
 

 

 
วชิา วทิยาศาสตร์ 6  (3000-1425)  
หน่วยกิต(ชัว่โมง) 3(4) ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 
 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบติัของสาร 
ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน แสง เสียง หน่วยและการวดั เวคเตอร์ แรง แรงในต่างระนาบ  
การสมดุล สมการเคล่ือนท่ี จุดศนูยถ่์วง โมเมนตมัเชิงเส้น โมเมนตมัเชิงมุม พลงังาน พลงังาน
นิวเคลียร์ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบั 
เร่ืองท่ีศึกษาทดลอง 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ 
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
มาตรฐานรายวชิา 

1. เขา้ใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขา้ใจธรรมชาติของแรง แรงแม่เหลก็ไฟฟ้า และนิวเคลียร์ 
3. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน  

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง 
5. ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี  สมบติัของของแขง็ ของเหลว  ความร้อน  
การถ่ายโอนความร้อน แสง เสียง หน่วยและการวดั เวคเตอร์ แรง แรงในต่างระนาบ สมดุล  
สมการเคล่ือนท่ี จุดศนูยถ่์วง โมเมนตมัเชิงเส้น โมเมนตมัเชิงมุม งาน พลงังาน ก าลงั พลงังาน
นิวเคลียร์ 
 



 

 

โครงการสอน 
 

วชิา วทิยาศาสตร์ 6      รหสัวชิา  (3000-1425)                  หน่วยกิต 3( 4 ) 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2546 

 
หน่วย 
การเรียน 

ที ่
สัปดาห์ที ่ หน่วยการสอน/เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 

5-6 
7 

8-9 
10-11 

12 
13 

14-15 
16-17 

18 

สอบก่อนเรียน โมล 
สูตรและสมการเคมี 
สมบติัของของแขง็ ของเหลว 
ความร้อนและการถ่ายโอนความ
ร้อน 
แสง เสียง 
หน่วยและการวดั 
เวคเตอร์ 
แรง และ แรงต่างระนาบ 
สมดุลและจุดศนูยถ่์วง 
สมการการเคล่ือนท่ี 
โมเมนตมั 
งาน ก าลงั พลงังาน  
พลงังานนิวเคลียร์  สอบหลงัเรียน 

4 
4 
4 
4 
8 
4 
8 
8 
4 
4 
8 
8 
4 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
แผนการสอน หน่วยการเรียนที ่ 1  หน่วยและการวัด 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 บอกหน่วยระบบ  SI ได ้
1.2 บอกหลกัในการวดัและความคลาดเคล่ือนจากการวดัได ้
1.3 น าความรู้ มาใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจ าวนัและในวชิาชีพได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 หน่วยระบบ SI  
2.2 ตวัพหุคูณของหน่วย SI 
2.3 การวดัและความคลาดเคล่ือนจากการวดั 
2.4 หลกัในการวดั 
2.5 ปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดั  

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผน่ใส รูปภาพ  
3.2 เคร่ืองมือวดัและวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการวดั (ของจริง) 
3.3 ชุดการทดลอง 6.1 
3.4 แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 

4.   การเรียนรู้  อาทิ 
4.1   ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
4.2    ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4.3   เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม การท าใบงาน แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
4.4   ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 

 
5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
            5.1   ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย เร่ืองหน่วยและการวดั เพื่อน าเขา้สู่บทเรียน 

5.2 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 5 กลุ่ม เพื่อศึกษาหาความรู้จากต ารา และ เอกสาร  
ท่ีเตรียมมาใหด้งัน้ี  

กลุ่มท่ี  1  เร่ืองหน่วยระบบ SI       กลุ่มท่ี  2  เร่ือง ตวัพหุคูณของหน่วย SI     



 

 

กลุ่มท่ี  3  เร่ืองการวดั                   กลุ่มท่ี  4  เร่ือง หลกัในการวดั    
กลุ่มท่ี  5  เร่ืองปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดั 

5.3 สมาชิก ในกลุ่มอภิปราย สรุปองคค์วามรู้ ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.4   ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั สรุปองคค์วามรู้ ท่ีถูกตอ้ง 
5.5   แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ทดลองชุดการทดลองท่ี  6.1  บนัทึกผลการทดลอง  

