
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์1  รหัสวิชา  ว 31201 
   จำนวนชั่วโมง 4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 80  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  2.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายชรินทร์   วัฒนธีรางกูร,  นางสาวปณัชช์พิชชา   อินขาว,  นายนราธิป  ผ่องแผ้ว 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาวิชาฟิสิกส์ การค้นหาความรู ้ ประวัติความเป็นมาทางฟิสิกส์ การเคลื ่อนที ่ ตำแหน่ง  
ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง   แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎ
ความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การโคจรของดาวเทียม    ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่อง งาน 
พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย และ
ประสิทธิภาพของเครื่องกล   
              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เขียนกราฟ บรรยาย อธิบาย สร้างแบบจำลอง 
ตระหนัก ออกแบบการทดลอง เขียนแผนภาพ การวัด แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  
              เจตคติ คุณลักษณะ เพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการใช้
ชีวิต เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ 
สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
          1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการขอหลักกาi

และแนวคิดทาง ฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
          2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกต้องเหมาะสม  โดยนำความคลาดเคลื่อนในการ  

วัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล  รวมทั้งแสดงผลการดลองในรูปของกราฟ  วิเคราะห์และแปล
ความหมายจากกราฟเส้นตรง                                 

          3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง ของกาเคลื่อนที่  
ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ  รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วง
ของโลก และ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน 
          5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ

การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ  รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ      
ที่เก่ียวข้อง 



 
          6. อธิบายกฎความโนม้ถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก  รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่ง

และเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ 
          8. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ

ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
          9. ทดลอง  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง  รัศมีของการเคลื่อนที่อัตราเร็วเชิงเส้น

อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ  รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจร 
ของดาวเทียม     

          10. วิเคราะห์และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ตำแหน่ง รวมทั้งอธิบายและคำนวณกำลังเฉลี่ย 

          11. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล  ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงาน        
กับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานที่เกิดขึ้น
จากแรงลัพธ์ 

          12. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกลรวมทั้งวิเคราะห์และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

          13. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรียบเชิงกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้เรื่อง
งานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพ และการได้เปรียบเชิงกล 

รวมทั้งหมด  13 ผลการเรียนรู้ 
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่  วันเดือน ปี  เรื่องท่ีสอน  
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศ บทนำ ธรรมชาติวิชาฟิสิกส์ประมาณกายภาพ หน่วย

ระบบเอสไอ  
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 การวัด ความคลาดเคลื่อนที่จากการวัด นำเสนอผล  เขียน

กราฟ  รายงานผลการทดลอง  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การเคลื่อนที่แนวตรง ระยะทาง การกระจัด 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 อัตราเร็ว ความเร็ว  
5 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2565 ความเร่ง แรง  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 

 
แรง (ต่อ)  การหาแรงลัพธ์  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 
                 

การหาแรงลัพธ์ (ต่อ) กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 



 
สัปดาห์ที่  วันเดือน ปี  เรื่องท่ีสอน  

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน(ต่อ) กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล  แรง
เสียดทาน น้ำหนัก 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 
 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 
 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์(ต่อ) การเคลื่อนที่แบบวงกลม  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 

                 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม(ต่อ)  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การเคลื่อนที่แบบวงกลม(ต่อ)  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 งาน พลังงาน กำลังงาน 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การกระจัด และมุมระหว่างแรงกับการกระจัด  
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 พลังงานจลน์  พลังงานศักย์ ผลรวมของพลังงานจลน์กับ

พลังงานศักย์ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 กฎการอนุรักษ์พลังงานกลของวัตถุ  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์1 (ว32101) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์1 (ว32101) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25    คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20    คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25    คะแนน  (ชิ้นงาน STEM1,2 10 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30    คะแนน 

รวม    100  คะแนน 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 1,2 บทนำ 10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน        
ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

-ใบกิจกรรม 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 3,4 การเคลื่อนที่แนวตรง - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน         
ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบกิจกรรม 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 5 แรง 15 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบกิจกรรม 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 6,7 กฎการเคลื่อนที่  - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบกิจกรรม 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน (23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565) 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อ 1-7 - บทนำ 

- การเคลื่อนที่แนวตรง 
- แรง 
- กฎการเคลื่อนที่ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 18 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 8 การเคลื่อนที่แบบโพร

เจคไทล์ 
10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน        
ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะและ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

ข้อ 9 การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม 

- การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 10 งานและกำลัง 15 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 11,12,13 พลังงาน - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะและ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 
 
 
 
 



 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
8-13 - การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจคไทล์ 
- การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม 
- งานและกำลัง 
- พลังงาน 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 25 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

 
5.6  ชิ้นงาน 

    เครื่องให้อาหารสัตว์  (STEM1) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

กำหนด เวลา    
ส่งงาน 

หมายเหตุ ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

8 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงาม
ความประณีต 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
13 ม.ค. 2566 

                 
5  คะแนน  

 
    บันจี้จั๊ม(STEM2) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

กำหนด เวลา    
ส่งงาน 

หมายเหตุ ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

11-13 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงาม
ความประณีต 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
17 ก.พ. 2566 

                 
5  คะแนน 

 


