
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
รหัส ว31201   วิชาฟิสิกส์1  (SCI31201   Physics 1) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ภาคเรียนที ่1            เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค        จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

1. ส ำรวจตรวจสอบอภิปรำยเกี่ยวกับควำมหมำย 
   และขอบเขตของวิชำฟิสิกส์ ปริมำณกำยภำพ   
   และระบบหน่วยระหว่ำงชำติ  สำมำรถน ำมำ  
   ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง  

บทที่ 1 บทน า 
1.1 กำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 
1.2 ฟิสิกส์ 
1.3 ปริมำณกำยภำพและหน่วย 
     1.3.1 หน่วยฐำน 
     1.3.2 หน่วยอนุพัทธ์ 

2. ส ำรวจตรวจสอบและตระหนักถึงควำมจ ำเป็น 
   ในกำรทดลองในวิชำฟิสิกส์  กำรเขียน รำยงำน 
   กำรบันทึกกำรทดลอง วิเครำะห์และกำรแปล 
   ควำมหมำยข้อมูลด้วยกรำฟ ท ำกิจกรรมอ่ำน 
   และวัดเครื่องมือทำงฟิสิกส์และสรุปเกี่ยวกับ 
   ควำมไม่แน่นอนใน กำรวัดกำรบันทึกค่ำตัวเลข 
   ด้วยเลขนัยส ำคัญ และสัญกรณ์วิทยำศำสตร์ 

1.4 กำรทดลองในวิชำฟิสิกส์ 
1.5 ควำมไม่แน่นอนในกำรวัด 
1.6 เลขนัยส ำคัญ 
1.7 กำรบันทึกผลกำรค ำนวณ 
1.8 กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 

3. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับปริมำณที่ 
   เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่แนวตรง ระยะทำง  
   กำรกระจัด อัตรำเร็ว ควำมเร็ว ควำมเร่ง หำกำร 
   กระจัดลัพธ์จำกกำรวำดรูป  ค ำนวณหำอัตรำเร็ว 
   เฉลี่ยและอัตรำเร็วขณะหนึ่ง  ควำมเร็วเฉลี่ยและ 
   ควำมเร็วขณะหนึ่ง  เมื่อก ำหนดระยะทำง กำร 
   กระจัดและช่วงเวลำของกำรเคลื่อนที่  ท ำกำร 
   ทดลองหำอัตรำเร็วเฉลี่ยและอัตรำเร็วขณะหนึ่ง   
   จำกกำรวิเครำะห์จุดบนแถบกระดำษ บอกควำม 
   แตกต่ำงของอัตรำเร็วและควำมเร็ว วิเครำะห์ 
   กรำฟควำมสัมพันธ์ของกำรกระจัดกับเวลำและ 
  ควำมเร็วกับเวลำได้    

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง 
2.1 ปริมำณต่ำงๆ ของกำรเคลื่อนที่ 
     2.1.1 ต ำแหน่ง ระยะทำงและกำรกระจัด 
     2.1.2 อัตรำเร็ว 
     2.1.3 ควำมเร็ว 
2.2 กำรวัดอัตรำเร็วของกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง 
2.3 ควำมเร่ง  
2.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรำฟกำรกระจัดกับเวลำและ 
     ควำมเร็วกับเวลำ 
     2.4.1 กำรเคลื่อนที่ที่ไม่กลับทิศทำง 
     2.4.2 กำรเคลื่อนที่ที่มีกำรกลับทิศทำง 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
4. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ 
   ระหว่ำงกำรกระจัด ควำมเร็วและควำมเร่งของ 
   กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีควำมเร่ง 
   คงตัว  ในแนวตรงที่มีควำมเร่งคงตัวในแนวระดับ 
   และทดลองกำรตกอิสระเพ่ือหำควำมเร่งเนื่องจำก  
   แรงดึงดูดของโลกในแนวดิ่ง ค ำนวณหำปริมำณ

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจำกสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 

2.5 สมกำรส ำหรับค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆของกำร 
     เคลื่อนทีใ่นแนวตรงด้วยควำมเร่งเป็นค่ำคงตัว 
2.6 วัตถุตกอย่ำงเสรีมีควำมเร่งเป็นค่ำคงตัว 
 

5. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยควำมหมำยของแรง 
   และแรงลัพธ์เขียนเส้นตรงแทนขนำดและทิศทำง  
   ของแรง ใช้เครื่องหมำยบวก-ลบแทนทิศทำงของ 
   แรง ท ำกำรทดลองหำแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุ 
   หำแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระท ำมุมต่อกัน 
   โดยกำรสร้ำงรูปและแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ 
   กระท ำมุมต่อกันโดยกำรค ำนวณจำกกำรหำแรง 
   ย่อยของแรงสองแรงนั้น 

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
3.1 แรง 
3.2 กำรหำแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ำมุมต่อกัน 
     3.2.1 กำรหำขนำดและทิศทำงของแรงลัพธ์ 
            โดยกำรสร้ำงรูป 
     3.2.2 กำรหำขนำดและทิศทำงของแรงลัพธ์ 
            โดยกำรค ำนวณ 
 

6. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับมวล แรงและ 
   กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน  
   วิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกกำรทดลองเพ่ือน ำไป 
   สรุปเป็นกฎของนิวตันทั้งสำมข้อ  และสำมำรถ 
   น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

3.3 กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน 
     3.3.1 กฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน 
     3.3.2 กฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 
     3.3.2 กฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่สำมของนิวตัน 
 

7. ส ำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรำยเกี่ยวกับ  
    แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  น้ ำหนัก กฎแรงดึงดูด 
    ระหว่ำงมวลของนิวตัน สนำมโน้มถ่วง ควำมเร่ง 
    โน้มถ่วง ณ  ต ำแหน่งที่ห่ำงจำกผิวโลก และใช้ 
    กฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวล สรุปได้ว่ำวัตถุท่ี 
    อยู่ห่ำงจำกโลกมำกจนไม่มีแรงดึงดูดของโลก   
    น้ ำหนักเป็นศูนย์เรียกว่ำวัตถุอยู่ในสภำพไร้ 
    น้ ำหนัก ทดลองกำรตกอิสระ สรุปได้ว่ำวัตถุท่ีตก 
    อิสระจะอยู่ในสภำพไร้น้ ำหนัก สภำพ(เสมือน)ไร้ 
    น้ ำหนักในชีวิตประจ ำ น ำควำมรู้เกี่ยวกับกฎแรง 
    ดึงดูดระหว่ำงมวลของนิวตันไปใช้ประโยชน์ใน 
    ชีวิตประจ ำวัน 

3.4 น้ ำหนัก 
3.5 กฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวลของนิวตัน 
     3.5.1 สนำมโน้มถ่วง 
     3.5.2 ควำมเร่งโน้มถ่วง ณ ต ำแหน่งที่ห่ำงจำกผิวโลก 
     3.5.3 สภำพไร้น้ ำหนัก 
 



ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
8. อธิบำยและทดลองเกี่ยวกับแรงเสียดทำนระหว่ำง 
   ผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง สัมประสิทธิ์ควำมเสียด

ทำน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทำน กำรน ำควำมรู้
เรื่องแรงเสียดทำนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ และใช้กฎของนิวตันทั้งสำมข้อ ค ำนวณหำ
ปริมำณต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้องเมื่อก ำหนดสถำนกำรณใ์ห้ 

3.6 แรงเสียดทำน 
3.7 กำรน ำกฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ 

9. วิเครำะห์และอธิบำยลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบ 
   โพรเจกไทล์จำกกำรทดลองหำแนวกำรเคลื่อนที่ 
   แบบโพรเจกไทล์  ค ำนวณหำกำรกระจัด เวลำ  
   และควำมเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
   เมื่อก ำหนดสถำนกำรณ์ให้  และน ำควำมรู้เรื่อง 
   กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปใช้ประโยชน์ได้ 