และ ตอบค าถามทา้ยการทดลองท่ี  6.1  สรุปองคค์วามรู้ 
5.6   ส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.7   ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.8   ผูเ้รียนท าแบบทดสอบ หน่วยการเรียนท่ี 6 
5.9   ผูส้อนเฉลยแบบทดสอบ ผูเ้รียนตรวจบนัทึกคะแนนลงในแบบประเมิน 

ความกา้วหนา้ทางการเรียน 
5.10   มอบหมายใหผู้เ้รียน ท าแบบฝึกหดัหน่วยการเรียนท่ี 6 และเฉลย 

ในสัปดาห์ต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยการเรียนที ่2  เวคเตอร์ (VECTOR ) 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 บอกความหมายของปริมาณเวคเตอร์ได ้
1.2  แสดงการบวก ลบ ดอต และครอส ปริมาณเวคเตอร์ได ้ 
1.3  แสดงการบวก ลบ ดอต และครอส ปริมาณเวคเตอร์ในระบบสามมิติได ้
1.4 น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวชิาชีพและในชีวติประจ าวนัได ้

2.   สาระการเรียนรู้ 
1.5 ความหมายของปริมาณเวคเตอร์ 
1.6 การบวกปริมาณเวคเตอร์ 
1.7 การลบปริมาณเวคเตอร์ 
1.8 การคูณปริมาณเวคเตอร์ แบบสเกลาร์(dot  product) 
1.9 การคูณปริมาณเวคเตอร์แบบเวคเตอร์(Cross  Product) 

3.   ส่ือการเรียนรู้   
1.10 แผน่ใส 
1.11 ใบงานท่ี 7.1  ใบงานท่ี 7.2 
1.12 แบบทดสอบ แบบฝึกหดั 

4.   การเรียนรู้  อาทิ 
4.1   ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
4.2    ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4.3   เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม ท าใบงาน แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
4.4 ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5.1  ผูส้อนใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปราย เพื่อน าเขา้สู่บทเรียนในหวัขอ้(สัปดาห์ท่ี 1)  
ปริมาณท่ีมีขนาดเพียงอยา่งเดียว ปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง การบวกการลบปริมาณ 
ท่ีมีขนาดเพียงอยา่งเดียว   การคูณ หาร ปริมาณสเกลาร์   (สัปดาห์ท่ี 2) 
การบวก ลบ ดอต ครอส ปริมาณเวคเตอร์ 
 
 



 

 

5.2   ผูส้อนใหค้วามรู้ในหวัขอ้ ดงัน้ี 
  สัปดาห์ท่ี 1  การบวก ลบ ปริมาณเวคเตอร์   การดอต ครอส ปริมาณเวคเตอร์ 

สัปดาห์ท่ี 2  การบวก ลบ ดอต ครอส ปริมาณเวคเตอร์ในระบบ 3 มิติ 
5.3   แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม ท ากิจกรรม ดงัน้ี 

     (สัปดาห์ท่ี 1) ท าใบงานท่ี 7.1   และใบงานท่ี 7.2   (สัปดาห์ท่ี 2) ท าใบงานท่ี 7.3 
5.4   ส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.5   ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ 
5.6   ผูเ้รียนท ากิจกรรมเด่ียว แบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 7 
5.7  ผูส้อนเฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 7 ผูเ้รียนตรวจ บนัทึกผลลงใน 

แบบประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียน 
5.8 มอบหมายผูเ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยการเรียนท่ี 7 เป็นการบา้น และ 

เฉลยในสัปดาห์ต่อไป 
5.9   มอบหมายผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสาร  ต ารา 

 
แผนการสอน  หน่วยการเรียนที ่3  แรง และแรงในต่างระนาบ 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 บอกความหมายและชนิดของแรงประเภทต่าง ๆ ได ้
1.2 ค านวณหาขนาดและทิศทางของแรงลพัธ์ท่ีกระท าต่อวตัถุในระนาบเดียวได ้
1.3 รวมแรงและแยกแรงท่ีกระท าต่อวตัถุในต่างระนาบได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายและชนิดของแรง 
2.2 การหาแรงลพัธ์ของแรงในระนาบเดียว 
2.3 แรงในต่างระนาบ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผน่ใส ต ารา เอกสารประกอบ โมเดลพิกดัฉาก 
3.2 ใบงานท่ี 8.1 , ใบงานท่ี 8.2 
3.3 แบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 8  แบบฝึกหดัหน่วยการเรียนท่ี 8 
 



