
 

 

                                    วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม 
รหสั 2000 – 1302 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ส านกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 

จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ แรง  การสมดุลของวตัถุ การ
เคล่ือนท่ี  งาน ก าลงั พลงังาน คล่ืน  

2. เพื่อใหมี้ทกัษะการค านวณ การทดลอง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ และปฏิบติั เก่ียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์  แรง  สมดุลของวตัถุและการเคล่ือนท่ีแบบต่าง 
ๆ  

2. แสดงความรู้ และปฏิบติั เก่ียวกบัหลกัการท างานของคล่ืน และพลงังาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวตัถุ และการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  การเคล่ือนท่ี
แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  งาน ก าลงัและพลงังาน คล่ืนและสมบติัของคล่ืน  คล่ืนกล  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   
 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทีเ่น้น 
มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์อาจารยส์ามารถสังเกตได ้ ขณะ

ท าการสอน ในเร่ืองความมีมนุษยสัมพนัธ์  ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัคี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการพึ่งตนเอง 

 
 
 



 

 

 
 

 

โครงการจัดการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา   วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส  2000–1302 
ท–ป–น     1–2–2    จ านวนคาบสอน     3    คาบ: สัปดาห์ ระดับช้ัน ปวช.       

 
สัปดาห์ที่ หน่วยที่ ทฤษฎี ปฏิบัติ จ านวนคาบ 

1 1 ปริมาณทางฟิสิกส์ กิจกรรมการทดลองท่ี 1.1 3 
2 1 ปริมาณทางฟิสิกส์ (ต่อ) กิจกรรมการทดลองท่ี 1.2 3 
3 2 เวกเตอร์  3 
4 3 แรงและชนิดของแรง กิจกรรมการทดลองท่ี 3.1 3 
5 3 แรงและชนิดของแรง (ต่อ) กิจกรรมการทดลองท่ี 3.2 3 
6 4 การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง กิจกรรมการทดลองท่ี 4 3 
7 4 การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง (ต่อ) (น าเสนอผลการทดลอง) 3 
8 5 โปรเจคไทล์ กิจกรรมการทดลองท่ี 5.1 3 
9 5 โปรเจคไทล ์(ต่อ) กิจกรรมการทดลองท่ี 5.2 3 

10 6 งาน ก าลงั และพลงังาน กิจกรรมการทดลองท่ี 6 3 
11 6 งาน ก าลงั และพลงังาน (ต่อ) (น าเสนอผลการทดลอง) 3 
12 7 สมดุลของวตัถุ กิจกรรมการทดลองท่ี 7 3 
13 7 สมดุลของวตัถุ (ต่อ) (น าเสนอผลการทดลอง) 3 
14 8 คล่ืนและสมบติัของคล่ืน กิจกรรมการทดลองท่ี 8.2-8.2 3 
15 8 คล่ืนและสมบติัของคล่ืน (ต่อ) กิจกรรมการทดลองท่ี 8.3-8.4 3 
16 9 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  3 
17 9 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ)  3 
18  วดัผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 3 

รวม 54 



 

 

การวดัและประเมนิผล 
 
1.  สอบยอ่ย                        50     คะแนน 
2.  ใบงาน    5       คะแนน 
3.  แบบฝึกหดั                    5        คะแนน 
4.  คุณธรรมจริยธรรม        20       คะแนน 
5.  สอบปลายภาคเรียน      20       คะแนน 
                 รวม                 100      คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  ปริมาณทางฟิสิกส์ สอนครัง้ท่ี 1–2/18 
ช่ือเร่ือง  ปริมาณทางฟิสิกส์ จ านวน  6  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
 1.1 ความหมายของฟิสิกส์ 
 1.2 ธรรมชาตขิองการวดั 
      1.3 การแปลความหมายของข้อมลู 
     1.4 การวดัปริมาณทางฟิสิกส์ 
     1.5 การเปล่ียนหน่วย 
     1.6 เลขนยัส าคญั 

กิจกรรมการทดลองท่ี 1.1  
กิจกรรมการทดลองท่ี 1.2 
 

 

แนวคิดส าคัญ 
 วิชาฟิสิกส์ คือ วิชาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเนือ้หาทางด้านของการค้นพบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  ซึ่งการค้นพบ
เหล่านัน้ได้มาจากการทดลองค้นคว้าวิเคราะห์ผลการทดลองท่ีเกิดขึน้ จึงต้องมีการวดัออกมาเป็นปริมาณตา่ง 
ๆ ดงันัน้การศกึษาเก่ียวกบัธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ต้องมีทกัษะการวดั การใช้ระบบหน่วยวดัระหว่างชาติ จะ
ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ื อ เ ป็ น พื ้น ฐ า น ใ น ก า ร เ รี ย น ต่ อ ไ ป ไ ด้  
อยา่งเหมาะสม และเพื่อจะได้ศกึษาเปรียบเทียบผลการค้นคว้าและทดลองได้ชดัเจนขึน้ 
 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

 1. บอกวิธีการวดัปริมาณทางฟิสิกส์  
 2. บอกหนว่ยของการวดั 
 3.  ใช้ค าอปุสรรคแทนตวัเลข 10 ยกก าลงั 
 4. เขียนและบอกหลกัในการนับ การบวก การลบ 
เลขนยัส าคญั 
 

