
 
 
 
 

ก าหนดการสอน 
รายวชิาการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาตริหัสวิชา ว30106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8-6/9 
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ค าอธิบายรายวิชา 
การเคล่ือนท่ีและแรงในธรรมชาติ (ว30106) 

รายวิชาพื้นฐาน                                      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                 จ านวน1.0หน่วยกิต เวลา40ช่ัวโมง 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห ์สังเกต สืบค้นข้อมูล อธิบาย ทดลอง อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงกบัการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้า แรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคใน
สนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้าระหวา่งอนุภาคในนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา 
ความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
รวมถึงประโยชน์เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 
การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย การสรุปผลการท ากิจกรรม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตของตนเองดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่นเฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 4.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 4.1 ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามแม่เหล็กและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 4.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส 
ว 4.2 ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนท่ี

ในแนวตรง 
ว 4.2 ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
ว 4.2 ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และ

แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

รวม 7 ตัวชี้วัด



โครงสร้างเวลาเรียน 

รายวิชา  การเคล่ือนท่ีและแรงในธรรมชาติ รหัสวิชา ว30106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 
ภาคเรียนที่  1 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
เวลาเรียน 2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน  1.0หน่วยกิต 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

1 
การบอกต าแหน่ง
ของวัตถุ 

ว 4.2 ม.4-6/1 
1. จุดอ้างอิงและต าแหน่ง 
2. ระยะทางและการกระจัด 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 

4 2 5 - 

2 
การเคลื่อนที่แนว
ตรง 

ว 4.2 ม.4-6/1 

1. อัตราเร็วและความเร็ว 
2. ความเร่ง 
3. การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวด่ิง 

1. แบบฝึกหัด 
2. รายงานผลการ

ทดลองเรื่องการ
เคลื่อนที่ 

3. บันทึกการเรียนรู้ 

8 2 5 2 

3 
การเคลื่อนที่แบบ
อื่นๆ 

ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์
2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
3. การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก 

อย่างง่าย 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 

8 2 5 2 

สอบกลางภาค 20 

4 
แรงจากสนามโน้ม
ถ่วง 

ว 4.1 ม.4-6/1 

1. แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง 
2. การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนาม

โน้มถ่วงของโลก 
3. ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง 
4. สนามโน้มถ่วงกับศิลปะบน

ท้องฟ้า 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. งานน าเสนอ 

8 1 4 2 

5 
แรงจาก
สนามแม่เหล็ก 

ว 4.1 ม.4-6/3 

1. แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 
2. ผลของสนามแม่เหล็กต่อ

อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 
3. ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวน า

ที่มีกระแสไฟฟ้า 
4. ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก 
5. สนามแม่เหล็กโลก 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. การทดลอง 

4 1 5 1 

6 
แรงจาก
สนามไฟฟ้า 

ว 4.1 ม.4-6/2 

1. แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า 
2. ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่

มีประจุไฟฟ้า 
3. ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า 
4. สนามไฟฟ้ากับศิลปะบนท้องฟ้า 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. งานน าเสนอ 6 1 4 2 

7 แรงในนิวเคลียส ว 4.1 ม.4-6/4 1. แรงนิวเคลียร์ บันทึกการเรียนรู้ 2 1 2 1 

สอบปลายภาค 30 

รวม  40 60 30 10 

 
  



อัตราส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค=     70  :  30 
K  :  P  :  A =     60  :  30  :  10 
รวม  100  คะแนน 
 
คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =     25   คะแนน 
สอบกลางภาค   =     20    คะแนน 
คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =     25   คะแนน 
สอบปลายภาค   =     30   คะแนน    
*ช้ินงาน /ภาระงาน  =     30   คะแนน 
รวม  100  คะแนน



ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2560    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู ้
/สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การ
ประเมินผล 

1-2 15-26พ.ค.2560 4 การบอกต าแหน่งของ
วัตถุ 

1. ฝึกปฏิบัติการบอกต าแหน่ง 
หาระยะทางและการกระจัด 

2. อธิบาย เรื่อง จุดอ้างอิง 
ต าแหน่ง ระยะทาง และ
การกระจัด 

1. smart phone 
2. หนังสือเรียน 
3. งานน าเสนอ 

แบบฝึกหัด 
บันทึกการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

3-6 29พ.ค.2560 – 
23มิ.ย. 2560 

8 การเคลื่อนที่แนวตรง 1. ทดลองหาอัตราเร็ว 
ความเร็ว ความเร่ง ของวัตถุ 

2. สาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในแนวด่ิง 

3. อธิบาย เรื่อง อัตราเร็ว 
ความเร็ว ความเร่ง และการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวด่ิง 

1. ชุดทดลอง
เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา 

2. หนังสือเรียน 
3. งานน าเสนอ 

1. แบบฝึกหัด 
2. รายงานผล

การทดลอง
เรื่องการ
เคลื่อนที่ 

3. บันทึกการ
เรียนรู้ 

1. แบบทดส
อบ 

2. แบบ
ประเมิน
รายงาน
ผลการ
ทดลอง 

7-10 26 มิ.ย. 2560 – 
19ก.ค. 2560 

8 การเคลื่อนที่แบบอื่นๆ 1. สาธิตการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ วงกลม และ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

