลื่อนที่ในแนว
ตรง 
 
 

1. ปริมาณของการ
เคลื่อนที่ 
2. ระยะทาง 
3. การกระจัด 
4. เวลา 
5. อัตราเร็ว 
6. ความเร็ว 
7. ความเร่ง 

1. ทดลอง 
2. อธิบาย 
3. สืบค้นข้อมูล 

1. เห็นคุณค่าและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

2.สังเกตและอธิบาย
การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ แบบ
วงกลม และแบบฮาร์
มอนิก  อย่างง่าย 
 

1. การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล ์
2. การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม 
3. การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิก 

1. ทดลอง 
2. สังเกต 
3. อธิบาย 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่า 

3.อภิปรายผลการ
สืบค้น และประโยชน์
เกี่ยวกับการเคลือ่นที่
แบบโพรเจกไทล์          
แบบวงกลม และแบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 

1.หลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่ 

1. สืบค้นข้อมูล 
2. อภิปราย 

- เห็นคุณค่าและน า
หลักการไปใช้
ประโยชน์ 
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7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์

ที ่
เรื่อง/หัวข้อ 

จ านวนช่ัวโมง กิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1-2 หน่วยที่ 1 บทน า 
- การวัดและการแปลความหมายข้อมูล 

1 2 1 1. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวัด การอ่านค่าจาก
เครื่องมือวดั การบันทกึ
และแปลความหมาย
ข้อมูล 

2. ทดลองวัดระยะยืดของ
ยางด้วยขนาดของแรงที่มี
ค่าเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
บันทึกข้อมูล และแปล
ความหมายข้อมูล โดยใช้
กราฟระบบพิกัดฉาก ให้
แกน (x) เป็นตัวแปรอิสระ 
และแกน (y) เป็นตัวแปร
ตาม 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
-ใบความรู้
เรื่องการวัด
และการแปล
ความหมาย
ข้อมูล 
 

3-4 หน่วยที่ 2 การเคล่ือนที่แบบต่างๆ 
  2.1  การเคล่ือนที่แนวตรง 

1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 
3. สืบค้นข้อมูล 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

5-6   2.2  การเคล่ือนที่แนวโค้ง 1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 

       3.     สืบค้นข้อมูล 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
 

7-8   2.3  การเคล่ือนที่แบบวงกลมในแนวระดับ 1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 

       3.     สืบค้นข้อมูล 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
 
 

9-10   2.4  การเคล่ือนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 

       3.     สืบค้นข้อมูล 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
 

11-12 หน่วยที่ 3 สนามของแรง 
   3.1  สนามแม่เหล็ก 

1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 

       3.     สืบค้นข้อมูล 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

13-14    3.2  สนามไฟฟ้า 1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 

-เว็บไซต์
http://teach
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สัปดาห์
ที ่

เรื่อง/หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง กิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้สอน 
       3.     สืบค้นข้อมูล er.skw.ac.th/

tawee 
 

15-16    3.4  สนามโน้มถ่วง 1 2 1 1. บรรยาย 
2. ทดลอง 

       3.     สืบค้นข้อมูล 

-เว็บไซต์
http://teach
er.skw.ac.th/
tawee 
 

รวมจ านวนช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา 8 16 8   

 
8. บทบาทของผู้เรียน  

1. ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู ้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบ หรอืหา

แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
3. ลงมือปฏิบัติจรงิ สรุปสิ่งทีไ่ด้เรยีนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและคร ู
5. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 