5. บอกความส าคญัของเคร่ืองมือวดั 
6. เลือกใช้เคร่ืองมือวดัให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ี
ต้องการวดั 
7. เลือกใช้เคร่ืองมือวดัได้อยา่งเหมาะสม 
8. บอกผลการวดัและบนัทกึผลการวดั 
 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
เนือ้หาสาระ 
 1.1 ความหมายของฟิสิกส์ 
  ฟิสิกส์ (Physics) มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกหมายถึง “ธรรมชาติ” เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษา
เก่ียวข้องกบัสสาร พลงังาน ความสมัพนัธ์ระหว่างสสารและพลงังาน รวมทัง้ยงัเป็นความรู้พืน้ฐานท่ีน าไปใช้ใน
การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ เพ่ือชว่ยอ านวยความสะดวกแก่มนษุย์ 
 1.2 ธรรมชาตขิองการวดั 
  1.2.1 การแสดงผลของการวดั ปัจจบุนัมี 2 ลกัษณะคือ แบบขีดสเกลและแบบตวัเลข 
  1.2.2 ความคลาดเคล่ือนของการวดั การวดัเป็นกระบวนการใช้หรือการเลือกใช้เคร่ืองมือในการ
วดั ตลอดจนการระบหุนว่ยของการวดัข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้จากการวดั ประกอบด้วยตวัเลขและหน่วยการวดัเสมอ 
ข้อมลูท่ีได้ถกูต้องและแมน่ย าเพียงใดขึน้อยู่กบัปัจจยั คือ ผู้ท าหน้าท่ีวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั สภาพแวดล้อม
ขณะท าการวดั 
  1.2.3 การอา่นและการบนัทกึผลจากการวดั 
       1.3 การแปลความหมายของข้อมลู 
 1.3.1 การบนัทึกข้อมลูลงในตาราง 
 1.3.2 การน าเสนอข้อมลู 
 1.3.3  รูปแบบการน าเสนอข้อมลู 
  1.3.4 การเขียนกราฟระบบพิกดัฉาก 
 1.3.5 การวิเคราะห์และแปลความหมายกราฟเส้นตรง 
      1.4 การวดัปริมาณทางฟิสิกส์ 
  1.4.1 หนว่ยมลูฐาน (Base Units) 
  1.4.2 หนว่ยเสริม (Supplementary Units) 
  1.4.3 หนว่ยอนพุนัธ์ (Derived Units) 
  1.4.4 หนว่ยอ่ืน ๆ ท่ีใช้ร่วมกบัหนว่ยระหวา่งชาติ 
  1.4.5 ตวัพหคุณู (Multiplier) และค าอปุสรรค (Prefixes) 
      1.5 การเปล่ียนหนว่ย 
       1.6 เลขนยัส าคญั 



 

 

 1.6.1 หลักในการนับจ านวนเลขนัยส าคัญ 

    1.6.2 การบวก และลบเลขนยัส าคญั 
    1.6.3 การคณูและหารเลขนยัส าคญั 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1/18, คาบที่ 1–3/54) 
 1. ครูชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล
การเรียน คณุลกัษณะนิสยัท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และข้อตกลงในการเรียน 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 1  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน และครูให้หนงัสือเรียน 
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 1.1 – 1.3 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 1.1 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2/18, คาบที่ 4-6/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 1 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 1.4-1.6 
 4. นกัเรียนท ากิจกรรมตามกิจกรรมการทดลองท่ี 1.2 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างาน
กลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 1 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 



 

 

 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ี 1.1–1.8 PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม  ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไมมี่ 
 
ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 1 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 1 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  เวกเตอร์ สอนครัง้ท่ี 3/18 
ช่ือเร่ือง  เวกเตอร์ จ านวน  3  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
 2.1 ปริมาณเวกเตอร์ 
 2.2 การรวมเวกเตอร์ 
 2.3 การคณูเวกเตอร์ 
 

 

 

แนวคิดส าคัญ 
 ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantities) เป็นปริมาณท่ีมีขนาดและทิศทาง เช่น การกระจดั ความเร็ว 
แรง ความเร่ง โมเมนต์ โมเมนตมั ฯลฯ ใช้สญัลกัษณ์หวัลกูศรแสดงทิศทาง และความยาวลกูศรแทนขนาดหรือ
ใช้อกัษรตวัพิมพ์ใหญ่ A, B, C ถ้าเป็นตวัพิมพ์เล็กจะต้องใส่บาร์ด้านบนอกัษร a , b , c  เวกเตอร์สามารถ
รวมกันได้เป็นเวกเตอร์ลัพธ์โดยการใช้หลักการหางต่อหัว  (วาดรูป) องค์ประกอบของเวกเตอร์ 
ในแนวพิกดัฉาก (แกน x, y) และทฤษฎีส่ีเหล่ียมด้านขนานและการคณูเวกเตอร์ 
 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัเวกเตอร์ 

 



 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

 1. บอกความหมาย และยกตวัอยา่งปริมาณทางฟิสิกส์ 
 2. เขียนปริมาณเวกเตอร์ 
 3. หาผลลพัธ์ของการบวกและการคณูเวกเตอร์ 
 4. น าความรู้เร่ืองเวกเตอร์ไปประยกุต์ในการแก้ปัญหา
โจทย์ปริมาณทางฟิสิกส์และการเรียนวิชาชีพ 
 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 
เนือ้หาสาระ 
 2.1 ปริมาณเวกเตอร์ 
   2.1.1 ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantities) เป็นปริมาณท่ีมีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น มวล 
ระยะทาง เวลา พืน้ท่ี ความหนาแนน่ ปริมาตร ก าลงั ฯลฯ 
  2.1.2 ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantities) เป็นปริมาณท่ีมีขนาดและทิศทาง เช่น การกระจดั 
ความเร็ว แรง ความเร่ง โมเมนต ์โมเมนตมั ฯลฯ 
  2.1.3 สญัลกัษณ์และการเขียนรูปแทนปริมาณเวกเตอร์ 
  2.1.4 ประเภทของเวกเตอร์ 
  2.2 การรวมเวกเตอร์ 
   2.2.1 การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป (หางตอ่หวั) 
   2.2.2 การรวมเวกเตอร์โดยการค านวณ 
 2.3 การคณูเวกเตอร์ 
  2.3.1 การคณูปริมาณเวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์ 
  2.3.2 การคณูปริมาณเวกเตอร์แบบสเกลาร์ (Dot Product) 
  2.3.3 การคณูปริมาณเวกเตอร์แบบเวกเตอร์ (Cross Product) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3/18, คาบที่ 7–9/54) 



 

 

 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน 
 3. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  3.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 2 
  3.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  3.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 4. ขัน้สอนเนือ้หาสาระ 
 5. นกัเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกหดั ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 6. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 7. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 2 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 2, PowerPoint ประกอบการสอน และแบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง สมบรูณ์ 
 
ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

http://www.google.com/


 

 

1. ผลการน าเสนองานจากแบบฝึกหดั 
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 2 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 2 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  แรงและชนิดของแรง สอนครัง้ท่ี 4–5/18 
ช่ือเร่ือง  แรงและชนิดของแรง จ านวน  6  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
 3.1 แรงและชนิดของแรง 
 3.2 แรงเสียดทาน 
 

กิจกรรมการทดลองท่ี 3.1  
กิจกรรมการทดลองท่ี 3.2 
 

 

แนวคิดส าคัญ 
 การศกึษา ค้นคว้า การสืบค้นข้อมลู การท ากิจกรรม การฝึกทกัษะการแก้ปัญหาโจทย์ ในเร่ืองของแรงท่ี
เกิดขึน้จะมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไปตามผลของการกระท าท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเราสามารถแบง่ออกเป็นชนิดตา่ง ๆ 



 

 

ได้ 2 ประเภท คือ แรงในธรรมชาต ิและแรงท่ีเกิดขึน้จากการกระท าจะท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
แรงและชนิดของแรงแล้วน าไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัแรงและชนิดของแรง 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

 1. อธิบายการเกิดแรงชนิดตา่ง ๆ 
 2. ค านวณหาคา่ของแรงลพัธ์ 
 3. อธิบายผลของแรงท่ีไปกระท าตอ่วตัถ ุ
 4. อธิบายแรงเสียดทาน 
 5. บอกประโยชน์ของการน าแรงไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวนั 
 

6. ศกึษาผลของแรงท่ีกระท าตอ่วตัถ ุ
7. เพ่ือศกึษาวิธีการวดัของแรงโดยใช้
หลกัการของเคร่ืองชัง่สปริง 
 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 
 
เนือ้หาสาระ 
 3.1 แรงและชนิดของแรง 

  3.1.1 แรง (Force) คือ อ านาจอย่างหนึ่งท่ีท าให้วตัถมีุความเร่ง หรือเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี
จากเดมิแรงยงัสามารถอธิบายได้อยา่งหนึง่คือ การผลกัหรือการดงึ 
  3.1.2 มวล (Mass) คือ ปริมาณเนือ้ธาตขุองวตัถหุรือสสาร หรือจ านวนอะตอมท่ีบรรจอุยู่ในวตัถุ
นัน้ๆเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) มวลมีสมบตัิในการต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี
ไม่ขึน้อยู่ในต าแหน่งใด ๆ ในอวกาศ มวลท่ีวดัได้เท่าไรบนพืน้โลกจะเท่ากบัท่ีวดัได้บนดวงจนัทร์หรืออวกาศ 
เพราะจ านวนของอะตอมเทา่กนัจะเขียนแทนด้วยสญัลกัษณ์ “ m ”  
  3.1.3 น า้หนกั (Weight) คือ แรงดึงดดูของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุ มีทิศพุ่งสู่โลก ถูกเขียนแทนด้วย
สญัลกัษณ์ “W” มีหนว่ยเป็นนิวตนั (N) เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะมีขนาดและทิศทางถ้าวตัถมุวล m ให้ตก



 

 

อย่างเสรีบริเวณผิวโลกมนัจะตกด้วยความเร่งคงท่ี g  (g = 9.8 m/s2) โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศ เม่ือ
มวลท่ีตกมีความเร่งจงึต้องเกิดแรงลพัธ์ตามกฎข้อท่ี 2 ของนิวตนั  

  3.1.4 ชนิดของแรง 
   1. แรงท่ีเกิดขึน้ในธรรมชาติ 
   2. แรงท่ีเกิดจากการกระท า 
 3.2 แรงเสียดทาน 
  3.2.1 แรงเสียดทานจลน์ เป็นแรงเสียดทานท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีวตัถกุ าลงัเคล่ือนท่ี ต้องค านึงถึง ทิศ
ของแรงเสียดทานจลน์ จะมีทิศตรงกนัข้ามกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  และขนาดของแรงเสียดทานจลน์ของวตัถุ
ขึน้อยู่กับแรงกดพืน้ผิวสัมผัสในแนวตัง้ฉากและสัมประสิทธ์ิความเสียดทานจลน์ (k) ซึ่งระหว่างวัตถ ุ
คูห่นึง่ ๆ มีคา่คงท่ีเสมอ 
  3.2.2 แรงเสียดทานสถิต เป็นแรงเสียดทานท่ีเกิดขึน้เม่ือวตัถยุงัไม่มีการเคล่ือนท่ี ต้องค านึงถึง ทิศ
ของแรงเสียดทานสถิต จะมีทิศตรงกนัข้ามกบัทิศท่ีวตัถพุยายามจะเคล่ือนท่ี และขนาดของแรงเสียดทานสถิต
ของวตัถุท่ีวางอยู่บนผิวสมัผสัคู่หนึ่ง ๆ มีคา่แปรได้ตัง้แต ่0 ไปจนกระทัง่ถึงค่ามากท่ีสดุ ซึ่งจะเกิดขึน้เม่ือวตัถุ
ก าลงัจะเคล่ือนท่ี (เร่ิมเคล่ือนท่ีหรือหยดุนิ่งเป็นครัง้สดุท้าย) 
  3.2.3 สมัประสิทธ์ิความเสียดทาน (Coefficient Friction) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4/18, คาบที่ 10–12/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 3  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 3.1 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 3.1 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5/18, คาบที่ 13-15/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  



 

 

  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 4 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 3.2 
 4. นกัเรียนท ากิจกรรมตามกิจกรรมการทดลองท่ี 3.2 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างาน
กลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 3 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หนว่ยท่ี 3 ใบกิจกรรมทดลองท่ี 3.1–3.2, PowerPoint ประกอบการสอน 
และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง สมบรูณ์ 
 
ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 3 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 3 

http://www.google.com/


 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 4 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง สอนครัง้ท่ี 6–7/18 
ช่ือเร่ือง  การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง จ านวน  6  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 



 

 