บทที่ 4 การเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ 
4.1 กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
     4.1.1 กำรเคลื่อนทีใ่นแนวระดับและแนวดิ่ง 
     4.1.2 กำรกระจัดและควำมเร็วของกำรเคลื่อนที่ 
            แบบโปรเจกไทล์ 
     4.1.3 วัตถุท่ีมีควำมเร็วต้นท ำมุมกับแนวระดับ 

10. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบวงกลม 
     จำกกำรทดลองกำรเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนว 
     ระดับ เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำบและ 
     แรงสู่ศูนย์กลำง แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรง 
     สู่ศูนย์กลำง  รัศมีวงกลม อัตรำเร็วและมวลของ 
     วัตถุ ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจำก 
     สถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้  และน ำควำมรู้เรื่อง 
     กำรเคลื่อนทีแ่บบวงกลมไปใช้อธิบำยกำร 
     เคลื่อนที่บนทำงโค้งของรถบนถนนรำบและ 
     ถนนเอียง  อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของดำวเทียม 
     ในวงโคจรรอบโลก  

4.2 กำรเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตรำเร็วคงท่ี 
      4.2.1 ควำมเร่งสู่ศูนย์กลำง 
      4.2.2 กำรเคลื่อนที่บนทำงโค้ง 
      4.2.3 อัตรำเร็วเชิงมุม 
      4.2.4 กำรเคลื่อนที่ของดำวเทียม 
   
 

11.วิเครำะห์และอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิก 
     อย่ำงง่ำย  จำกกำรทดลองกำรเคลื่อนที่แบบ 
     ฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย ของรถทดลองซึ่งติดอยู่กับ 
     สปริง และกำรหำคำบกำรแกว่งของลูกตุ้มอย่ำง 
     ง่ำย  แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด  
     ควำมเร็ว ควำมเร่งของวัตถุเม่ือเคลื่อนที่แบบ 
    ฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย  ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ  
    ที่เก่ียวข้องจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้  และ 
    น ำควำมรู้เรื่องกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำง 
    ง่ำย  ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ ำวันได้ 

4.3 กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย 
      4.3.1 กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำยของ 
             วัตถตุิดอยู่กับสปริง 
      4.3.2 กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย 
             เทียบกับกำรเคลื่อนที่เป็นวงกลม 
      4.3.2 กำรแกว่งของลูกตุ้มนำฬิกำ 
                 
 



ผลการเรียนรู้และสาระส าคัญ 
รหัส ว31201   วิชาฟิสิกส์1           (SCI31201   Physics 1) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ภาคเรียนที ่1             เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค            จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

1. ส ำรวจตรวจสอบอภิปรำยเกี่ยวกับควำมหมำย 
   และขอบเขตของวิชำฟิสิกส์ ปริมำณกำยภำพ   
   และระบบหน่วยระหว่ำงชำติ  สำมำรถน ำมำ  
   ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง  

ฟิสิกส์เป็นวิทยำศำสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษำหำกฎต่ำงๆ 
เพ่ืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ในธรรมชำติจำกกำรสังเกตและ
รวบรวม ข้อมูลต่ำงๆ จำกกำรวัดปริมำณกำยภำพด้วย
เครื่องมือโดยตรงหรือทำงอ้อม ปริมำณที่วัดได้ประกอบ 
ด้วยค่ำที่เป็นตัวเลขและหน่วยในระบบเอสไอ 

2. ส ำรวจตรวจสอบและตระหนักถึงควำมจ ำเป็น 
   ในกำรทดลองในวิชำฟิสิกส์  กำรเขียน รำยงำน 
   กำรบนัทึกกำรทดลอง วิเครำะห์และกำรแปล 
   ควำมหมำยข้อมูลด้วยกรำฟ ท ำกิจกรรมอ่ำน 
   และวัดเครื่องมือทำงฟิสิกส์และสรุปเกี่ยวกับ 
   ควำมไม่แน่นอนใน กำรวัดกำรบันทึกค่ำตัวเลข 
   ด้วยเลขนัยส ำคัญ และสัญกรณ์วิทยำศำสตร์ 

กำรทดลองมีควำมส ำคัญต่อกำรค้นหำควำมรู้   ข้อมูลที่
ละเอียดและแม่นย ำ   จะท ำให้ได้ข้อสรุปที่น ำไปสู่กำร
ค้นพบใหม่ แต่ในกำรวัดจะมีควำมคลำดเคลื่อน  จึงควร
บันทึกผล กำรวัดอย่ำงเหมำะสม  ซึ่งน ำไปใช้ในกำร
น ำเสนอผล  กำรเขียนกรำฟและลงข้อสรุป  รวมทั้งมี
ทักษะในกำรรำยงำนกำรทดลอง 

3. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับปริมำณที่ 
   เกีย่วข้องกับกำรเคลื่อนที่แนวตรง ระยะทำง  
   กำรกระจัด อัตรำเร็ว ควำมเร็ว ควำมเร่ง หำกำร 
   กระจัดลัพธ์จำกกำรวำดรูป  ค ำนวณหำอัตรำเร็ว 
   เฉลี่ยและอัตรำเร็วขณะหนึ่ง  ควำมเร็วเฉลี่ยและ 
   ควำมเร็วขณะหนึ่ง  เมื่อก ำหนดระยะทำง กำร 
   กระจัดและช่วงเวลำของกำรเคลื่อนที่  ท ำกำร 
   ทดลองหำอัตรำเร็วเฉลี่ยและอัตรำเร็วขณะหนึ่ง   
   จำกกำรวิเครำะห์จุดบนแถบกระดำษ บอกควำม 
   แตกต่ำงของอัตรำเร็วและควำมเร็ว วิเครำะห์ 
   กรำฟควำมสัมพันธ์ของกำรกระจัดกับเวลำและ 
  ควำมเร็วกับเวลำได้    
  

ปริมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่แนวตรง ระยะทำง  
กำรกระจัด อัตรำเร็ว ควำมเร็ว ควำมเร่ง อัตรำเร่ง
ปริมำณเวกเตอร์ ได้แก่ กำรกระจัด ควำมเร็ว ควำมเร่ง  
ต้องบอกขนำดและทิศทำง  ปริมำณสเกลำร์  ได้แก่ 
ระยะทำง อัตรำเร็ว อัตรำเร่ง บอกเฉพำะขนำดเท่ำนั้น
หำกำรกระจัดลัพธ์จำกกำรวำดรูป  หำระยะทำง กำร
กระจัด จำกกรำฟอัตรำเร็วและเวลำหรือจำกกรำฟ
ควำมเร็วและเวลำ   ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ดังนี้ 

หำควำมเร็วจำกสมกำร  v   =
t

s
 

หำอัตรำเร็วจำกสมกำร  v  = 
t

s
   

ควำมเร่งจำกสมกำร     a   =
t

v
 

อัตรำเร่งจำกสมกำร     a  =
t

v
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4.ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ 
  ระหว่ำงกำรกระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่งของ 
  กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีควำมเร่ง 
  คงตัว  ในแนวตรงที่มีควำมเร่งคงตัวในแนวระดับ 
  และทดลองกำรตกอิสระเพ่ือหำควำมเร่งเนื่องจำก 
  แรงดึงดูดของโลกในแนวดิ่ง ค ำนวณหำปริมำณ 
  ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจำกสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 

กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีควำมเร่งคงตัว  
ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆดังนี้ 

1.   v  = u+ at             2. s=ut + 2at
2

1
 

3.    s = t
2

vu







 
        4. 2v   = 2u + as2               

5. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยควำมหมำยของแรง 
   และแรงลัพธ์เขียนเส้นตรงแทนขนำดและทิศทำง  
   ของแรง ใช้เครื่องหมำยบวก-ลบแทนทิศทำงของ 
   แรง ท ำกำรทดลองหำแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุ 
   หำแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระท ำมุมต่อกัน 
   โดยกำรสร้ำงรูปและแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ 
   กระท ำมุมต่อกันโดยกำรค ำนวณจำกกำรหำแรง 
   ย่อยของแรงสองแรงนั้น 

