
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ว30101 
   จำนวนชั่วโมง 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายอนาวิน มีมุ่งบุญ 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการของความเร็ว  ความเร่ง การหาแรงลัพธ์ แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา การเคลื่อนที่แนวตรง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบสั่น  แรงโน้มถ่วงที่ สนามแม่เหล็ก
เนื่องจากกระแสไฟฟ้า แรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก
ที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก หลักการทำงานของมอเตอร์  การเกิดอีเอ็มเอฟ 
แรงเข้ม แรงอ่อน พลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า การสะท้อน 
การหักเหการเลี้ยวเบน การรวมคลื่น ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง การสะท้อน การหักเห  การเลี้ยวเบน   
การรวมคลื่นของคลื่นเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง  บีตส์  ดอปเพลอร์ การสั่นพ้องของเสียง  การมองเห็น
แสงสี   ความผิดปกติในการมองเห็นสี  แผ่นกรองแสงสี  การผสมแสงสี  การผสมสารสี  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
และการเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ
การอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยอยู่
อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 



 

3. ตัวชี้วัด 
1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพ่ืออธิบายความเร่ง

ของวัตถุ 
2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุโดย

การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 
3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและ

มวลของวัตถุ 
4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น 
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 
8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนาม แม่เหล็ก และ

แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทำงานของมอเตอร์ 

9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน

ที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

13. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
14. สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 
15. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
16. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถ่ีกับระดับ

เสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
17. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
18. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
19. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี  
20.  สังเกตและอธิบายการทำงานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีและการนำไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
21. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทำงานของ

อุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 



 

22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

 

รวมตัวชี้วัด  22  ตัวชี้วัด 
 

4. กำหนดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 การเคลื่อนที่แนวตรง 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 แรงและการเคลื่อนที่  

3 14 พ.ย. – 18 r.ย. 2565 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ  
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 แรงในธรรมชาติ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและแรงแม่เหล็กท่ีกระทำกับ

อนุภาคประจุไฟฟ้าและเส้นลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อนและแรงเข้ม สอนชดเชยวันหยุด ใน

วันที่  5 ธันวาคม 2565  
โดยการมอบหมายงานผ่าน Line 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 เซลล์สุริยะ พลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีพลังงาน สอนชดเชยวันหยุด ใน
วันที่  12 ธันวาคม 2565  
โดยการมอบหมายงานผ่าน Line 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล พฤติกรรมของคลื่น ความถ่ีธรรมชาติและการสั่น
พ้อง 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และสอนพฤติกรรมของเสียง
ชดเชยวันหยุด 30 ธันวาคม 2565 โดยการมอบหมายงานผ่าน Line  

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2565 พฤติกรรมของเสียง การได้ยินเสียงสอนชดเชยวันหยุด 2 มกราคม 2565  
โดยการมอบหมายงานผ่าน Line 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2565 ปรากฏการณ์อ่ืน ๆของเสียง 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565 ประโยชน์ของเสียงในด้านต่าง ๆ 

สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 มกราคม 2565  
โดยการมอบหมายงานผ่าน Line 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2565 การมองเห็นสีของวัตถุ ตากับการเห็นสี ตาบอดสี แผ่นกรองแสงสี 
14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2565 การผสมสารสีและแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่าง ๆ การ

นำไปใช้ประโยชน์ของสารสีและแสงสี 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2565 ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 



 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2565 หลักการทำงานของอุปกรณ์ท่ีใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2565 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ การสื่อสารโดยใช้แสง สัญญาณ
แอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล 

18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2565 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 ม.ีค. 2565 ประมวลผลการเรียนรู้ รายวิชา ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนรู้ รายวิชา ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน STEM1 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน STEM2 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ว 2.2 

ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 
ม.4-6/5 
ม.4-6/6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

15 - แบบทดสอบก่อนเรียน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

- Power point 
- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบงาน 
-ใบกิจกรรม 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องจรวด
กระดาษ 
-หนังสือฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
- Google class room 

ว 2.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 10 - การตรวจคำตอบจาก - Power point 



 

    ม.4-6/7 
    ม.4-6/8 
    ม.4-6/9  
    ม.4-6/10  
ว. 2.3 
    ม.4-6/1 
    ม.4-6/2 

เรื่อง แม่เหล็กและ
พลังงานนิวเคลียร์ 

สมุดและใบงาน  ใบ
ความรู้  ใบกิจกรรม แบบ
ฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
 

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

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที ่26 - 30 ธันวาคม 2565) 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1-12 1. แรงและการเคลื่อนที่ 

2. แม่เหล็กและพลังงานนิวเคลียร์ 
20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 34 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  3 ข้อ  

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ว 2.3  
    ม.4-6/3 
    ม.4-6/4 
    ม.4-6/5  
    ม.4-6/6 
    ม.4-6/7 
    ม.4-6/8 

3. เสียงและการได้ยิน 10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะและ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรื่องเชียร์ให้มันเชียร์ให้
ดังกว่าใคร 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 

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

ว 2.3  
    ม.4-6/9 
    ม.4-6/10 

4. แสงกับการมองเห็น
และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

15 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน        
ใบความรู้ ใบกิจกรรม 

- Note Book 
- Projector 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

    ม.4-6/11 
    ม.4-6/12 

แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

-ใบงาน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึกทักษะ 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

13-22 3 เสียงและการได้ยิน 
4 แสงกับการมองเห็นและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  5 ข้อ  

 
5.6 ชิ้นงาน 

 จรวดกระดาษ  (STEM1) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนด 
เวลา 

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

1-6 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีต 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
5  คะแนน  

                 
สัปดาห์ที ่5 

 
    
 
 
 
 
 
 



 

 เชียร์ให้มันเชียร์ให้ดังกว่าใคร  (STEM2) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนด 
เวลา    

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

13-18 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีต 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
5  คะแนน  

                 
สัปดาห์
ที1่5 

 