 

 

4.    การเรียนรู้ 
           4.1   ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
           4.2   ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
           4.3   เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม การท าใบงาน แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
           4.4   ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 
 5.     กจิกรรมการเรียนรู้ 

5.1 น าสู่บทเรียนโดยใหผู้เ้รียนอภิปรายเร่ืองแรงชนิดต่าง ๆ 
5.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียน เป็น 4 กลุ่ม ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเตรียมไวใ้ห้ ในเร่ือง 

ความหมายและชนิดของแรงและการหาแรงลพัธ์ของแรงในระนาบเดียว(สัปดาห์ท่ี 1)  
เร่ืองแรงในต่างระนาบ (สัปดาห์ท่ี 2) 

5.3 แต่ละกลุ่ม สรุปองคค์วามรู้ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.4 ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.5 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม ท าใบงานท่ี 8.1 (สัปดาห์ท่ี 1) และ 

ท าใบงานท่ี 8.2 (สัปดาห์ท่ี 2) 
5.6 ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.7 ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.8 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 8 
5.9 ผูส้อนเฉลย ผูเ้รียนตรวจ และบนัทึกคะแนนลงในแบบประเมิน 

ความกา้วหนา้ทางการเรียน 
5.10  มอบหมายผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัและเฉลยในสัปดาห์ต่อไป 

          5.11  มอบหมายผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ หาความรู้เพิ่มเติม จากเอกสารและ Website  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน  หน่วยการเรียนที ่4  สมดุลและจุดศูนย์ถ่วง  
 
1.  จุดประสงศ์การเรียนรู้ 

1.1  บอกความหมายของสมดุลและจุดศนูยถ่์วงได ้
1.2   ค านวณโจทยเ์ก่ียวกบัสมดุลและจุดศนูยถ่์วงได ้
1.3   น าความรู้เร่ืองสมดุลและจุดศนูยถ่์วง ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจ าวนั 
         และในวชิาชีพได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1   ความหมายและประเภทของสมดุล 
2.2   แผนภาพวตัถุอิสระ 
2.3    การค านวณโจทยส์มดุล 

          2.4   จุดศนูยถ่์วง 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1   แผน่ใส  ต ารา เอกสารประกอบ รูปภาพ  ของจริง 
3.2   ใบงานท่ี 9.1   แบบทดสอบ  แบบฝึกหดั 

4. การเรียนรู้ 
        4.1   ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
        4.2   ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
        4.3   เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม การท าใบงาน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 
        4.4   ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 
5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

5.1    ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเร่ืองสมดุลและจุดศนูยถ่์วงเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน 
          5.2    แบ่งเป็น 4 กลุ่มศึกษาเน้ือหาในเอกสารท่ีเตรียมไวใ้หด้งัน้ี 

กลุ่ม1  ความหมายและประเภทของการสมดุล 
กลุ่ม2  แผนภาพวตัถุ อิสระ 
กลุ่ม3  การค านวณโจทยก์ารสมดุล 
กลุ่ม4  จุดศนูยถ่์วง 

5.2    แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.3    ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกคน้ 



 

 

5.4    แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม ท าการทดลองท่ี 9.1 
5.5    ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.6     ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 

  5.8     ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี9 
5.7     ผูส้อนเฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 9 ผูเ้รียนตรวจและบนัทึกผลลงใน 

แบบประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียน 
5.8       มอบหมายผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสาร  ต ารา  และท าแบบฝึกหดั  

หน่วยการเรียนท่ี 9 เฉลยในสัปดาห์ต่อไป 
 

แผนการสอน  หน่วยการเรียนที ่5  สมการการเคลือ่นที ่ 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  แสดงการทดลองเพื่อหาค่าความเร่งเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลกได ้
1.2  ค านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ เช่น V , U, a , S , t ในสมการการเคล่ือนท่ีได ้
1.3  น าความรู้ มาใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจ าวนัและในวชิาชีพได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1  การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง 
2.2  สมการการเคล่ือนท่ี 
2.3  หลกัการค านวณสมการการเคล่ือนท่ี 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผน่ใส,แผน่ภาพ,ต ารา,เอกสารประกอบ 
3.2  ชุดการทดลองท่ี 10.1 
3.3  แบบทดสอบ,แบบฝึกหดั 