 4.1 ความหมายของการเคล่ือนท่ี 
 4.2 ปริมาณท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ี 
 4.3 กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
 4.4 การเคล่ือนท่ีของวัตถุภายใต้แรง
โน้มถ่วงของโลก 
 

กิจกรรมการทดลองท่ี 4  
 

 

แนวคิดส าคัญ 
 การเคล่ือนท่ีของวัตถุเป็นผลมาจากการท่ีมีแรงไปกระท าต่อวัตถุ  ท าให้วัตถุเปล่ียนแปลงสภาพ 
โดยเปล่ียนต าแหน่งจากจุดท่ี 1 ไปยังจุดท่ี 2 โดยการเปล่ียนต าแหน่งของวัตถุจะท าให้เกิดปริมาณ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนท่ี เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนต าแหน่งอย่างต่อเน่ืองตามเวลาท่ีผ่านไป
โดยมีทิศทาง และระยะทาง มีลกัษณะทางการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรง เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถใุน 1 มิติ โดย
ไมส่นใจถึงสาเหตท่ีุท าให้วตัถเุคล่ือนท่ี ซึง่เรียกวา่ จลศาสตร์ 
 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

    1. บอกความสัมพัน ธ์ระหว่างป ริมาณต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ี 
 2. ค านวณหาความเร็ว อตัราเร็ว ความเร่งของวตัถ ุ
 3. อธิบายลกัษณะของการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง 

4. ค านวณหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง 

 5. ค านวณหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ีภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 

    6. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบความเร่งของ
วตัถท่ีุมีน า้หนกัหรือมวลแตกตา่งกนัท่ีตก
อยา่งเสรีภายใต้แรงดงึดดูของโลก 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 



 

 

 

เนือ้หาสาระ 
  4.1 ความหมายของการเคล่ือนท่ี 
  3.1.1 การเคล่ือนท่ี (Motion) หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
ของวตัถใุนชว่งเวลาหนึง่ โดยมีทิศทางและระยะทางการเปล่ียนต าแหน่งของวตัถใุนช่วงเวลาหนึ่งนัน้ ซึ่งวดัโดย
ผู้สงัเกตท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกรอบอ้างอิง 
  3.1.2 การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง (Rectilinear Motion) หมายถึง การเคล่ือนท่ีของวตัถุอยู่ใน
แนวเดียวกนัตลอดเป็นแนวเส้นตรง แล้วมีความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็ว เวลา ความเร่ง และระยะทางท่ีวตัถุ
เคล่ือนท่ีไปได้  
 4.2 ปริมาณท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ี 
 4.2.1 เวลา (Time, t) 

 4.2.2 ระยะทาง (Distance, s) 
 4.2.3 การกระจดั (Displacement, d) 

4.2.4 อตัราเร็ว (Speed, V) 
4.2.5 ความเร็ว (Velocity) 
4.2.6 ความเร็วเฉล่ีย (Average Velocity) 
4.2.7 ความเร็วขณะใดขณะหนึง่ (Instantaneous Velocity) 
4.2.8 ความเร่ง (Acceleration) 

 4.3 กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
  4.3.1 กฎข้อท่ี 1 “วตัถุจะคงสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีได้ก็ต่อเม่ือ
ผลรวมของแรง (แรงลพัธ์) ท่ีกระท าตอ่วตัถมีุคา่เทา่กบัศนูย์”  

 4.3.2 กฎข้อท่ี 2 “เม่ือมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระท าต่อวัตถุ จะท าให้วัตถุเกิด
ความเร่งในทิศเดียวกบัแรงลพัธ์ท่ีมากระท า และขนาดของความเร่งจะแปรผนัตรงกบัขนาดของแรงลพัธ์ และจะ
แปรผกผนักบัมวลของวตัถ”ุ 
  4.3.3 กฎข้อท่ี 3 “เม่ือมีแรงกิริยา (Action Force) จะต้องมีแรงปฏิกิริยา (Reaction Force) 
ขนาดเทา่กนัแตมี่ทิศทางตรงกนัข้ามกระท ากบัวตัถคุนละก้อน” 
 4.4 การเคล่ือนท่ีของวตัถภุายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6/18, คาบที่ 16–18/54) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 

 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 4  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 4.1-4.2 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 4 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 7/18, คาบที่ 19-21/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 6 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 4.3-4.4 
 4. นกัเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลองท่ี 4 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 4 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 4 ใบกิจกรรมทดลองท่ี 4, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  

http://www.google.com/


 

 

  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย สมบรูณ์ 
 
ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 4 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 4 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่ 5 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  โปรเจคไทล์ สอนครัง้ท่ี 8–9/18 
ช่ือเร่ือง  โปรเจคไทล์ จ านวน  6  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
   5.1 การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล์ 
   5.2 การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

        5.3 การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิกอยา่งง่าย 

กิจกรรมการทดลองท่ี 5.1  
กิจกรรมการทดลองท่ี 5.2  
 

 

แนวคิดส าคัญ 
 การเคล่ือนท่ีของวตัถ ุนอกจากจะเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรงซึง่เป็นการเคล่ือนท่ีใน 1 มิติ ยงัมีการเคล่ือนท่ี
แบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นลกัษณะของการเคล่ือนท่ีใน 2 มิติ โปรเจคไทล์เป็นแบบหนึ่งของการเคล่ือนท่ีท่ีเกิดขึน้จาก
การท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีเข้าไปในบริเวณท่ีมีแรงกระท าไม่อยู่ในแนวเดียวกับการเคล่ือนท่ีการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเคล่ือนท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ วตัถุจะเคล่ือนท่ีรอบจุด  ๆ หนึ่ง เป็นระยะคงท่ี 
และเคล่ือนท่ีกลบัมาสู่จดุเดิมซ า้ ๆ กนัหลาย ๆ รอบ แตล่ะรอบจะมีลกัษณะของการเคล่ือนท่ีเหมือนกนั จึงท าให้
เราศึกษาเ พียง  1 รอบแล้วน ามาอธิบายรอบอ่ืน  ๆ  ไ ด้การ เค ล่ือน ท่ีแบบฮา ร์มอนิก 
อย่างง่าย (Simple Harmonic Motion เป็นการเคล่ือนท่ีแบบกลบัไปกลบัมาซ า้รอยเดิม เช่น การสัน่ของวตัถุ
หรือการแกว่งของวัตถุ อันเป็นผลจากการกระท าของแรงท่ีมีทิศทางเปล่ียนไป จึงท าให้วัตถุมีการเคล่ือนท่ี
เปล่ียนทิศไปตามทิศของแรงท่ีมากระท า 
 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัโปรเจคไทล์ 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 



