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วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) 
การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
(ฟิสิกส์ 1) ว 31105 
1. มาตรฐานท่ี 4.1                                            (40 %) 
     1.1 ปฏิบัติการ/ภาระงาน                                20% 
     1.2 สอบปลายภาคเรียน                                  20% 
2. มาตรฐานท่ี 4.2                                              (50 %) 
     2.1 ปฏิบัติการ/ภาระงาน                                 30% 
     2.2  สอบกลางภาค                                          20% 
3. การมาเรียนและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 10 % 
 
http://teacher.skw.ac.th/tawee 



ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง อธิบายธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ การเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่
แบบวงกลมในแนวระดับ การเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิกอย่างง่าย  สนาม
ของแรงแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง และผลของแรงท่ีมีต่อการ
เคลื่อนที่ของอนุภาค โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล อภิปรายและทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม
และมีความป็นสากล  



หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) 
 บทน า    วิทยาศาสตร์ และการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที ่
                  1.1 การเคลื่อนที่แนวตรง 
                  1.2 การเคลื่อนที่แนวโค้ง 
                  1.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ 
                  1.4 การเคลื่อนที่แบบส่ัน 
หน่วยที่ 2 สนามของแรง 
                  2.1 สนามแม่เหล็ก 
                  2.2 สนามไฟฟ้า 
                  2.3 สนามโน้มถ่วง 
 



วิทยาศาสตร์ และการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  
 
 
 

    วิทยาศาสตร์ คืออะไร  และวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร 
  
 



วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร 



การจ าแนกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ฟิสิกส ์

ดาราศาสตร์ 

ธรณีวิทยา 
ฯลฯ 

ชีววิทยา 

กีฏวิทยา 
อินทรีย์เคมี 

ฯลฯ 



ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คืออะไร 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ได้มาอย่างไร 



ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นความรู้ท่ีสามารถพิสูจน์ได ้

ของเหลวเมื่อได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นไอ 

สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงท่ี 

เช่น 



ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ได้แก ่

ความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี 

ความรู้ท่ีเป็นกฎ 

ความรู้ท่ีเป็นสมมติฐาน 



ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ได้มาอย่างไร 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ได้มาจาก 2 แนวทาง 

1. ได้จาก การสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล สรุปผล 

2. ได้จาก การสร้างแบบจ าลองแนวความคิด เช่น แบบจ าลองอะตอม 



ประวัตินักวิทยาศาสตร์ 



ประวัตินักวิทยาศาสตร์ 



ประวัตินักวิทยาศาสตร์ 







การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ด้านสงคราม 



The Manhattan Project: Making the Atomic Bomb  



การศึกษาวิชาฟสิิกส ์



องค์ประกอบที่ส าคัญของการวัด 

1.ปริมาณท่ีวัด 

2. ค่าท่ีได้จากการวัด 

3. หน่วยการวัด 



การอ่านค่าจากเครื่องมือวัด 

1. อ่านค่าจากสเกลวัดโดยตรง 

2. อ่านค่าจากการประมาณ 



แบบฝึกหัด 

     0             1            2           3         4          5         6          7  cm 



แบบฝึกหัด 

     0             1            2           3         4          5         6          7  cm 



กิจกรรมกลุ่มการวัดและการแปลความหมายข้อมูล 

กิจกรรมที่ 1.1 การอ่านค่าจากเคร่ืองมือวัด 
               1.2 การวัดระยะยืดของยาง 
           



ปริมาณฐาน 



ปริมาณฐาน 



ปริมาณฐาน 
ปริมาณฐาน มี 7 ปริมาณ 

1. ความยาว 

2. มวล 

3. เวลา 

4. กระแสไฟฟ้า 

5. อุณหภูมิ       

6. ปริมาณสาร 

7. ความเข้มของการส่องสว่าง 

หน่วยวัดเป็น   เมตร 

หน่วยวัดเป็น กิโลกรัม 

หน่วยวัดเป็น วินาที 

หน่วยวัดเป็น เคลวิน 

หน่วยวัดเป็น แอมแปร์ 

หน่วยวัดเป็น โมล 

หน่วยวัดเป็น แคนเดลา 

m 

kg 

s 

A 

K 

mol 

cd 



ปริมาณอนุพัทธ์ 



ปริมาณอนุพัทธ์ 

ปริมาณอนุพัทธ์ ได้จากความสัมพันธ์ของปริมาณฐานตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป 

ตัวอย่างของปริมาณอนุพัทธ์ 

อัตราเร็ว มีหน่วยวัดเป็น  เมตร/วินาที 

ความหนาแน่น มีหน่วยวัดเป็น  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ฯลฯ 