4.   การเรียนรู้  อาทิ  
       4.1  ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
       4.2  ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
       4.3  เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม ท าใบงาน แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
       4.4  ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 
 



 

 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
5.1    ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายลกัษณะเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
5.2 ผูส้อนใหค้วามรู้เก่ียวกบัปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนเช่น ระยะทาง  

                การกระจดั อตัราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง 
5.3  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่มทดลองการทดลองท่ี 10.1 
5.4 ส่งตวัแทนน าเสนอผลการทดลอง หนา้ชั้นเรียน 
5.5 ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้จากการน าเสนอ 
5.6 ผูส้อนใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการค านวณสมการการเคล่ือนท่ี 
5.7 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 10 
5.8 ผูส้อนเฉลย ผูเ้รียนตรวจ บนัทึกผลลงในแบบประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียน 
5.9 มอบหมายผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัและเฉลยในสัปดาห์ต่อไป 

      5.10  มอบหมายผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากต าราเอกสาร อ่ืน ๆ 
 

แผนการสอน  หน่วยการเรียนที ่6    โมเมนตัม 
 
1.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 บอกความหมายของโมเมนตมัเชิงเส้นและโมเมนตมัเชิงมุมได ้
1.2 บอกความหมายของการดล แรงดล และ กฏการอนุรักษโ์มเมนตมัได ้
1.3 ค านวณหาค่าโมเมนตมัเชิงเส้นและโมเมนตมัเชิงมุมได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของโมเมนตมัเชิงเส้น 
2.2 การดลและแรงดล 
2.3 กฎการอนุรักษโ์มเมนตมั 
2.4 โมเมนตมัเชิงมุม 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผน่ใส  ต ารา เอกสารประกอบ 
3.2 ชุดการทดลอง ท่ี 11.1 
3.3 แบบทดสอบ แบบฝึกหดั ใบงานท่ี 11.1 

 



 

 

4.   การเรียนรู้  อาทิ 
4.1   ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
4.2    ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4.3   เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม การท าใบงาน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 
4.4 ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
5.1 น าสู่บทเรียน  โดย  ทบทวนความรู้เร่ืองกฎการเคล่ือนท่ี ขอ้ท่ี2 ของนิวตนั ท่ีมี

ขอ้ก าหนด 
วา่แรงตอ้งกระท าต่อวตัถุต่อเน่ืองตลอดเวลา หากแรงท่ีมากระท าต่อวตัถุในช่วงเวลาสั้น ๆ จะใช ้
ปริมาณโมเมนตมั มาอธิบายแทน 

5.2 สัปดาห์ท่ี 1 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่ม ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเตรียมไวใ้หใ้นเร่ือง  
ความหมายของโมเมนตมัเชิงเส้น(กลุ่ม1)  การดลและแรงดล(กลุ่ม2)  กฎการอนุรักษโ์มเมนตมั
(กลุ่ม3) 
สัปดาห์ท่ี 2 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเตรียมไวใ้หใ้นเร่ืองโมเมนตมั
เชิงมุม 

5.3 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทน น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.4 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.5  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 5 กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 1 ท าการทดลองท่ี 11.1  สัปดาห์ท่ี 2 ท าใบงานท่ี 

11.1ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.6 ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
 5.8    ผูเ้รียนท าแบบทดสอบ หน่วยการเรียนท่ี 11 

            5.9    ผูส้อนเฉลย ผูเ้รียนตรวจและบนัทึกคะแนนลงในแบบประเมินความกา้วหนา้
ทางการเรียน 

5.10   มอบหมายผูเ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยการเรียนท่ี 11  และเฉลยในสัปดาห์ต่อไป 
5.11   มอบหมายผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เอกสาร และหาความรู้เพิ่มเติม จาก Website ต่าง ๆ 

 
 



 

 

