
ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา      ว 33282 

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 านวนคาบ:สัปดาห์   2 คาบ:สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาวิเคราะห์สมบติัของคล่ืนกล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเร็ว  ความถ่ีและความยาวคล่ืน  การ

เกิดคล่ืนเสียง  บีตส์ของเสียง  ความเขม้เสียง  ระดบัความเขม้เสียง  การไดย้นิเสียง  คุณภาพเสียง  และการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์  มลพิษทางเสียงท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษย์  และการน าเสนอวิธีป้องกัน  คล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั  และความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลพลงังาน  

พลงังานท่ีไดจ้ากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหวา่ง

อนุภาคในนิวเคลียส  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน าไปใช้ประโยชน์  ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุ

กมัมนัตรังสี  การเกิดกมัมนัตรังสี  และวธีิการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอ้ม  การใชป้ระโยชน์ผลกระทบต่อ

สางแวดลอ้ม 

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. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

  1) ส ารวจตรวจสอบและอธิบายสมบติัของคล่ืนกล  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความถ่ี    ความยาวคล่ืน    อตัราเร็ว 

  2) ส ารวจตรวจสอบและอธิบายการเกิดคล่ืนเสียง ความเขม้ของเสียง คุณภาพของเสียง  การไดย้นิ

เสียง  และอธิบายเก่ียวกบัมลภาวะของเสียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

  3) สืบคน้ขอ้มูลและอธิบาย สเปกตรัมของ คล่ืนแม่เหลก็ ไฟฟ้า  และน าเสนอประโยชน์และอนัตรายท่ีเกิด

จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

  4) สืบคน้ขอ้มูล อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสสารและพลงังาน แรงยดึเหน่ียวใน

นิวเคลียส แรงระหวา่งอนุภาค  และผลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ในทางท่ีเป็นประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

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) 

คล่ืน คล่ืนกล -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัคล่ืนกล 

2 



สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

2 

(7-11 พ.ย.59) 

คล่ืน องคป์ระกอบของ

คล่ืน 

-สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

องคป์ระกอบของคล่ืน 

2 

3 

(14-18 พ.ย.59) 

คล่ืน สมบติัของคล่ืน -ทดลองเก่ียวกบัสมบติั

ของคล่ืน 

2 

4 

(21-25พ.ย.59) 

คล่ืน สมบติัของคล่ืน -ทดลองเก่ียวกบัสมบติั

ของคล่ืน 

2 

5 

(28พ.ย.- 

2 ธ.ค.59) 

คล่ืน เสียงและการไดย้นิ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัเสียง

และการไดย้นิ 

2 

6 

(5-9 ธ.ค.59) 

คล่ืน ธรรมชาติของเสียง -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัระดบั

เสียง 

2 

7 

(12-16 ธ.ค.59) 

คล่ืน ธรรมชาติของเสียง -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัความดงั

เสียง 

2 

8 

(19-23 ธ.ค.59) 

คล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

 

2 



สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

9 

(26-30 ธ.ค.59) 

คล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

ประโยชน์ของคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

2 

10 

(2-6 ม.ค.60) 

 สอบกลางภาค   

11 

(9-13 ม.ค.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  
และพลงังาน
นิวเคลียร์ 

กมัมนัตภาพรังสี -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

กมัมนัตภาพรังสี 

2 

12 

(16-20 ม.ค.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  
และพลงังาน
นิวเคลียร์ 

กมัมนัตภาพรังสี -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

กมัมนัตภาพรังสี 

2 

13 

(23-27 ม.ค.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  
และพลงังาน
นิวเคลียร์ 

กมัมนัตภาพรังสี -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

กมัมนัตภาพรังสี 

2 

14 

(30ม.ค.- 

3 ก.พ. 60) 

กมัมนัตภาพรังสี  
และพลงังาน
นิวเคลียร์ 

รังสีกบัมนุษย ์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัรังสีกบั

มนุษย ์

2 

15 

(6-10 ก.พ.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  
และพลงังาน
นิวเคลียร์ 

รังสีกบัมนุษย ์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัรังสีกบั

มนุษย ์

2 



สัปดาห์ที่ 

(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

16 

(13-17 ก.พ.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  
และพลงังาน
นิวเคลียร์ 

รังสีกบัมนุษย ์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบั

ประโยชน์และโทษของ

กมัมนัตภาพรังสี 

2 

17 

(20-24 ก.พ.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  

และพลงังาน

นิวเคลียร์ 

พลงังานนิวเคลียร์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัพลงังาน

นิวเคลียร์แบบฟิชชนั 

2 

18 

(27ก.พ.- 

3 มี.ค. 60) 

กมัมนัตภาพรังสี  

และพลงังาน

นิวเคลียร์ 

พลงังานนิวเคลียร์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัพลงังาน

นิวเคลียร์แบบฟิวชนั 

2 

19 

(6-10 มี.ค.60) 

กมัมนัตภาพรังสี  

และพลงังาน

นิวเคลียร์ 

พลงังานนิวเคลียร์ -สืบคน้ขอ้มูลและ

อภิปรายเก่ียวกบัปฏิกิริยา

นิวเคลียร์และการ

น ามาใชป้ระโยชน์ 

2 

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 )     

 