เครื่องมือวัดความยาว 



เครื่องมือวัดความยาว 







เครื่องมือวัดปรมิาณทางไฟฟา้ 



เครื่องมือวัดปรมิาณทางไฟฟา้ 



เครื่องมือวัดปรมิาณทางไฟฟา้ 



เครื่องมือวัดอุณหภูม ิ



เครื่องมือวัดแสง - อุณหภูมิ 



ความชันของกราฟ 

x1 x2 

y1 

y2 

0 

(x1,y1) 

(x2,y2) 

y1 

y2 



ความชันของกราฟ 

y   =  mX + c 



ความชันของกราฟ 

ความชัน คือ ปริมาณใดของการเคลื่อนที่ 



หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่แบต่างๆ 

ให้นักเรียนบอกมาเป็นข้อๆ 

จากภาพ : เราจะทราบได้อย่างไรว่า รถมีการเคลื่อนท่ี 



การทดลองเสมือนจริง 

ให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งรถ ณ เวลาใดๆ 

ph14_thai/ph14th/index.html


ตัวแปรที่บอกได้ว่ารถมีการเคลื่อนที่ได้แก่อะไรบ้าง 

1. จุดอ้างอิง 

2. เวลา 

3. ระยะทาง 



ปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
              - ระยะทาง (distance) คือความยาวตามเส้นทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีได้ หน่วยวัด
เป็นเมตร(m) 
              - เวลา (time) หน่วยวัดเป็น วินาที (second) 
              - การกระจัด (displacement) เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุ เป็นปริมาณ
เวคเตอร์มีท้ังขนาดและทิศทาง มีหน่วยวัดเป็นเมตร (m) 
              - อัตราเร็วเฉลี่ย (average speed) คือ ระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีได้ในหนึ่งหน่วย
เวลา มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) 
              - ความเร็วเฉลี่ย (average velocity) คือ การกระจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา เป็น
ปริมาณเวคเตอร์ มีขนาดและทิศทาง มีทิศเดียวกับทิศการกระจัด หน่วยวัดเป็นเมตรต่อ
วินาที(m/s) 
              - ความเร่ง (acceleration) คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา เป็น
ปริมาณเวคเตอร์ มีท้ังขนาดและทิศทาง มีทิศเดียวกับทิศของแรงลัพธ์ มีหน่วยวัดเป็น
เมตร/วินาที2 (m/s2) 



ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์ 

- ปริมาณสเกลาร์ มีเฉพาะขนาด เช่น ระยะทาง 
อัตราเร็ว เวลา 
-ปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง 
ความเร็ว ความเร่ง การกระจัด 



ความชันของกราฟ 

x1 x2 

y1 

y2 

0 

(x1,y1) 

(x2,y2) 

y1 

y2 



กิจกรรมกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 1.1 การหาอัตราเร็วเฉลี่ย 
               1.2 การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 
                  1.3 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ 
                  1.4 การเคลื่อนที่แบบแกว่ง 



การเคลื่อนที่ในแนวตรง 

ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
  - เวลา 
  - ระยะทาง 
  - การกระจัด 
  - อัตราเร็ว 
  - ความเร็ว 
  - ความเร่ง 



การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 



การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ 

คาบเวลา 
ความถี ่
อัตราเร็ว 
แรงสู่ศูนย์กลาง 



การเคลื่อนที่แบบแกว่ง 

คาบเวลา 
ความถี ่



หน่วยที่ 2 
สนามของแรง 

2.1  สนามแม่เหล็ก 
2.2  สนามไฟฟ้า 
2.3  สนามโน้มถ่วง 
 



การสืบค้นข้อมูล 

1. สนามแม่เหล็ก 
2. สนามไฟฟ้า 
3. สนามโน้มถ่วง 
4. แรงนิวเคลียร์ 



กิจกรรมกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 1. ส ารวจตรวจสอบสนามแม่เหล็ก 
                  2. ส ารวจตรวจสอบสนามไฟฟ้า 
                  3. ศึกษาผลการตกของวัตถุแบบเสรี 
  ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 

               4. ศึกษาข้อมลูและอภิปรายเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ 



แนวทางการเขียนรายงานจากการค้นคว้า 

1. 1.ช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
2. 2. ช่ือผู้ท ารายงาน 
3. 3. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาในการท ารายงาน 
4. 4. วัตถุประสงค์ของรายงาน 
5. 5. ความน า 
6. 6. เนื้อหาที่ศึกษา(มีแหล่งอ้างอิงด้วย) 
7. 7. สรุปส่ิงท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 