แผนการสอน  หน่วยการเรียนที ่7 งาน  ก าลงั  พลงังาน  
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1    บอกความหมายของงาน  ก าลงั  และพลงังานได ้
1.2    ค านวณหางาน  ก าลงั  พลงังาน  ได ้
1.3    น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและในวชิาชีพได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1    ความหมายของงาน 
2.2    งานในกรณีต่างๆ 
2.3    ก าลงั 
2.4    พลงังาน 

2.4.1    พลงังานจลน์ 
2.4.2      พลงังานศกัย ์

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1    แผน่ใส  ต ารา เอกสารประกอบการเรียนรู้  รูปภาพ 
3.2    ชุดการทดลองท่ี  12.1 
3.3    ใบงานท่ี  12.1  แบบฝึกหดั  แบบทดสอบ 

4. การเรียนรู้ 
         4.1   ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
         4.2   ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
         4.3   เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติังานกลุ่ม การท าใบงาน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 
         4.4   ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
5.1  ผูส้อนถามผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองงานและก าลงั (สัปดาห์ท่ี 1)  และถามเก่ียวกบัเร่ือง

พลงังาน  
                 (สัปดาห์ท่ี2 ) เพื่อน าเขา้สู่บทเรียน 

5.2  แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มศึกษาเร่ืองงานและก าลงั(สัปดาห์ท่ี 1) ศึกษาเร่ืองพลงังาน (สัปดาห์
ท่ี 2) 

5.3  แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.4  ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.5  แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มท าใบงาน ท่ี  12.1 (สัปดาห์ท่ี 1) และท าการทดลองท่ี 12.1 (สัปดาห์ท่ี 

2) 
5.6  แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.7  ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.8   ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี  12 
5.9    ผูส้อนเฉลยแบบทดสอบ ผูเ้รียนตรวจและบนัทึกลงในแบบประเมินความกา้วหนา้

ทางการเรียน 
5.10   มอบหมายท าแบบฝึกหดัและเฉลยสัปดาห์ต่อไป 
5.11   มอบหมายศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม จากเอกสาร ต ารา และ Website ต่าๆ 

 
แผนการสอน  หน่วยการเรียนที ่8 พลงังานนิวเคลยีร์ (Nuclear Energy) 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  บอกความหมายและท่ีมาของพลงังานนิวเคลียร์ได ้
1.2  ค านวณหาพลงังานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ได ้
1.3  น าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจ าวนัและในวชิาชีพได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1  พลงังานนิวเคลียร์ 

2.1.1 พลงังานนิวเคลียร์จากการสลายตวัของนิวเคลียส 
2.1.2 พลงังานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

2.2  การค านวณเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ 



 

 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผน่ใส,รูปภาพ,ต ารา,เอกสารประกอบ 
3.2  ใบงานท่ี 13.1 
3.3  แบบทดสอบ,แบบฝึกหดั 

 
4.   การเรียนรู้ 
      4.1  ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดกติกาการเรียนร่วมกนั 
      4.2  ท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      4.3  เนน้การเรียนรู้โดยปฏิบติังานกลุ่ม การท าใบงาน แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
      4.4  ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 
5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

5.1  ผูส้อนใหผู้เ้รียนอภิปรายเร่ืองผลการทดลองพลงังานนิวเคลียร์เพื่อน าเขา้สู่บทเรียน 
5.2  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้จากต าราและเอกสารประกอบ 

               ท่ีเตรียมมาให ้ดงัน้ี   กลุ่มท่ี 1  พลงังานนิวเคลียร์จากการสลายตวัของนิวเคลียส   
               กลุ่มท่ี 2  พลงังานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยาเคมี     กลุ่มท่ี 3 การค านวณเก่ียวกบัพลงังาน 

5.3  สมาชิกในกลุ่มอภิปรายสรุปองคค์วามรู้ ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.4  ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.5  แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ท าใบงานท่ี 13.1 แลว้สรุปองคค์วามรู้ 
5.6  ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.7  ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 
5.8  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบ หน่วยการเรียนท่ี 13 ผูส้อนเฉลยแบบทดสอบ ผูเ้รียนตรวจ 

 บนัทึกคะแนนลงในใบประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียน 
       5.10   มอบหมายใหท้ าแบบฝึกหดั หน่วยการเรียนท่ี 13 เฉลยในสัปดาห์ต่อไป 
       5.11   มอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสาร ต ารา และจาก Website 

 
 
 
 
    