 

 

  1. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ 
  2. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
  3. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกอย่าง

ง่าย 
  4. เปรียบเทียบลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบตา่ง ๆ 
 5. ค านวณเก่ียวกบัลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบตา่ง ๆ 

     6. เพ่ือศกึษาหาความเร็วเร่ิมต้นของลกู
บอลเม่ือลกูบอลถกูปลอ่ยในแนวราบ 
      7. เพ่ือศกึษาหาระยะการตกไกลสดุของ
ลกูบอลท่ีต าแหนง่มมุใดมมุหนึง่ 
      8. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้น
เชือก ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นแรงท่ีท าให้วตัถุเคลื่อนท่ี
ในแนววงกลม เมื่อน า้หนักหรือมวลของวตัถุท่ี
เคลื่อนท่ีแตกตา่งกนั 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 

เนือ้หาสาระ 
 5.1 การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล์ 

  5.1.1 การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล์ เป็นการเคล่ือนท่ี 2 มิติ ลักษณะท่ีเป็นแนวโค้งแบบ
พาราโบลาท าให้มีการกระจดัเกิดขึน้ 2 แนวพร้อมกันคือ แนวราบและแนวดิ่ง มีแรงกระท าในแนวดิ่งเพียงแรง
เดียว คือแรงดงึดดูของโลก (mg) ในแนวราบไมมี่แรงกระท า 
  5.1.2 เง่ือนไขของการเคล่ือนท่ีวิถีโค้ง ประกอบด้วยการเคล่ือนท่ี 2 แนว พร้อมกนั คือ แนวราบ
และแนวดิง่ 

   5.2 การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
  5.2.1 ลกัษณะของการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม คือ การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีมีแรงกระท าตัง้ฉากกับ
ความเร็วอยูต่ลอดเวลา 
  5.2.2 การเคล่ือนท่ีในแนววงกลม หมายถึง การเคล่ือนท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเร็วตลอดเวลา 
ถึงแม้อตัราเร็ว (ขนาดของความเร็ว) จะคงท่ีแตเ่วกเตอร์ของความเร็วเปล่ียนแปลง  
  5.2.3 ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง หมายถึง การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมอย่างสม ่าเสมอ จะมีความเร่ง
เฉพาะความเร่งท่ีมีทิศเข้าสูศ่นูย์กลางเทา่นัน้ซึง่เราเรียกความเร่งนีว้า่ ความเร่งสูศ่นูย์กลาง 

  5.2.4 อตัราเร็วของการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
  5.2.5 ระยะทาง (s) 
  5.2.6 แรงหนีศนูย์กลางและแรงสูศ่นูย์กลาง 



 

 

  5.2.7 การเคล่ือนท่ีของดาวเทียม 
  5.2.8 การเลีย้วโค้งของรถยนต์และรถจกัยานยนต์ 

         5.3 การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิกอยา่งง่าย 
  5.3.1 ลกัษณะของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

  5.3.2 ปริมาณท่ีเก่ียวข้องการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 8/18, คาบที่ 22–24/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 5  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 5.1-4.5 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 5.1 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 9/18, คาบที่ 25-27/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 8 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 5.2-5.3 
 4. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 5.2 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 5 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 



 

 

 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 5 ใบกิจกรรมทดลองท่ี 5.1-5.2, PowerPoint ประกอบการสอน 
และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย สมบรูณ์ 
 
ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 5 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 5 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 6 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  งาน ก าลงั และพลงังาน สอนครัง้ที่ 10–11/18 

ช่ือเร่ือง  งาน ก าลงั และพลงังาน จ านวน  6  คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 
6.1 งาน 
6.2 ก าลงั 
6.3 พลงังาน 

 

กิจกรรมการทดลองท่ี 6  
 

 

แนวคิดส าคัญ 
ในการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุเป็นผลมาจากการท่ีแรงไปกระท าในชีวิตประจ าวนัท าให้วตัถเุคล่ือนท่ี     การ

เคล่ือนท่ีของวตัถจุะเร็วหรือช้าขึน้อยู่กบัขนาดของแรงท่ีมากระท า งานจะเกิดขึน้เม่ือมีแรงมากระท ากบัวตัถุ แล้ว
ท าให้วตัถเุคล่ือนท่ี โดยมีก าลงัเข้ามาเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ีเป็นความสามารถของวตัถุท่ีท างานได้ในหนึ่ง
หนว่ยเวลาตามแรงท่ีกระท า จากกระบวนการท างานจะท าให้เกิดพลงังานตามมา พลงังานนัน้สามารถเปล่ียน



 

 

จากรูปแบบหนึง่ไปเป็นอีกรูปแบบหนึง่ได้ แตพ่ลงังานไมส่ามารถสร้างขึน้ใหม่หรือท าลายได้ ในหน่วยนีจ้ะแสดง
ให้เห็นหลกัของงานและพลงังาน พร้อมทัง้การประยกุต์เพ่ืออธิบายระบบทางกลศาสตร์ 
 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบังาน ก าลงั และพลงังาน 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

1.  อธิบายความหมายของงาน ก าลัง และพลังงาน
ทางวิทยาศาสตร์ 
2.  เปรียบเทียบงาน ก าลงั และพลงังาน 
3.  อธิบายความสมัพนัธ์ของงาน ก าลงั และพลงังาน 
 

    4. เพ่ือเรียนรู้ว่าวัตถุท่ีก าลังหมุน 
พยายามท่ีจะรักษาระดบัของพลงังานไว้
ให้คงท่ีได้อยา่งไร 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 