แรงเป็นปริมำณเวกเตอร์ที่มีท้ังขนำดและทิศทำง  เมื่อมี
แรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มำกระท ำต่อวัตถุ  จะท ำให้วัตถุมี
ควำมเร่ง  กำรหำแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุ อำจท ำได้โดย
กำรสร้ำงรูปและกำรค ำนวณ 

6. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับมวล แรงและ 
   กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน  
   วิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกกำรทดลองเพ่ือน ำไป 
   สรุปเป็นกฎของนิวตันทั้งสำมข้อ  และสำมำรถ 
   น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

กำรเคลื่อนที่โดยทั่วไปของวัตถุ จะเก่ียวข้องกับแรงที่
กระท ำต่อวัตถุ กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นกฎที่ใช้
อธิบำยกำรเคลื่อนที่ดังกล่ำว และน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้  เช่น เข็มขัดนิรภัย หมอน
รองคอ  ซองกันกระแทก เป็นต้น 

7. ส ำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรำยเกี่ยวกับ  
    แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  น้ ำหนัก กฎแรงดึงดูด 
    ระหว่ำงมวลของนิวตัน สนำมโน้มถ่วง ควำมเร่ง 
    โน้มถ่วง ณ  ต ำแหน่งที่ห่ำงจำกผิวโลก และใช้ 
    กฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวล  สรุปได้ว่ำวัตถุท่ี 
    อยู่ห่ำงจำกโลกมำกจนไม่มีแรงดึงดูดของโลก   
    น้ ำหนักเป็นศูนย์เรียกว่ำวัตถุอยู่ในสภำพไร้ 
    น้ ำหนัก ทดลองกำรตกอิสระ สรุปได้ว่ำวัตถุท่ีตก 
    อิสระจะอยู่ในสภำพไร้น้ ำหนัก สภำพ(เสมือน)ไร้ 
    น้ ำหนักในชีวิตประจ ำ น ำควำมรู้เกี่ยวกับกฎแรง 
    ดึงดูดระหว่ำงมวลของนิวตันไปใช้ประโยชน์ใน 
    ชีวิตประจ ำวัน 

วัตถุคู่หนึ่งๆ จะมีแรงกระท ำร่วม  ซึ่งเป็นแรงดึงดูด
ระหว่ำงมวล  โดยมวลที่หนึ่งดึงดูดมวลที่สอง  และมวลที่
สองดึงดูดมวลที่หนึ่ง ด้วยแรงขนำดเท่ำกันในแนว
เดียวกัน  แต่ทิศทำงตรงข้ำมแรงที่กล่ำวนี้เป็นไปตำมกฎ
แรงดึงดูดระหว่ำงมวลของนิวตัน แรงโน้มถ่วงเป็นแรง
ตำมกฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน  แรงโน้มถ่วงของ
โลกนอกจำกจะท ำให้วัตถุมีน้ ำหนักแล้ว  ยังท ำให้วัตถุตก
อย่ำงอิสระ (เคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียง
แรงเดียว  ไม่มีแรงภำยนอกมำกระท ำ รวมทั้งแรงต้ำน
อำกำศด้วย)   น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรส่งจรวด 
ยำนอวกำศ ดำวเทียม และควำมโน้มถ่วงต่อกำรลอยตัว
ของเรือ เป็นต้น    
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8. อธิบำยและทดลองเกี่ยวกับแรงเสียดทำน ระหว่ำง
ผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง สัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำน  
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทำน  กำรน ำควำมรู้เรื่องแรง
เสียดทำนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ และใช้กฎ
ของนิวตันทั้งสำมข้อ ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
เมื่อก ำหนดสถำนกำรณ์ให้ 

วัตถุสองก้อนที่สัมผัสกัน  จะมีแรงเสียดทำนเกิดข้ึนที่
ผิวสัมผัสระหว่ำงผิวทั้งสองก้อนในทิศทำงตรงข้ำมกับ
ทิศทำงกำรเคลื่อนที่หรือแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แรงเสียดทำนที่กระท ำต่อวัตถุขณะอยู่นิ่งเรียกว่ำ
แรงเสียดทำนสถิต  แรงเสียดทำนที่กระท ำต่อวัตถุ
ขณะก ำลังเคลื่อนที่ เรียกว่ำ แรงเสียดทำนจลน์ กำร
เพ่ิมหรือลดแรงเสียดทำนมีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ  

9.วิเครำะห์และอธิบำยลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จำกกำรทดลองหำแนวกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
ค ำนวณหำกำรกระจัด เวลำ และควำมเร็วของวัตถุที่
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เมื่อก ำหนดสถำนกำรณ์ให้และน ำ
ควำมรู้เรื่องกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปใช้ประโยชน์ได้ 

กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นกำรเคลื่อนที่ของ
วัตถุท่ีมีเส้นทำงโค้งแบบพำรำโบลำ ประกอบด้วยกำร
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกัน  กำร
เคลื่อนที่ในแนว ดิ่งเป็นกำรเคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้ม
ถ่วงของโลก  ท ำให้มีควำมเร่งคงตัว  ส่วนกำรเคลื่อนที่
ในแนวระดับเป็นกำรเคลื่อนที่ที่มีควำมเร็วคงตัว กำร
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำมำรถน ำไปใช้ ประโยชน์
เช่น กำรเล่นเทนนิส บำสเกตบอล  เป็นต้น 

10. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบวงกลมจำกกำร
ทดลองกำรเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ เพ่ือแสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำบและแรงสู่ศูนย์กลำง แสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงสู่ศูนย์กลำงรัศมีวงกลมอัตรำเร็ว
และมวลของวัตถุ ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจำก
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้และน ำควำมรู้เรื่องกำรเคลื่อนที่
แบบวงกลมไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่บนทำงโค้งของรถบน
ถนนรำบและถนนเอียง อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของดำวเทียม
ในวงโคจรรอบโลก 

กำรเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นกำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่
มีเส้นทำงกำรเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมหรือเป็นส่วน
หนึ่งของวงกลม  โดยมีแรงกระท ำเข้ำสู่ศูนย์กลำง 
เรียกว่ำแรงสู่ศูนย์กลำง  สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ 
เช่น กำรวิ่งทำงโค้งของรถยนต์ให้ปลอดภัย กำร
เคลื่อนที่ของดำวเทียมในวงโคจรรอบโลก 
 

11.วิเครำะหแ์ละอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย
จำกกำรทดลองกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำยของรถ
ทดลองซึ่งติดอยู่กับสปริงและกำรหำคำบกำรแกว่งของลูกตุ้ม
อย่ำงง่ำย แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัดควำมเร็ว 
ควำมเร่งของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิก อย่ำงงำ่ย
ค ำนวณหำปริมำณตำ่งๆที่เก่ียวข้องจำกสถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดให้และน ำควำมรู้เร่ืองกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำง
ง่ำยไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได ้

กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำยเปน็กำรเคลื่อนที่
ของวัตถุที่มีเส้นทำงกลบัไปกลบัมำซ้ ำรอยเดิม  โดยผำ่น
ต ำแหน่งสมดลุและมีคำบคงตัว  และมีควำมเร่งแปรผนั
ตรงกับกำรกระจัดจำกต ำแหนง่สมดุล  สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรสร้ำงนำฬิกำแบบลูกตุ้ม สปริงในระบบ
กันสะเทือนและโช้คอัพท ำหน้ำที่รับน้ ำหนักและแรง
กระแทก 
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2. บอกวิธีกำร  หำควำมรู้

และขอบเขตของวิชำ
ฟิสิกส์ 

3. บอกควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงฟิสิกส์ 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. ยกตัวอย่ำงปริมำณทำง 
  ฟิสิกส์และหน่วย

