
ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา      ว 31202 

2. จ านวนหน่วยการเรียน  2.0 

3. ช่ือวชิา     ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 

4. ระดับช้ัน    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้   วทิยาศาสตร์ 

6. ปีการศึกษา    2559 

7. ช่ือผู้สอน     นายนวตักรณ์  พลหาร 

8.  เงื่อนไขรายวชิา  - 

9.  สถานภาพของวชิา   วชิาเพิ่มเติม 

10. จ านวนคาบ:สัปดาห์   4 คาบ:สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ฟิสิกส์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วชิาฟิสิกส์ ปริมาณทาง
ฟิสิกส์และหน่วย การทดลองในวชิาฟิสิกส์ ความไม่แน่นอนในการวดั เลขนยัส าคญั การบนัทึกขอ้มูล การ
วเิคราะห์ผลการทดลอง ต าแหน่งและการกระจดั ความเร็วเฉล่ียและอตัราเร็วเฉล่ีย ความเร็วและอตัราเร็วขณะ
ใดขณะหน่ึง ความเร่ง การเคล่ือนท่ีกรณีความเร่งเป็นค่าคงตวั วตัถุตกอยา่งเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตวั การ
เคล่ือนท่ีใน 2 มิติและ 3 มิติ เวกเตอร์ต าแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วใน 2 มิติความเร่งใน 2 มิติ ความเร็วสัมพทัธ์ 
กรอบอา้งอิงเฉ่ือย แรง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั น ้าหนกั กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนั จุดศูนยก์ลาง
มวลและจุดศูนยก์ลางของความโนม้ถ่วง แรงเสียดทาน การน ากฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไปใช ้ การเคล่ือนท่ี
แบบโพรเจกไทล ์การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  
  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล

และการอภิปราย  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน

การตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ี

เหมาะสม 

 



12. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1)  อธิบายความหมายและความสัมพนัธ์ของฟิสิกส์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ปริมาณทางฟิสิกส์  
หน่วยมาตรฐานนานาชาติ  ระบุหน่วยฐานและอนุพนัธ์ของระบบเอสไอ พร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายของตวัน าหนา้หน่วยเพื่อท าให้เป็นหน่วยท่ีโตข้ึนหรือเล็กลงได ้

2) ส ารวจตรวจสอบและแสดงขอ้มูลท่ีกะทดัรัด  ชดัเจน  ตลอดจนแสดงการวเิคราะห์ดว้ยวิธีทาง

คณิตศาสตร์  รวมถึงการใชก้ราฟเส้นตรง  เพื่อประกอบการสรุปผลไดอ้ยา่งรัดกุม 

3) ทดลองและอธิบายวธีิการวดั  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั  ความคลาดเคล่ือนจากการวดั  ตลอดจนประมาณค่า 

ความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือท าการวดั  อธิบายความหมายของเลขนยัส าคญั

และใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการบอกต าแหน่งของวตัถุในแนวตรงและแกนอา้งอิง  ระยะทางและการ

กระจดัของอนุภาคหรือวตัถุเขียนสัญลกัษณ์และรูปแบบแทนการกระจดัของอนุภาคหรือวตัถุ  และ

การหาเวกเตอร์ในหน่ึงมิติ 

5) สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายการหาอตัราเร็ว  ความเร็ว  ความเร็วสัมพทัธ์ของอนุภาคหรือวตัถุและ

ทดลองเพื่อหาอตัราเร็วของวตัถุ  โดยใชเ้คร่ืองเคราะห์สัญญาณเวลา  หาความเร่งของอนุภาคและ

วตัถุ  ทดลองเพื่อหาความเร่งของวตัถุท่ีตกแบบเสรีและเขียนกราฟของความเร็วกบัเวลาของวตัถุ 

6) สืบคน้ขอ้มูลและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่างๆ  ท่ีเก่ียวของกบัการเคล่ือนท่ีในแนวตรงดว้ย

ความเร่งคงตวั   

7) สืบคน้ขอ้มูลส ารวจตรวจสอบ  จดักิจกรรมและอธิบายเก่ียวกบัมวล  แรง  แรงพื้นฐาน  แรงลพัธ์  

น ้าหนกั  สภาพเสมือนไร้น ้าหนกั  แรงกิริยา  แรงปฏิกิริยา  ศูนยก์ลางมวล  ศูนยถ่์วง   

8) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงท่ีมากระท าต่อวตัถุกบัสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  หาแรงลพัธ์เม่ือมี

แรงมากกวา่หน่ึงแรงมากระท าต่อวตัถุ  โดยการสร้างรูปและการค านวณ 

9) ส ารวจตรวจสอบกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  และน ากฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

10) สืบคน้ขอ้มูลและทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลแ์ละแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณ

ต่างๆ  ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ โดยโดยพิจารณาจากแนวทางการเคล่ือนท่ีตกแบบเสรี

และและการเคล่ือนท่ีในแนวระดบัดว้ยความเร็วคงท่ี 

11) ทดลอง  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเคล่ือนท่ีในแนววงกลมได ้ และแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

แรงสู่ศูนยก์ลาง  รัศมีวงกลม  อตัราเร็วและมวลของวตัถุซ่ึงเคล่ือนท่ีในแนววงกลม   



12) อธิบายการเคล่ือนท่ีบนทางโคง้ของรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ และรถจกัรยานบนถนนราบและถนน