เนือ้หาสาระ 
 6.1 งาน 

   ในทางฟิสิกส์ถือว่าจะมีงานเกิดขึน้เม่ือมีแรงมากระท ากบัวตัถุแล้วท าให้วตัถเุคล่ือนท่ี ถ้าออก
แรงกระท ากบัวตัถแุล้ววตัถไุมเ่คล่ือนท่ี ถือว่าไม่เกิดงาน ดงันัน้ งาน หมายถึง แรงคณูด้วยระยะทางตรงในแนว
ท่ีแรงกระท า งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น นิวตนัเมตร (N.m) หรือ จลู (Joule; J) และในกรณีท่ีแรงท า
มมุ   กบั S จะได้งานท่ีมีลกัษณะดงัรูป 

 

 
 



 

 

6.2 ก าลงั 
ก าลงั หมายถึง ความสามารถของวตัถท่ีุท างานได้ในหนึ่งหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นวตัต์ (W)  1000 วตัต์ 

= 1 kW : 1 กิโลวตัต์ (kW) = 1.341 ก าลงัม้า (หนว่ยองักฤษ 1 แรงม้า (hp) = 0.746 kW) 
6.3 พลงังาน 
 พลงังาน หมายถึง ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตวัของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลการกระท าของ

แรงท่ีท าให้วตัถเุคล่ือนท่ี พลงังานสามารถเปล่ียนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เช่น พลงังานแสงเปล่ียนเป็น
พลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน ได้แก่ กาต้มน า้ หม้อหุงข้าว    เคร่ืองปิง้ขนม
ปัง พลงังานมีหนว่ยเป็นจลู (J) 

 พลงังานสามารถเปล่ียนรูปแบบหนึ่งไปยงัอีกรูปแบบหนึ่งได้ และไม่สามารถจะท าให้สญูสลายไป
ได้ เว้นแต่มีการเปล่ียนรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานในรูปอ่ืน เช่น เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์  
ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 10/18, คาบที่ 28–30/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 6  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 6.1-6.2 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 6 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 11/18, คาบที่ 31-33/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 10 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 6.2-6.3 



 

 

 4. นกัเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลองท่ี 6 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 6 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 6 ใบกิจกรรมทดลองท่ี 6, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม  ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย สมบรูณ์ 
 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการน าเสนองานจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 6 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 6 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 

http://www.google.com/


 

 

2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที่ 7 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  สมดลุของวตัถ ุ สอนครัง้ที่ 12–13/18 

ช่ือเร่ือง  สมดลุของวตัถ ุ จ านวน  6  คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 



 

 

 7.1 สมดลุของวตัถ ุ
 7.2 โมเมนต ์
 

กิจกรรมการทดลองท่ี 7 ก าหมนุ  
 

 

แนวคิดส าคัญ 
การท่ีวตัถุอยู่นิ่งหรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีโดยไม่มีความเร็วเปล่ียนแปลงรูปการเคล่ือนท่ี      (แรง

ลัพธ์ ท่ีกระท าเป็นศูนย์ ) เรียกว่า รูปสมดุล หรือเม่ือมีแรงหลายแรงมากระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้วัตถุ 
อยู่ในรูปท่ีหยุดนิ่งหรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี เรียกว่า วัตถุอยู่ในรูปสมดุลต่อการเคล่ือนท่ี และถ้าวัตถุนัน้ 
อยู่ในรูปท่ีไม่หมุน เรียกว่า วัตถุอยู่ในรูปสมดุลต่อการหมุน  และการท่ีมีแรงมากระท าต่อวัตถุแล้วเกิดการหมุน 
ผลของแรง ท่ีท าให้วัตถุหมุน  เ รียกว่า  โมเมนต์ หลักสมดุลของแรงและโมเมนต์นัน้ มีอยู่มากมาย 
ในชีวิตประจ าวนั เชน่ ใช้กบัเคร่ืองผอ่นแรงชนิดตา่ง ๆ ไขควง คีมตดัลวด กว้าน ระบบรอก คานงดั ล้อและเพลา 
เป็นต้น 
 
สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัสมดลุของวตัถ ุ

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

1. อธิบายโมเมนต์ของแรงท่ีท าให้เกิดการหมนุ 
2. อธิบายโมเมนต์ของแรงคูค่วบ 
3. ค านวณหาขนาดของโมเมนต์ 
4. อธิบายสมดลุและเสถียรรูปของสมดลุ 
5. บอกข้อแตกตา่งระหวา่งจดุศนูย์กลางมวลและ

จดุศนูย์ถ่วง  
6. ค านวณโจทย์เก่ียวกบัสมดลุของแรง 
 

    4. เพ่ือเรียนรู้ว่าวัตถุท่ีก าลังหมุน 
พยายามท่ีจะรักษาระดบัของพลงังานไว้
ให้คงท่ีได้อยา่งไร 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 



 

 

เนือ้หาสาระ 
 7.1 สมดลุของวตัถ ุ
  7.1.1 ความหมายของสมดลุ 
 สมดลุ คือ การท่ีวตัถไุม่เปล่ียนรูปการเคล่ือนท่ีวตัถุจะคงรูปอยู่นิ่งหรือรูปเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว
คงตวั โดยแรงลพัธ์ท่ีกระท าตอ่วตัถเุป็นศนูย์ สภาวะนีโ้มเมนต์ของวตัถจุะต้องมีคา่เทา่กบัศนูย์ 
 สมดลุ มี 2 แบบ คือ 

1. สมดลุสถิต (Static Equilibrium) เกิดเม่ือวตัถอุยู่นิ่ง เช่น หนงัสือวางนิ่งอยู่บนพืน้โต๊ะ     เสา
ไฟฟ้า ปัน้จัน่นัง่ร้านท่ีตดิตัง้ให้คงรูปอยูน่ิ่ง เป็นต้น 

2. สมดลุจลน์ (Kinetic Equilibrium) เกิดเม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตวั หรือหมุนด้วย
อตัราเร็วคงตวั เชน่ รถยนต์แลน่ไปตามถนนตรงด้วยความเร็วคงตวั แท่งไม้ไถลลงตามพืน้เอียงด้วยความเร็วคง
ตวั 