มำตรฐำนของปริมำณ
นั้นๆ 

5. ระบุหน่วยฐำนและ
หน่วยอนุพันธ์ของระบบ
เอสไอ 

6. บอกควำมหมำยของ   
ค ำน ำ หน่วยเพื่อท ำให้
เป็นหน่วยใหญ่หรือเล็กลง 

7. บอกควำมส ำคัญของ
กำรใช้ระบบหน่วย
ระหว่ำงชำติ   

 

1. เปลี่ยน
หน่วยโดยใช้
ค ำน ำหน้ำ
หน่วย 
 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 
 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้ 

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์  A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
2. ส ำรวจ 
   ตรวจสอบ 
   และตระหนักถึง 
   ควำมจ ำเป็น 
   ในกำรทดลองใน 
   วิชำฟิสิกส์  กำร 
   เขียน รำยงำน 
   กำรบันทึกกำร 
   ทดลองวิเครำะห์  
   และกำรแปล 
   ควำมหมำย 
   ข้อมูลด้วยกรำฟ  
   ท ำกิจกรรมอ่ำน 
   และวัดเครื่องมือ 
   ทำงฟิสิกส์และ 
   สรุปเกี่ยวกับ 
   ควำมไม่แน่นอน 
   ในกำรวัดกำร 
   บันทึกค่ำตัวเลข 
  ด้วยเลขนัยส ำคัญ    
  และสัญกรณ ์   
  วิทยำศำสตร์ 

1.บอกควำมส ำคัญ
ของกำรทดลอง 

2. เขียนรำยงำนกำร
บันทึกกำรทดลองได้ 

3. บอกควำมส ำคัญ
ของกำรวัดและ
เลือกใช้เครื่องมือ
วัดได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 

4. บอกได้ว่ำผลกำร
วัดจะถูกต้องขึ้นกับ
ควำมละเอียดของ
เครือ่งมือวัด  

  วิธีกำรวัด และ 
  ตัวผู้วัด 
5. บอกได้ว่ำในกำร

ใช้เครื่องมือวัด
ปริมำณต่ำงๆ ผล
กำรวัดย่อมมีควำม
ไม่แน่นอนเกิดขึ้น
เสมอ 

6. บอกควำมหมำย
และบันทึกผลกำร
วัดโดยใช้เลขนัย 
ส ำคัญและสัญกรณ ์ 
วิทยำศำสตร์ 

1. เห็นคุณค่ำ 
   ของกำร 
   ทดลอง ว่ำ 
   เป็นส่วนหนึ่ง 
   ของกระบวน  
   กำรสืบเสำะ 
   หำควำมรู้ทำง 

วิทยำศำสตร์ 
2. ทดลองและ 
   สรุปได้ว่ำผล 
   กำรวัดจะ 
  ถูกต้องเพียงใด 
  ขึ้นกับควำม 
  ละเอียดของ 
  เครื่องมือวัด 
  วิธีกำรวัด และ 
  ตัวผู้วัด 
3. สำมำรถ 
   วิเครำะห์   
  ข้อมูลและสรุป 
  ในรูปกรำฟ 
4. ใช้หลักกำร 
   ของเลขนัย  
   ส ำคัญค ำนวณ 
   ตัวที่ได้จำก 
   กำรวัด 
5. ใช้หลักกำร 
   คณิตศำสตร์ 
  เขียนเลขสัญกรณ์    
  วิทยำศำสตร์ 
 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี



 

ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้ 

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
3.ส ำรวจตรวจสอบ  
  อภิปรำยเกี่ยวกับ

ปริมำณที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเคลื่อนที่แนว
ตรงระยะทำงกำร
กระจัด   

  อัตรำเร็วควำมเร็ว 
  ควำมเร่ง หำกำร

กระจัดลัพธ์จำกกำร
วำดรูป  ค ำนวณหำ
อัตรำเร็วเฉลี่ยและ 
อัตรำเร็วขณะหนึ่ง 

  ควำมเร็วเฉลี่ยและ 
ควำมเร็วขณะหนึ่ง 
เมื่อก ำหนดระยะทำง 
กำรกระจัดและ
ช่วงเวลำของกำร
เคลื่อนที ่ท ำกำร
ทดลองหำอัตรำเร็ว
เฉลี่ยและอัตรำเร็ว
ขณะหนึ่งจำกกำร
วิเครำะห์จุดบนแถบ
กระดำษ  บอกควำม
แตกต่ำงของ
อัตรำเร็ววิเครำะห์
กรำฟควำมสัมพันธ์
ของกำรกระจัดกับ
เวลำและควำมเร็ว
กับเวลำได ้   

1. บอกต ำแหน่ง 
   ของวัตถุในแนว

เส้นตรง โดยระบุ
ระยะห่ำงและทิศ
เทียบกับ
จุดอ้ำงอิงบน
เส้นตรง 

2. บอกต ำแหน่ง 
   ของวัตถุใน 
   ระนำบโดยใช้ 
   แกนอ้ำงอิง 
   ระบบแกน 
   มุมฉำก 
3. บอกควำมหมำย

ของระยะทำง กำร
กระจัด อัตรำเร็ว 
ควำมเร็ว ควำมเร่ง 

4. สรุปได้ว่ำพ้ืนที่ใต้
กรำฟของอัตรำเร็ว  
เวลำคือ ระยะทำง 

5. สรุปได้ว่ำ 
   ควำมชันของ 
  กรำฟกำรกระจัด

กับเวลำ คือ
ควำมเร็ว 

 

1. ค ำนวณหำ 
   ระยะทำง 
  กำรกระจัด   
  อัตรำเร็ว 
  ควำมเร็ว 
  ควำมเร่ง 
2. ค ำนวณหำ 
  เวกเตอร์ลัพธ์ 
  จำกกำรบวก- 
  ลบเวกเตอร์ 
  โดยกำรเขียน 
  รูปและค ำนวณ 
3.ท ำกำรทดลอง 
  โดยใช้เครื่อง 
  เคำะสัญญำณ 
  เวลำหำอัตรำ  
 เร็วเฉลี่ยและ 
 อัตรำเร็วขณะ  
 หนึ่งจำกกำร 
 วิเครำะห์จุดบน 
 แถบกระดำษ  
4. แปลควำม  
  หมำยจำก 
  กรำฟอัตรำเร็ว 
  เวลำ เพ่ือหำ 
  ระยะทำง 
 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้ 

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
4. ส ำรวจตรวจสอบ  
   อภิปรำยเกี่ยวกับ  
   ควำมสัมพันธ์ 
   ระหว่ำงกำร 
   กระจัด ควำมเร็ว  
   และควำมเร่งของ 
   กำรเคลื่อนที่ของ 
   วัตถุในแนวตรงที่ 
   มีควำมเร่งคงตัว   
   ในแนวระดับและ 
   ทดลองกำรตก 
   อิสระเพ่ือหำ 
  ควำมเร่งเนื่องจำก 
  แรงดึงดูดของโลก 
  ในแนวดิ่งค ำนวณ 
   หำปริมำณต่ำงๆ  
   ที่เก่ียวข้องจำก 
   สถำนกำรณ์ท่ี 
   ก ำหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เขียนสมกำร 
   ควำมสัมพันธ์ 
  ระหว่ำงกำร 
   กระจัด ควำม 
   เร็ว และควำม 
  เร่งของกำร 
   เคลื่อนที่ของ 
  วัตถุในแนว 
   ตรงที่มีควำม  
   เร่งคงตัวใน 
   แนวระดับ 
2. บอกได้ว่ำ 
   กำรตกอิสระ 
   ค่ำควำมเร่ง 
   คงตัว 
3. เขียนสมกำร 
   ควำมสัมพันธ์ 
   ระหว่ำงกำร 
   กระจัดควำม 
   เร่งของกำร 
  เคลื่อนที่ของ 
  วัตถุในแนวตรง  
  ที่มีควำมเร่ง 
  คงตัวในแนวดิ่ง 
4. สรุปได้ว่ำ 
   ควำมชันของ 
  กรำฟระหว่ำง 
  อัตรำเร็ว  เวลำ 
  คือ ควำมเร่ง 

