
ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา      ว 33281 

2. จ านวนหน่วยการเรียน  1.0 

3. ช่ือวชิา     วทิยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์) 

4. ระดับช้ัน    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้   วทิยาศาสตร์ 

6. ปีการศึกษา    2559 

7. ช่ือผู้สอน     นายนวตักรณ์  พลหาร 

8.  เงื่อนไขรายวชิา  - 

9.  สถานภาพของวชิา   วชิาพื้นฐาน 

10. จ านวนาาบ:สัปดาห์   2 คาบ:สัปดาห์ 

11. า าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุในสนามโนม้ถ่วง  ความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงกบัการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้า  ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกบัการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามแม่เหล็ก  และการน าความรู้มาใช้ประโยชน์  ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจดั  เวลา  

ความเร็ว  ความเร่งของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ แบบวงกลม  และแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายและการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการคิด  

กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการทดลอง การอภิปราย 

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ   

น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตวทิยาศาสตร์ มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ใน

การท างาน มีจิตสาธารณะ และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 



12. ผลการเรียนรู้ทีา่าดหวงั 

  1) ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระจดั เวลา  ความเร็ว  ความเร่งและค านวณหา

ปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 

  2) ส ารวจ  ตรวจสอบ  และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์   ฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  วงกลมและ

การน าไปใชป้ระโยชน์ 

  3) ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแรง  การเคล่ือนท่ีของอนุภาคหรือ

วตัถุในสนามโนม้ถ่วง  และการน าไปใชป้ระโยชน์ 

  4) ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแรง  การเคล่ือนท่ีของอนุภาคหรือ

วตัถุในสนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า และการน าไปใชป้ระโยชน์ 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  1) นกัเรียนศึกษาคน้ควา้จากการทดลองของนกัเรียนและกลุ่มเพื่อน  แลว้สรุปประเด็นท่ีไดจ้าก

การศึกษา 

  2) นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 

  3) นกัเรียนคน้ควา้จากหนงัสือ  หรือเอกสาร  หรือคู่มือจากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นห้องสมุดหรือ

จากอินเทอร์เน็ต 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าาญัต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

าาบ 

1 

(10-13 พ.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแนวตรง -ทดลองหาความสัมพนัธ์

ของปริมาณท่ีเคล่ือนท่ีใน

แนวตรง 

2 



2 

(16-20 พ.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแนวตรง -ทดลองหาความสัมพนัธ์

ของปริมาณท่ีเคล่ือนท่ีใน

แนวตรง 

2 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

าาบ 

3 

(23-27 พ.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแนวตรง -ทดลองหาความสัมพนัธ์

ของปริมาณท่ีเคล่ือนท่ีใน

แนวตรง 

2 

4 

(30พ.ค. - 

3 มิ.ย.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล ์

-ทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบโพรเจกไทล ์

2 

5 

(6-10 มิ.ย.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล ์

-ทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบโพรเจกไทล ์

2 

6 

(13-17 มิ.ย.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม 

-ทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบวงกลม 

2 

7 

(20-24 มิ.ย.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม 

-ทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบวงกลม 

2 

8 

(27มิ.ย.- 

1 ก.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์

มอนิกอยา่งง่าย 

-ทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

2 

9 

(4-8 ก.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์

มอนิกอยา่งง่าย 

-ทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

2 



10 

(11-15 ก.ค.59) 

 สอบกลางภาา   

11 

(18-22 ก.ค.59) 

สนามของแรง สนามแม่เหล็ก -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามแม่เหล็ก 

2 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

าาบ 

12 

(25-29 ก.ค.59) 

สนามของแรง สนามแม่เหล็ก -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามแม่เหล็ก 

2 

13 

(1-5 ส.ค.59) 

สนามของแรง สนามแม่เหล็ก -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามแม่เหล็ก 

2 

14 

(8-12 ส.ค.59) 

สนามของแรง สนามไฟฟ้า -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามไฟฟ้า 

2 

15 

(13-19 ส.ค.59) 

สนามของแรง สนามไฟฟ้า -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามไฟฟ้า 

2 

16 

(22-26 ส.ค.59) 

สนามของแรง สนามไฟฟ้า -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามไฟฟ้า 

2 

17 

(29 ส.ค.- 

2 ก.ย.59) 

สนามของแรง สนามโนม้ถ่วง -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุในสนามโนม้ถ่วง 

2 

18 

(5-9 ก.ย.59) 

สนามของแรง สนามโนม้ถ่วง -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุในสนามโนม้ถ่วง 

2 



19 

(12-16 ก.ย.59) 

สนามของแรง สนามโนม้ถ่วง -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุในสนามโนม้ถ่วง 

2 

20 

(19-23 ก.ย.59) 

 สอบปลายภาา   

 

15. การวดัและประเมนิผล (100าะแนน) 

  1) สังเกตการปฏิบติัการทดลอง  ซ่ึงประเมินจากกระบวนการการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลการ

ท ากิจกรรม  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การสรุปความรู้ ( 20 คะแนน) 

  2) จากผลการสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้/สอบกลางภาค (50 คะแนน) 

  3) สอบปลายภาค (30 คะแนน) 

16.  แหล่งเรียนรู้ 

  1) จากการฟังค าบรรยาย 

  2) คน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต  หนงัสือและคู่มือต่าง ๆ 

                                                                                                           ลงช่ือ 

                                                                                                                           ( นายนวตักรณ์    พลหาร ) 

                                                                                                                                          ผูจ้ดัท า 

ความเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระ 

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

                                                                                                           ลงช่ือ 

                                                                                                                           ( นางสุภรรณี    ดีเจริญ ) 

ความเห็นของรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

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

                                                                                                           ลงช่ือ 

                                                                                                                     ( นางวชิราภรณ์    รัตนะวงศไ์ชย ) 

ความเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียน 



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

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

                                                                                                           ลงช่ือ 

                                                                                                                         ( นายจิณณาวฒัน์    โคมบวั )     

 