7.1.2 ลกัษณะสมดลุของแรง 
  7.1.3 สมดลุท่ีสมบรูณ์และเสถียรรูปของสมดลุ 

 วตัถสุามารถเข้าสูส่มดลุได้ 2 ลกัษณะ คือ สมดลุตอ่การเล่ือนต าแหน่งและสมดลุตอ่การหมนุวตัถ ุ
ไมจ่ าเป็นต้องอยูใ่นสมดลุทัง้ 2 ลกัษณะพร้อมกนั แตถ้่ามีสมดลุทัง้สองลกัษณะเกิดขึน้พร้อมกนัเม่ือใด         จะ
เรียกวา่ วตัถใุนสมดลุท่ีสมบรูณ์ ผลลพัธ์ คือ วตัถจุะอยูน่ิ่งหรือมีความเร็วคงท่ีและไมห่มนุ 

7.1.4 จดุศนูย์กลางมวลและจดุศนูย์ถ่วง 
 7.2 โมเมนต ์

โมเมนต์ เป็นความสามารถของแรงในการหมุนวตัถรุอบจุดหมุน ขนาดของโมเมนต์หาได้จากแรง
คณูกบัระยะทางตัง้ฉากจากจุดท่ีแรงกระท าไปยงัจุดหมนุ เม่ือมีแรงภายนอกมากระท าตอ่วตัถโุดยแนวแรงไม่
ผา่นจดุศนูย์กลางมวล วตัถนุัน้จะหมนุไปรอบ ๆ จดุศนูย์กลางมวล หนว่ยของโมเมนต์ คือ นิวตนัตอ่เมตร (N.m) 

ชนิดของโมเมนต์ จ าแนกตามลกัษณะการหมนุได้ดงันี ้
  1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา เป็นผลคณูระหวา่งแรงกบัระยะทางจากจดุหมนุถึงจดุท่ีแรงกระท าให้คาน
หมนุในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
  2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นผลคณูระหว่างแรงกบัระยะทางจากจดุหมนุถึงจดุท่ีแรงกระท าให้คาน
หมนุในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 12/18, คาบที่ 34–36/54) 



 

 

 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 7  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 7.1 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 7 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 13/18, คาบที่ 37-39/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 12 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 7.2 
 4. นกัเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลองท่ี 7 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 7 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 7 ใบกิจกรรมทดลองท่ี 7, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  

http://www.google.com/


 

 

  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย สมบรูณ์ 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการน าเสนองานจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 7 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 7 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที่ 8 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  คล่ืนและสมบตัขิองคล่ืน สอนครัง้ที่ 14–15/18 

ช่ือเร่ือง  คล่ืนและสมบตัขิองคล่ืน จ านวน  6  คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 
          8.1 ความหมายและส่วนประกอบของคล่ืน 
 8.2 การจ าแนกคล่ืนตามลกัษณะของตวักลาง 
 8.3 การจ าแนกคล่ืนตามลกัษณะของการสัน่ของ
แหลง่ก าเนิดหรือลกัษณะการเคล่ือนท่ี 
 8.4 การจ าแนกคล่ืนตามลกัษณะการก าเนิดคล่ืน 
    8.5  คณุสมบตัขิองคล่ืน 

กิจกรรมการทดลองท่ี 8.1  
กิจกรรมการทดลองท่ี 8.2  
กิจกรรมการทดลองท่ี 8.3  
กิจกรรมการทดลองท่ี 8.4  
 

 

แนวคิดส าคัญ 
การสัน่ของวตัถทุ าให้เกิดคล่ืน เป็นพลงังานท่ีส่งออกไปโดยเคล่ือนท่ีผ่านตวักลางหรือไม่ผ่านตวักลางไป

ยังจุดอ่ืน ๆ โดยตวักลางไม่เคล่ือนท่ี ซึ่งเป็นการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน ซึ่งเป็นการเคล่ือนท่ีโดยการส่งพลังงาน
ออกไปจากแหล่งก าเนิด มีความสัมพันธ์กับ ระยะทาง และเวลา ในประเทศอังกฤษกล่าวว่า คล่ืนคือ 
“Propagation of Disturbance” ซึง่ควรจะเป็นค าจ ากดัความท่ีดีท่ีสดุของคล่ืน 
 
สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้และปฏิบตัเิก่ียวกบัคล่ืนและสมบตัขิองคล่ืน 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

 1.  อธิบายความหมายของคล่ืน 
 2.  จ าแนกชนิดของคล่ืน  

 3.  อธิบายคณุสมบตัขิองคล่ืน 

 4.  อธิบายการเกิดปรากฎการณ์ของคล่ืน 

 5.  อธิบายองค์ประกอบของคล่ืน 

 6. เพ่ือศึกษาการเกิดคล่ืนดลและคล่ืน
ตอ่เน่ือง 
   7. เพ่ือศกึษาลกัษณะคล่ืนตามขวาง 
   8. เพ่ือศึกษาการเกิดคล่ืนดลและคล่ืน
ตอ่เน่ือง 



 

 

      9. เพ่ือศึกษาลกัษณะการแทรกสอดของ
คล่ืน 2 ขบวน เม่ือเคล่ือนท่ีมาพบกนั 

     10. เพ่ือศกึษาการเลีย้วเบนของคล่ืนผ่าน
ขอบของสิ่งกีดขวาง 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 

เนือ้หาสาระ 
 8.1 ความหมายและสว่นประกอบของคล่ืน 
 8.2 การจ าแนกคล่ืนตามลกัษณะของตวักลาง 
 8.3 การจ าแนกคล่ืนตามลกัษณะของการสัน่ของแหลง่ก าเนิดหรือลกัษณะการเคล่ือนท่ี 
 8.4 การจ าแนกคล่ืนตามลกัษณะการก าเนิดคล่ืน 
 8.5 คณุสมบตัขิองคล่ืน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 14/18, คาบที่ 40–42/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 8  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 8.1-8.3 
 6. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 8.1-8.2 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 15/18, คาบที่ 43-45/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 14 