1. ค ำนวณหำปริมำณ
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง
กับ  กำรเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนว
ตรงที่มีควำมเร่ง   
คงตัว ในแนวระดับ
จำกสถำนกำรณ์ท่ี
ก ำหนดให้ 

2.ท ำกำรทดลอง 
  กำรตกอย่ำงอิสระ 
3. ค ำนวณหำค่ำ

ควำมเร่ง เนื่องจำก
แรงโน้มถ่วงของ
โลก 

4. ค ำนวณหำปริมำณ
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกำรเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนว
ตรงที่มี ควำมเร่ง
คงตัวในแนวดิ่งจำก
สถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดให้ 

5. แปลควำมหมำย
จำกกรำฟอัตรำเร็ว
เวลำ เพ่ือหำ
ควำมเร่ง 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้  

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
5. ส ำรวจตรวจสอบ  
   อภิปรำยควำม  
   หมำยของแรง 
   และแรงลัพธ์ 
   เขียนเส้นตรง 
   แทนขนำดและ 
   ทิศทำงของแรง  
   ใช้เครื่องหมำย 
   บวก-ลบแทน 
   ทิศทำงของแรง  
   ท ำกำรทดลองหำ 
   แรงลัพธ์ที่กระท ำ 
   ต่อวัตถุ หำแรง 
   ลัพธ์ของแรงสอง 
   แรงที่กระท ำมุม 
   ต่อกัน  โดยกำร 
   สร้ำงรูปและแรง 
   ลัพธ์ของแรงสอง 
   แรงที่กระท ำมุม 
   ต่อกันโดยกำร 
   ค ำนวณจำกกำร 
   หำแรงย่อยของ 
   แรงสองแรงนั้น 

1. บอกควำม  
   หมำยของแรง 
   และแรงลัพธ์ 
2. เขียนเส้นตรง 
  แทนขนำดและ 
  ทิศทำงของแรง  
  ใช้เครื่องหมำย 
  บวก-ลบแทน 
  ทิศทำงของแรง 
3. เขียน แรงสอง 
   แรงที่กระท ำ 
   มุมต่อกันโดย 
   กำรสร้ำงรูป 
 

1. ทดลองว่ำแรง 
   เป็นสำเหตุที่ 
    ท ำให้วัตถ ุ
   เปลี่ยนสภำพ 
   กำรเคลื่อนที่ 
2. ทดลองหำ 
   แรงลัพธ์ที่ 
   กระท ำต่อวัตถุ 
3. ค ำนวณหำ 
   แรงลัพธ์ของ 
   แรงสองแรงที่ 
   กระท ำมุม 
   ต่อกัน 

1. รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้  

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
6. ส ำรวจตรวจสอบ  
   อภิปรำยเกี่ยวกับ 
   มวลแรงและกำร 
   เคลื่อนที่ของวัตถุ  
   กฎกำรเคลื่อนที่ 
   ของนิวตัน 
   วิเครำะห์ 
   สถำนกำรณ์จำก 
   กำรทดลองเพ่ือ 
   น ำไปสรุปเป็นกฎ 
   ของนิวตันทั้ง 
   สำมข้อ  และ 
   สำมำรถน ำ 
   ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ 
   ประโยชน์ใน 
   ชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกได้ว่ำมวล 
   เป็นปริมำณที่ 
   แสดงถึงสมบัติ 
   ของวัตถุที่ต้ำน 
   กำรเปลี่ยน 
   สภำพกำร 
   เคลื่อนที่ 
2. บอกควำม 
   หมำยของกฎ 
   กำรเคลื่อนที่ 
  ของนิวตันทั้ง 3 
  ข้อ  และเขียน 
  สมกำรได้ 
3. เขียนกรำฟ 
   แสดงควำม  
   สัมพันธ์ 
   ระหว่ำงแรง 
   กับควำมเร่ง   
   และมวลกับ 
   ควำมเร่ง 
4. ยกตัวอย่ำง 
   ประโยชน ์
   จำกกำรน ำ  
  ควำมรู้เกี่ยวกับ 
  กฎกำรเคลื่อน  
  ทีข่องนิวตัน 
  ทั้ง 3 ข้อไป 
  ใช้ประโยชน์ใน 
  ชีวิตประจ ำวัน 

1. ท ำกิจกรรม 
   เพ่ือรับรู้ผล 
   ของแรงที่มีต่อ 
   วัตถ ุ
2. ทดลองเพ่ือ 
    สรุปเป็นกฎ 
   กำรเคลื่อนที่ 
   ของนิวตันทั้ง  
   3 ข้อ   
3.วิเครำะห์กรำฟ 
   ควำมสัมพันธ์ 
   ระหว่ำงแรง 
   กับควำมเร่ง   
   และมวลกับ 
   ควำมเร่ง เพื่อ 
   สรุปเป็นกฎ 
   กำรเคลื่อนที่ 
  ของนิวตันข้อ2 
4. ค ำนวณหำ 
   ปริมำณต่ำงๆ  
   ทีเ่กี่ยวข้อง  
   โดยวิเครำะห์ 
 จำกสถำนกำรณ์ 
  ที่ก ำหนดให้  
      
 
    

1. รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 
 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้ 

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
7. ส ำรวจตรวจสอบ  
   สืบค้นข้อมูลอภิปรำย

เกี่ยวกับแรงที่โลก
ดึงดูดวัตถุ  น้ ำหนัก 
กฎแรงดึงดูดระหว่ำง
มวลของนิวตัน สนำม
โน้มถ่วงควำมเร่งโน้ม
ถ่วง ณ ต ำแหน่งที่ห่ำง
จำกผิวโลกและใช้กฎ
แรงดึงดูดระหว่ำงมวล 
สรุปได้ว่ำวัตถุท่ีอยู่ห่ำง
จำกโลกมำกจนไม่มี
แรงดึงดูดของโลก  
น้ ำหนักเป็นศูนย์
เรียกว่ำวัตถุอยู่ใน 

   สภำพไร้น้ ำหนัก 
  ทดลองกำรตก 
  อิสระ สรุปได้ว่ำ 
  วัตถุท่ีตกอิสระจะ 
  อยู่ในสภำพไร้น้ ำ 
  หนัก สภำพ   
 (เสมือน)ไร้น้ ำหนัก 
   ในชีวิตประจ ำวัน    
  น ำควำมรู้เกี่ยวกับ  

กฎแรงดึงดูดระหว่ำง
มวลของนิวตันไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

1. อธิบำยถึงกฎ 
   แรงดึงดูด 
   ระหว่ำงมวล 
   ของนิวตัน  
2. บอกควำม  
   หมำยของ 
   แรงและ 
   สนำมโน้มถ่วง 
3. บอกควำม  
   หมำยของจุด 
   ศูนย์กลำงมวล  
   และจุดศูนย ์ 
   กลำงควำม 
   โน้มถ่วง 
4. อธิบำยกำร 
   หำค่ำควำมเร่ง  
   g และระยะ  
   ห่ำงระหว่ำง 
   จุดศูนย์กลำง 
   ของโลก   
   เคลื่อนที่ของ 
   วัตถุท่ีตกแบบ 
   อิสระ 
 

1. สืบค้นข้อมูล 
   เกี่ยวกับกฎ 
   แรงดึงดูด 
   ระหว่ำงมวล 
   ของนิวตัน 
2. สืบค้นข้อมูล 
   และท ำกิจกรรม 
   เกี่ยวกับจุด 
   ศูนย์กลำงมวล  
   และจุดศูนย ์  

กลำงควำมโน้ม
ถ่วง 

3. สืบค้นข้อมูล 
    และท ำกิจกรรม

เพ่ือหำควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำง
ขนำดของควำมเร่ง 
g  และระยะห่ำง
ระหว่ำงจุด
ศูนย์กลำงของโลก 

4. ค ำนวณ 
   เกี่ยวกับแรง 
   ดึงดูดของโลก 
   ที่กระท ำต่อ 
   วัตถุและ 
   น้ ำหนักของ 
   วัตถุนั้น 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 
 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้  