เอียง  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในแนวด่ิง  พร้อมทั้งค  านวณหาปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง 

13) อธิบายความหมายของอตัราเร็วเชิงมุมและแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงสู่ศูนยก์ลางและอตัราเร็ว

เชิงมุม 

14) ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในแนววงกลมไปอธิบายการเคล่ือนท่ีของดาวเทียมในวง

โคจรรอบโลก  และค านวณหาปริมาณต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้

15) ส ารวจตรวจสอบและสืบคน้ขอ้มูลการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  และค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ  ของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้  

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  1) นกัเรียนศึกษาคน้ควา้จากการทดลองของนกัเรียนและกลุ่มเพื่อน  แลว้สรุปประเด็นท่ีไดจ้าก

การศึกษา 

  2) นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 

  3) นกัเรียนคน้ควา้จากหนงัสือ  หรือเอกสาร  หรือคู่มือจากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นห้องสมุดหรือ

จากอินเทอร์เน็ต 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคญัต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

1 

(1-4 พ.ย.59) 

บทน า -ปริมาณกายภาพและ

หน่วย 

-การบนัทึกตวัเลขท่ี

ไดจ้ากการวดั 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัปริมาณ

กายภาพ  หน่วย  และการ

บนัทึกตวัเลขจากการวดั 

4 



2 

(7-11 พ.ย.59) 

บทน า -ความไม่แน่นอนใน

การวดั 

-เลขนยัส าคญั 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัความไม่

แน่นอนในการวดั 

4 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

3 

(14-18 พ.ย.59) 

บทน า การวเิคราะห์ผลการ

ทดลอง 

-ทดลองและวเิคราะห์ผล

การทดลอง 

4 

4 

(21-25พ.ย.59) 

การเคล่ือนท่ี 
แนวตรง 

ปริมาณต่าง ๆ ของ

การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัปริมาณ

ต่าง ๆ ของการเคล่ือนท่ี

แนวตรง 

4 

5 

(28พ.ย.- 

2 ธ.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี 
แนวตรง 

การวดัอตัราเร็วของ

การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

-ทดลองการวดัอตัราเร็ว

ของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 

4 

6 

(5-9 ธ.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี 
แนวตรง 

ความเร่ง -ทดลองการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุท่ีตกแบบเสรี 

4 

7 

(12-16 ธ.ค.59) 

การเคล่ือนท่ี 
แนวตรง 

สมการส าหรับ

ค านวณหาปริมาณ

ต่าง ๆ ของการ

เคล่ือนท่ีแนวตรง 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัสมการ

ส าหรับค านวณหา

ปริมาณต่าง ๆ ของการ

เคล่ือนท่ีแนวตรง 

4 



8 

(19-23 ธ.ค.59) 

แรงและกฎการ

เคล่ือนท่ีของนิว

ตนั 

แรงและการหาแรง

ลพัธ ์

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

 

 

4 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

9 

(26-30 ธ.ค.59) 

แรงและกฎการ

เคล่ือนท่ีของนิว

ตนั 

การหาแรงลพัธ์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

ประโยชน์ของคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

4 

10 

(2-6 ม.ค.60) 

 สอบกลางภาค   

11 

(9-13 ม.ค.60) 

แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิว

ตนั 

กฎการเคล่ือนท่ี -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

กมัมนัตภาพรังสี 

4 

12 

(16-20 ม.ค.60) 

แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิว

ตนั 

กฎแรงดึงดูดระหวา่ง

มวลของนิวตนั 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

กมัมนัตภาพรังสี 

4 

13 

(23-27 ม.ค.60) 

แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิว

ตนั 

แรงเสียดทาน -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

กมัมนัตภาพรังสี 

4 



14 

(30ม.ค.- 

3 ก.พ. 60) 

แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิว

ตนั 

การน ากฎการ

เคล่ือนท่ีของนิวตนั

ไปใช ้

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัรังสีกบั

มนุษย ์

4 

15 

(6-10 ก.พ.60) 

การเคล่ือนท่ีแบบ
ต่าง ๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล ์

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัการ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจก

ไทล ์

4 

สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

16 

(13-17 ก.พ.60) 

การเคล่ือนท่ีแบบ
ต่าง ๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล ์

-ทดลองเก่ียวกบัการ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจก

ไทล ์

4 

17 

(20-24 ก.พ.60) 

การเคล่ือนท่ีแบบ

ต่าง ๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัการ

เคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

4 

18 

(27ก.พ.- 

3 มี.ค. 60) 

การเคล่ือนท่ีแบบ

ต่าง ๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม 

-ทดลองเก่ียวกบัการ

เคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

4 

19 

(6-10 มี.ค.60) 

การเคล่ือนท่ีแบบ

ต่าง ๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์

มอนิกอยา่งง่าย 

-สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง

และอภิปรายเก่ียวกบัการ

เคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอ

ยา่งง่าย 

4 



20 

(13-17 มี.ค.60) 

 สอบปลายภาค   

 

15. การวดัและประเมนิผล (100คะแนน) 

  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 )    

 