 

 

  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 8.4-8.5 
 4. นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองท่ี 8.3-8.4 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 5. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 8 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 8 ใบกิจกรรมทดลองท่ี 8.1-8.4, PowerPoint ประกอบการสอน 
และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัให้เสร็จเรียบร้อย สมบรูณ์ 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลจากกิจกรรมการทดลอง  
2. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 8 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 8 
 

เอกสารอ้างอิง 

http://www.google.com/


 

 

1. หนงัสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม (2000–1302)  
     บริษัทศนูย์หนงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนตามบรรณานกุรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยที่ 9 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม (2000–1302) เวลาเรียนรวม 54 คาบ 

ช่ือหน่วย  คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า สอนครัง้ที่ 16–17/18 

ช่ือเร่ือง  คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า จ านวน  6  คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 

9.1 คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 

         9.2  ประโยชน์ของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 

แนวคิดส าคัญ 
 การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการท าให้สนามแม่เหล็กมีการเปล่ียนแปลงก็จะเหน่ียวน าให้เกิด
สนามแม่ เหล็ก  ห รือสนามแม่ เหล็กมี เป ล่ียนแปลงก็จะเห น่ียวน าใ ห้ เ กิดสนามไฟฟ้า  ซึ่ ง เ รียกว่า 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคล่ืนตามขวางท่ีประกอบด้วย สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไปด้วยกัน  
ในทิศทางตัง้ฉากกันและสามารถเคล่ือนท่ีไปได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง แม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายความถ่ี  
ซึง่เราเรียกคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าเหลา่นีว้า่ “สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า” เช่น คล่ืนวิทย ุคล่ืนไมโครเวฟ ฯลฯ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั 
 
สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 



 

 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

1. อธิบายความหมายของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 2. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 3. อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 4. อ ธิบายความสัมพัน ธ์ ขอ ง ส เปกต รัมกับค ล่ื น

แมเ่หล็กไฟฟ้า 
 5. ประยกุต์ให้ความรู้ทางแมเ่หล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ 

  
 
 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้  การตรงตอ่เวลา  ความซ่ือสตัย์ สจุริต ความมีน า้ใจและแบง่
บนั ความร่วมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสว่นใหญ่ 
 

เนือ้หาสาระ 
9.1 คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 ค ลื ่นแม ่เ หล ็ก ไฟ ฟ้ า  (Electromagnetic Wave)  ค ือ  ค ลื ่น ที ่เ ก ิดจ ากกา ร รบกวนทาง
แม่ เหล็กไฟฟ้า  (Electromagnetic Disturbance)  สนามไฟฟ้าและสนามแม่ เหล็กแผ่ออกจากตัวน า 
ในรูปคล่ืน โดยการท าให้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมีการเปล่ียนแปลง เม่ือสนามไฟฟ้ามีการเหน่ียวน าให้
เกิดสนามแม่เหล็กหรือถ้าสนามแม่เหล็กมีการเปล่ียนแปลงก็จะเหน่ียวน าให้เกิดสนามไฟฟ้า  ซึ่งคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งท่ีมีพลังงานสูงแผ่รังสีออกไปรอบ ๆ โดยมี
คณุสมบตัิเก่ียวข้องกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ความยาวคล่ืน (l) โดยอาจวัดเป็น นาโนเมตร (nanometer : nm) 

หรือ ไมโครเมตร (micrometer : m) และ ความถ่ีคล่ืน (f) ซึ่งจะวดัเป็น เฮิรตซ์ (hertz : Hz) โดยคณุสมบตัิทัง้
สองมีความสมัพนัธ์ผา่นคา่ความเร็วแสง ในรูป c = fl 
         9.2 ประโยชน์ของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 – ด้านการแพทย์ น ามาใช้ในการรักษาโรคผิวหนงับางชนิด และรักษากล้ามเนือ้แพลง       การ
ตรวจสอบความผิดปกติในการท างานของกล้ามเนือ้และอวัยวะต่าง  ๆ ด้วยการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม 
รังสีอินฟราเรด 

 – ด้านการเกษตร เกษตรกรน ารังสีนีม้าใช้ในการฟักไข่ ใช้ในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การ
เคล่ือนย้ายของฝงูสตัว์ 



 

 

 – ด้านการอุตสาหกรรม ใช้ในการอบสีรถยนต์ ตรวจสอบความผิดปกติของรอยเช่ือม     รอยต่อ 
ล้อ เพลาของเคร่ืองจกัร รวมทัง้การตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีขนาดเล็กมาก ๆ 

 – ด้านการทหาร ใช้ในการควบคมุให้อาวธุน าวิถีเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมายได้ถกูต้อง   
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 16/18, คาบที่ 46–48/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยท่ี 9  
 3. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 5 คน  
 4. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน และครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
 5. ครูสอนเนือ้หาสาระ หวัข้อ 9.1 
 6. นกัเรียนน าเสนอกิจกรรมของแบบฝึกหดั ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน   
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 17/18, คาบที่ 49-51/54) 
 1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือส ารวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบสงัเกต 
ความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
 2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
  2.1 ครูทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนในครัง้ท่ี 16 
  2.2 ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียน 
  2.3 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 5 คน  
 3. ขัน้สอนเนือ้หาสาระข้อ 9.2 
 4. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายกบันกัเรียน  
 5. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 9 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือการเรียนรู้ หนงัสือเรียน หน่วยท่ี 9, PowerPoint ประกอบการสอน และแบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 



 

 

 2.  แหล่งการเ รียนรู้  หนัง สือ วารสาร เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
  1. แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ผา่นเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
  3. สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม  ต้องได้คะแนน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  4. ตรวจกิจกรรมการทดลอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
  5. ตรวจแบบฝึกหดั ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 

งานท่ีมอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเนือ้หาเพ่ือเตรียมตวัสอบปลายภาคเรียน 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการท าแบบฝึกหดัหนว่ยท่ี 9 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 9 
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