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์   A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
8. อธิบำยและ 
   ทดลองเกี่ยวกับ 
   แรงเสียดทำน 
   ระหว่ำงผิวสัมผัส 
   ของวัตถุคู่หนึ่ง  
   สัมประสิทธิ์ 
   ควำมเสียดทำน   
   ปัจจัยที่มีผลต่อ 
   แรงเสียดทำน  
   กำรน ำควำมรู้ 
   เรื่องแรงเสียด 
   ทำนไปใช้ 
   ประโยชน์ใน 
   ชีวิตประจ ำวันได้  
   และใช้กฎของ 
   นิวตันทั้งสำมข้อ  
   ค ำนวณหำ 
   ปริมำณต่ำงๆ ที่ 
   เกีย่วข้อง เมื่อ 
   ก ำหนด 
   สถำนกำรณใ์ห้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกควำม  
   หมำยของแรง 
    เสียดทำน 
2. บอกควำม 
   แตกต่ำงของ 
   แรงเสียดทำน 
   สถิตและแรง 
   เสียดทำนจลน์ 
3. บอกควำม  
   หมำยของ 
   สัมประสิทธิ์ 
   ควำมเสียด 
   ทำน   
4. บอกได้ว่ำ 
   ขนำดของแรง 
   เสียดทำนจะ 
   มำกหรือน้อย 
   ขึ้นอยู่กับ 
   ลักษณะของ 
   ผิวสัมผัสและ 
   แรงที่พ้ืน 
   กระท ำต่อวัตถุ 
 
 

1. ทดลองแรง 
    เสียดทำน 
2. ทดลองหำแรง 
   เสียดทำนสถิตและ

แรงเสียดทำนจลน์
โดยใช้หลักสมดุล
จำกกฎข้อที่ 1 ของ
นิวตัน 

3. ค ำนวณหำขนำด
ของแรงเสียดทำน
โดยใช้หลักสมดุล
จำกกฎข้อที่ 1 ของ
นิวตัน 

4. ทดลองหำ 
   สัมประสิทธิ์ 
   ของควำมเสียดทำน 
5.วิเครำะห์กรำฟ 
   ควำมสัมพันธ์  

ระหว่ำงแรงเสียด
ทำนกับแรงที่พ้ืน
กระท ำกับวัตถุ 

6. ค ำนวณหำค่ำ 
   สัมประสิทธิ์ 
   ของควำม 
   เสียดทำนสถิต  
   และสัมประสิทธิ์ 
   ของควำม 
   เสียดทำนจลน์ 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้ 

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
9. วิเครำะห์และ 
    อธิบำยลักษณะ 
    กำรเคลื่อน ที่ 
    แบบโพรเจกไทล์ 
   จำกกำรทดลอง 
   หำแนวกำร 
   เคลื่อนที่แบบ 
   โพรเจกไทล์   
   ค ำนวณหำกำร 
   กระจัด เวลำ  
   และควำมเร็ว 
   ของวัตถุที่ 
   เคลื่อนที่แบบ 
   โพรเจกไทล์เมื่อ 
   ก ำหนด 
   สถำนกำรณ์ให้   
   และน ำควำมรู้ 
   เรื่องกำร 
   เคลื่อนที่แบบ 
   โพรเจกไทล์ไป 
   ใช้ประโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกได้ว่ำ ลักษณะ
กำรเคลื่อนที่แบบ 

  โพรเจกไทล์เป็นแนว
โค้งพำรำโบลำ 

2. บอกได้ว่ำกำร 
    เคลื่อนที่แบบ 
    โพรเจกไทล์  
    เป็นกำรเคลื่อนท่ีใน  
    2 มิติ คือวัตถุ มี

กำรเคลื่อนที่ในแนว
ระดับและแนวดิ่ง    
พร้อมกันโดยในแนว
ระดับควำมเร็วคงตัว 

  ไม่มีแรงกระท ำและ
ควำมเร่งคงตัวใน
แนวดิ่ง 

3. บอกได้ว่ำกำร 
    เคลื่อนที่แบบ 
    โพรเจกไทล์ส ำหรับ

ควำมเร็วต้นค่ำหนึ่ง 
    เมื่อท ำมุม 45 องศำ

กับแนวระดับ วัตถุ
จะเคลื่อนที่ได้ระยะ
ในแนวระดับไกลสุด 

1. ทดลอง 
    เกี่ยวกับกำร 
    เคลื่อนที่แบบ 
    โพรเจกไทล์ 
2. วิเครำะห์ 
    สมกำร 
       y=kx2 
    เพ่ือเขียน 
    กรำฟและ 
    พิจำรณำ 
    รูปกรำฟ 
    พำรำโบลำ 
3. ค ำนวณแก้ 
   โจทย์ปัญหำที่ 
   เกีย่วกับกำร 
   เคลื่อนที่ของ 
   วัตถุแบบ   
   โพรเจกไทล์ 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 
 

http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=พาราโบลา


ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้  

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
10. วิเครำะห์และ 
    อธิบำยกำรเคลื่อนที่

แบบวงกลมจำกกำร
ทดลองกำรเคลื่อนที่
เป็นวงกลมในแนว 

   ระดับ เพ่ือแสดง 
   ควำมสัมพันธ์ 
   ระหว่ำงคำบและ 
   แรงสู่ศูนย์กลำง  
   แสดงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงแรงสู่
ศูนย์กลำงรัศมี
วงกลม  อัตรำเร็ว
และมวลของวัตถุ 
ค ำนวณหำปริมำณ
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง
จำกสถำนกำรณ์ท่ี 

  ก ำหนดให้  และ 
  น ำควำมรู้เรื่องกำร

เคลื่อนที่แบบวงกลม
ไปใช้อธิบำยกำร 

   เคลื่อนที่บนทำงโค้ง
ของรถบนถนนรำบ
และถนนเอียง
อธิบำย กำรเคลื่อนที่
ของดำวเทียมในวง 

  โคจรรอบโลก 

1. บอกได้ว่ำเมื่อ     
   วัตถุเคลื่อนที่แบบ

วงกลมในแนวระดับ  
จะต้องมีแรง
กระท ำต่อวัตถุใน
ทิศเข้ำสู่ศูนย์กลำง 

   และวัตถุมี 
   ควำมเร่งสู่ 
   ศูนย์กลำง 
2. บอกได้ว่ำเมื่อ 
    วัตถุเคลื่อนที่ 
    แบบวงกลมในแนว

ระดับจะเกิด
ปริมำณเชิงเส้นและ
เชิงมุม อธิบำย
ควำมหมำยของ 

   ปริมำณที่เกิดขึ้น 
3. บอกควำม 
    สัมพันธ์ 
    ระหว่ำงแรงสู่ 
    ศูนย์กลำงรัศมี

วงกลม อัตรำเร็ว
และมวลของวัตถุ 

4. อธิบำยกำร 
    เคลื่อนที่บน 
  ทำงโค้งของรถ 
   กำรเคลื่อนที่ 
   ของดำวเทียม 
 

1. ทดลอง 
    เกี่ยวกับกำร 
    เคลื่อนที่แบบ 
    วงกลมเพ่ือ 
   แสดงควำม  
   สัมพันธ์ 
   ระหว่ำง คำบ 
   และแรงสู่ 
   ศูนย์กลำง 
2. วิเครำะห์ 
    ควำมสัมพันธ์ 
    ระหว่ำง  
   ปริมำณเชิงเส้น 
   และปริมำณ 
   เชิงมุม 
3. ค ำนวณหำแก้ 
   โจทย์ปัญหำที่ 
   เกี่ยวกับกำร 
   เคลื่อนที่ของ 
   วัตถุแบบ   
   วงกลม 

1. รักชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 
 



ผลการเรียนรู้ 
สาระความรู้  

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

A 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

C 
11.วิเครำะห์และ 
   อธิบำยกำร 
   เคลื่อนที่แบบ 
   ฮำร์มอนิก 
   อย่ำงง่ำย  จำก 
   กำรทดลองกำร 
   เคลื่อนที่แบบ 
   ฮำร์มอนิกอย่ำง 
  ง่ำยของรถทดลอง 
  ซ่ึงติดอยู่กับสปริง 
  และกำรหำคำบ 
  กำรแกว่งของ 
  ลูกตุ้มอย่ำงง่ำย    
  แสดงควำม  
  สัมพันธ์ระหว่ำง 
  กำรกระจัด  
  ควำมเร็ว ควำม  
  เร่งของวัตถุเมื่อ 
  เคลื่อนที่แบบ 
  ฮำร์มอนิกอย่ำง 
  ง่ำย  ค ำนวณหำ 
  ปริมำณต่ำงๆ ที่ 
  เกี่ยวข้องจำก 
  สถำนกำรณ์ท่ี 
  ก ำหนดให้  และ 
  น ำควำมรู้เรื่อง 
  กำรเคลื่อนที่แบบ 
  ฮำร์มอนิกอย่ำง 
  ง่ำยไปใช้ 
  ประโยชน์ ใน 
  ชีวิตประจ ำวันได้ 

1. บอกลักษณะ 
   กำรเคลื่อนที่ 
  แบบฮำร์มอนิก 
 อย่ำงง่ำยว่ำเป็น 
  กำรเคลื่อนที่  
  กลับไปกลับมำ 
  ซ้ ำรอบเดิมโดย 
  มีขนำดของกำร 
  กระจัดสูงสุด 
  (แอมพลิจูด) 
  และคำบคงที่ 
2. อธิบำยกำร 
   เคลื่อนที่ของ 
   สปริงและ 
   ลูกตุ้ม  
3. บอกควำม  
   สัมพันธ์ 
   ระหว่ำงกำร 
   กระจัด  
   ควำมเร็ว  
   ควำมเร่งของ 
   กำรเคลื่อนที่ 
  แบบฮำร์มอนิก 
  อย่ำงง่ำย 
4. เขียนสรุปคำบ 
   กำรสั่นของ 
   มวลติดสปริง 
   และลูกตุ้ม 

1. ทดลองกำร 
   เคลื่อนที่ของ 
   สปริงและ 
   ลูกตุ้ม  
2. ค ำนวณแก้ 
   โจทย์ปัญหำที่ 
   เกี่ยวกับกำร 
   เคลื่อนที่ของ 
   วัตถุแบบ   
   ฮำร์มอนิก 
   อย่ำงง่ำย  
 
 
    

1. รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 

1. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้  
   ปัญหำ 
3. ควำมสำมำรถในกำร 
   สื่อสำร 
4. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
    ชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้   
    เทคโนโลย ี

 



ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัส ว31201   วิชาฟิสิกส์1  (SCI31201   Physics 1) 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
....................................................................... 

ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรได้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ธรรมชำติ
และขอบเขตของวิชำฟิสิกส์  ปริมำณทำงฟิสิกส์และหน่วยมำตรฐำน  กำรทดลองในวิชำฟิสิกส์    ฝึกปฏิบัติกำร
เกี่ยวกำรใช้เครื่องมือวัด ควำมไม่แน่นอนในกำรวัด กำรบันทึกข้อมูลจำกกำรวัดด้วยเลขนัยส ำคัญ  กำรเขียน
ตัวเลขสัญกรณว์ิทยำศำสตร์  กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง ด้วยคณิตศำสตร์ แปลควำมหมำยข้อมูลด้วยกรำฟ  
ปริมำณทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง  ปริมำณสเกลำร์ เวกเตอร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะทำง กำร
กระจัด กำรกระจัดลัพธ์  เวลำ อัตรำเร็ว อัตรำเร่งกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง สมกำรที่ใช้ค ำนวณหำปริมำณต่ำง ๆ 
ของกำรเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยควำม เร่งคงท่ี  กำรตกอิสระของวัตถุภำยใต้แรงดึงดูดของโลก แรง กำรหำแรง
ลัพธ์ กฎกำรเคลื่อนทีข่องนิวตัน มวลและน้ ำหนัก ศูนย์กลำงมวล ศูนย์กลำงควำมโน้มถ่วง แรงเสียดทำน  กฎ
แรงดึงดูดระหว่ำงมวลของนิวตัน  กำรน ำกฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  กำร
เคลื่อนที่แบบวงกลมและกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย  และน ำหลักกำรกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
เคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ    

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำเสนอสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้  มีควำมสำมำรถตัดสินใจ  เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ตำมควำมเหมำะสมกับ
สภำพท้องถิ่นและมุ่งพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมพอเพียง  

มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมท่ีเหมำะสมมีควำมซื่อสัตย์  อดทน  รอบคอบ มี
เหตุผล สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม  
 

 
รวมทั้งหมด  11 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการเรียนรู้ 

รหัส ว31201   วิชาฟิสิกส์1            (SCI31201   Physics 1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

ภาคเรียนที ่  1     เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค       จ านวน 2.0  หน่วยกิต 
 

บทที่ 1 บทน า 
1. ส ำรวจตรวจสอบอภิปรำยเกี่ยวกับควำมหมำยและขอบเขตของวิชำฟิสิกส์ ปริมำณกำยภำพ และระบบ 
   หน่วยระหว่ำงชำติ  สำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 
2. ส ำรวจตรวจสอบและตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรทดลองในวิชำฟิสิกส์  กำรเขียนรำยงำน  กำรบันทึก 
    กำรทดลอง วิเครำะห์และกำรแปลควำมหมำยข้อมูลด้วยกรำฟ ท ำกิจกรรมอ่ำนและวัดเครื่องมือทำงฟิสิกส์ 
    และสรุปเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนใน กำรวัดกำรบันทึกค่ำตัวเลขด้วยเลขนัยส ำคัญและสัญกรณว์ิทยำศำสตร์ 

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง 
3. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับปริมำณท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่แนวตรง ระยะทำง กำรกระจัด  
   อัตรำเร็ว ควำมเร็ว ควำมเร่ง หำกำรกระจัดลัพธ์จำกกำรวำดรูป  ค ำนวณหำอัตรำเร็วเฉลี่ยและอัตรำเร็ว 
   ขณะหนึ่ง  ควำมเร็วเฉลี่ยและควำมเร็วขณะหนึ่ง  เมื่อก ำหนดระยะทำง กำรกระจัดและช่วงเวลำของกำร 
   เคลื่อนที่  ท ำกำรทดลองหำอัตรำเร็วเฉลี่ยและอัตรำเร็วขณะหนึ่ง  จำกกำรวิเครำะห์จุดบนแถบกระดำษ  
   บอกควำมแตกต่ำงของอัตรำเร็วและควำมเร็ว วิเครำะห์กรำฟควำมสัมพันธ์ของกำรกระจัดกับเวลำและ 
   ควำมเร็วกับเวลำได้    
4. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่งของกำร 
   เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีควำมเร่งคงตัว  ในแนวตรงที่มีควำมเร่งคงตัวในแนวระดับและทดลองกำรตก 
   อิสระเพ่ือหำควำมเร่งเนื่องจำกแรงดึงดูดของโลกในแนวดิ่ง ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจำก 
   สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
5. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยควำมหมำยของแรงและแรงลัพธ์เขียนเส้นตรงแทนขนำดและทิศทำงของแรง  
   ใช้เครื่องหมำยบวก-ลบแทนทิศทำงของแรง ท ำกำรทดลองหำแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุ หำแรงลัพธ์ของ 
   แรงสองแรงที่กระท ำมุมต่อกันโดยกำรสร้ำงรูปและแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระท ำมุมต่อกันโดยกำร 
   ค ำนวณจำกกำรหำแรงย่อยของแรงสองแรงนั้น 
6. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำยเกี่ยวกับมวล แรงและกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน วิเครำะห์ 
   สถำนกำรณ์จำกกำรทดลองเพ่ือน ำไปสรุปเป็นกฎของนิวตันทั้งสำมข้อ  และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ 
   ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
7. ส ำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรำยเกี่ยวกับแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  น้ ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวลของ 
   นิวตัน สนำมโน้มถ่วง ควำมเร่งโน้มถ่วง ณ  ต ำแหน่งที่ห่ำงจำกผิวโลก และใช้กฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวล สรุป 



   ได้ว่ำวัตถุท่ีอยู่ห่ำงจำกโลกมำกจนไม่มีแรงดึงดูดของโลก  น้ ำหนักเป็นศูนย์เรียกว่ำวัตถุอยู่ในสภำพไร้น้ ำหนัก  
   ทดลองกำรตกอิสระ สรุปได้ว่ำวัตถุท่ีตกอิสระจะอยู่ในสภำพไร้น้ ำหนัก สภำพ(เสมือน)ไร้น้ ำหนักในชีวิต 
   ประจ ำ น ำควำมรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวลของนิวตันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 
8. อธิบำยและทดลองเก่ียวกับแรงเสียดทำนระหว่ำงผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง สัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำน   
   ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทำน    กำรน ำควำมรู้เรื่องแรงเสียดทำนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ และ 
   ใช้กฎของนิวตันทั้งสำมข้อ ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อก ำหนดสถำนกำรณ์ให้ 
 

บทที่ 4 การเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ 
9. วิเครำะห์และอธิบำยลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จำกกำรทดลองหำแนวกำรเคลื่อนที่แบบ 
    โพรเจกไทล์  ค ำนวณหำกำรกระจัด เวลำ และควำมเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เมื่อก ำหนด 
    สถำนกำรณ์ให้  และน ำควำมรู้เรื่อง   กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปใช้ประโยชน์ได้ 
10. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบวงกลมจำกกำรทดลองกำรเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ เพื่อ 
     แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำบและแรงสู่ศูนย์กลำง แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงสู่ศูนย์กลำง  รัศมี 
     วงกลม อัตรำเร็วและมวลของวัตถุ ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจำก สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้  
     และน ำควำมรู้เรื่อง กำรเคลื่อนที่แบบวงกลมไปใช้อธิบำยกำร     เคลื่อนที่บนทำงโค้งของรถบนถนนรำบ 
     และถนนเอียง  อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของดำวเทียมในวงโคจรรอบโลก 
11. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย  จำกกำรทดลองกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิก 
     อย่ำงง่ำย ของรถทดลองซึ่งติดอยู่กับสปริง และกำรหำคำบกำรแกว่งของลูกตุ้มอย่ำงง่ำย  แสดงควำม  
     สัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด ควำมเร็ว ควำมเร่งของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย  ค ำนวณหำ 
     ปริมำณต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้  และน ำควำมรู้เรื่องกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิก 
     อย่ำงง่ำย  ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 
รวมทั้งสิ้น  11 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
รหัส ว31201   วิชาฟิสิกส์1      (SCI31201   Physics 1) 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 

(100) 
1 บทน ำ 

1.1 กำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ 
     ธรรมชำต ิ
1.2 วิชำฟิสิกส์ 
1.3 ปริมำณกำยภำพและหน่วย 
1.4 กำรทดลองในวิชำฟิสิกส์ 
1.5 ควำมไม่แน่นอนในกำรวัด 
1.6 เลขนัยส ำคัญ 
1.7 กำรบันทึกข้อมูล 
1.8 กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 

(1-2) 
1 
 
 
 
2 

(14) 
1 
 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

10 
แบ่งเป็น 
-K = 5  
-P = 2.5 
-A = 2.5 

2 กำรเคลื่อนที่แนวตรง 
2.1 ปริมำณต่ำงๆของกำรเคลื่อนที่ 
     แนวตรง  
2.2 กำรวัดอัตรำเร็วของกำร 
     เคลื่อนที่แนวตรง  
2.3 ควำมเร่ง  
2.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรำฟ 
     ควำมเร็วกับเวลำ ระยะทำง 
     กับเวลำส ำหรับกำรเคลื่อนที่ 
     ในแนวตรง 
2.5 สมกำรส ำหรับค ำนวณหำ 
     ปริมำณต่ำงๆ ของกำร 
     เคลื่อนที่ในแนวตรงด้วย 
     ควำมเร่งคงตัว 

2.6 วัตถุตกอย่ำงเสรีมีควำมเร่ง 
     เป็นค่ำคงตัว 

(3-4) 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

(16) 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

20 
แบ่งเป็น 
-K = 10  
-P = 5 
-A = 5 



หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 

(100) 

3 แรงและกฎกำรเคลื่อนที่  
3.1 แรง  
3.2 กำรหำแรงลัพธ์ของแรงสอง 
     แรงที่ท ำมุมต่อกัน 
3.3 กฎกำรเคลื่อนที่ 
     3.3.1 กฎกำรเคลื่อนทีข่้อหนึ่ง 
            ของนิวตัน 
     3.3.2 กฎกำรเคลื่อนทีข่้อสอง 
            ของนิวตัน 
     3.3.3 กฎกำรเคลื่อนทีข่้อสำม 
            ของนิวตัน 
3.4 น้ ำหนัก 
3.5 กฎแรงดึงดูดระหว่ำงมวลของ 
     นิวตัน 
    3.5.1 สนำมโน้มถ่วง   
    3.5.2 ควำมเร่งโน้มถ่วง ณ  
           ต ำแหน่งที่ห่ำงจำกผิวโลก 
    3.5.3 สภำพไร้น้ ำหนัก 
3.6 แรงเสียดทำน 
3.7 กำรน ำกฎกำรเคลื่อนที่ของ 
     นิวตันไปใช ้

(5-8)  
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

(18) 
0.5 
1.5 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 

20 
แบ่งเป็น 
-K = 10  
-P = 5 
-A = 5 

สอบระหว่ำงภำค 1-8 4 20 
4 กำรเคลื่อนที่แบบต่ำงๆ 

4.1 กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
     4.1.1 กำรเคลื่อนทีใ่นแนว 
            ระดับและแนวดิ่ง 
     4.1.2 กำรกระจัดและควำม 
            เรว็ของกำรเคลื่อนที่ 
            แบบโปรเจกไทล์ 
     4.1.3 วัตถุท่ีมีควำมเร็วต้น 
             ท ำมุมกับแนวระดับ 

(9-11)  
9 
 
 
 
 
 
 

 

(24) 
 
2 
 
2 
 
 
4 
 

20 
แบ่งเป็น 
-K = 10  
-P = 5 
-A = 5 



หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 

(100) 
4 กำรเคลื่อนที่แบบต่ำงๆ(ต่อ) 

4.2 กำรเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วย 
     อัตรำเร็วคงท่ี 
      4.2.1 ควำมเร่งสู่ศูนย์กลำง 
      4.2.2กำรเคลื่อนที่บนทำงโค้ง 
      4.2.3 อัตรำเร็วเชิงมุม 
      4.2.4 กำรเคลื่อนที่ของ 
              ดำวเทียม 
4.3 กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิก 
     อย่ำงง่ำย 
      4.3.1 กำรเคลื่อนที่แบบ 
             ฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำยของ 
             วัตถตุิดอยู่กับสปริง 
      4.3.2 กำรเคลื่อนที่แบบ 
             ฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย 
             เทียบกับกำรเคลื่อนที่ 
             เป็นวงกลม 
      4.3.2 กำรแกว่งของลูกตุ้ม 
             นำฬิกำ 

 
10 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
3 
3 
2 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 

สอบปลำยภำค 9-11 4 20 
สรุปก่อนสอบระหว่ำงภำค 48 40 

สรุปสอบระหว่ำงภำค 4 20 
สรุปหลังสอบระหว่ำงภำค 24 20 

สรุปสอบปลำยภำค 4 20 
รวมทั้งสิ้น 80 100 

 
 
 
 
 

 