2. อธิบาย เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ วงกลม 
และฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

1. ลูกบอล เชือก 
2. คลิปการแสดง

การเคลื่อนที่
แบบต่างๆ 

3. หนังสือเรียน 
4. งานน าเสนอ 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการ

เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

11 20-26ก.ค. 2560 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู ้
/สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การ
ประเมินผล 

12-13 27 ก.ค. 2560 
– 

11 ส.ค. 2560 

8 แรงจากสนามโน้มถ่วง 1. บรรยาย เรื่อง แรงจากสนาม
โน้มถ่วง 

2. สืบค้น น าเสนอ และ
อภิปราย เรื่อง สนามโน้ม
ถ่วงในชีวิตประจ าวัน 

1. หนังสือเรียน 
2. งานน าเสนอ 
3. อินเตอร์เน็ต 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. งานน าเสนอ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบ

ประเมินการ
น าเสนอผล
การสืบค้น
และการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

14-15 14-25 ส.ค. 
2560 

4 แรงจาก
สนามแม่เหล็ก 

1. บรรยาย เรื่อง แรงจาก
สนามแม่เหล็ก 

2. สืบค้น ทดลอง และอภิปราย 
เรื่อง สนามแม่เหล็กรอบตัว
เรา 

1. หนังสือเรียน 
2. อินเตอร์เน็ต 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. การทดลอง 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบ

ประเมินการ
น าเสนอผล
การสืบค้น
และการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

16-17 28 ส.ค. 2560 
– 

8 ก.ย. 2560 

6 แรงจากสนามไฟฟ้า 1. บรรยาย เรื่อง แรงจาก
สนามไฟฟ้า 

2. สืบค้น น าเสนอ และ
อภิปราย เรื่อง สนามไฟฟ้า
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. หนังสือเรียน 
2. งานน าเสนอ 
3. อินเตอร์เน็ต 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. งานน าเสนอ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบ

ประเมินการ
น าเสนอผล
การสืบค้น
และการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

18 11-15 ก.ย. 
2560 

2 แรงในนิวเคลียส 1. บรรยาย เรื่อง แรงนิวเคลียร ์
2. สืบค้น น าเสนอ และ

อภิปราย เรื่อง แรง
นิวเคลียร์: ประโยชน์ 
ผลกระทบ และการป้องกัน 

1. หนังสือเรียน 
2. งานน าเสนอ 
3. อินเตอร์เน็ต 

1. แบบฝึกหัด 
2. บันทึกการเรียนรู้ 
3. งานน าเสนอ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบ

ประเมินการ
น าเสนอผล
การสืบค้น
และการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

19 18-22 ก.ย. 
2560 

สอบปลายภาค 
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ข้อตกลงในการวัดและประเมินผล รายวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 
1. รายละเอียดในการวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค      = .....70.......: ........30............... 
อัตราส่วน   คะแนน    K      :       P       :      A   =    60  :  30  :  10 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ข้อที ่
เวลาที่ใช ้

(นาที/คร้ัง) 
ก่อนกลางภาค 25 -แบบฝึกหัด 

   -รายงานผลการ
ทดลองเรื่องการ
เคลื่อนที่ 

-บั  -บันทึกการเรียนรู้ 
-การทดสอบ 

 
 
 
ก  

-แบบประเมินผลการ
ท ากิจกรรม/ใบงาน/
ใบกิจกรรม/ผลงาน 
 
-แบบทดสอบ 
 

ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 
ข้อ 5-7 

15 นาที ต่อ 
ครั้ง 

กลางภาค 20 การทดสอบ แบบทดสอบ ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 
ข้อ 5-7 

60 นาที ต่อ 
ครั้ง 

หลังกลางภาค 25 -แบบฝึกหัด 
   -รายงานผลการ

ทดลองเรื่องแรง
แม่เหล็ก 

-การน าเสนอเรื่อง
แรงในธรรมชาติ 

-บั  -บันทึกการเรียนรู้ 
-การทดสอบ 
 

-แบบประเมินผลการ
ท ากิจกรรม/การ
น าเสนอ/ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/ผลงาน 
 
 
 
-แบบทดสอบ 
 

ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ว 4.1 ม.4-6/4 
ข้อ 1-4 

15นาที ต่อ 
ครั้ง 

ปลายภาค 30 การทดสอบ แบบทดสอบ ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ว 4.1 ม.4-6/4 
ข้อ 1-4 

60 นาที ต่อ 
ครั้ง 

*ชิ้นงาน/ภาระงาน 30 -การทดลองเรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ(10 คะแนน) 
-การทดลองเรื่อง 
แรงในธรรมชาติ 
(5 คะแนน) 
-การน าเสนองาน 
เรื่อง แรงใน
ธรรมชาติ 

แบบประเมิน ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 

ข้อ 5-7 
ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ว 4.1 ม.4-6/4 
ข้อ 1-4 
 

ตลอดภาค
เรียน 
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(5 คะแนน) 
 
-สมุดบันทึก ใบ
งาน/ใบกิจกรรม
(10คะแนน) 
 

 
 
ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ว 4.1 ม.4-6/4 
ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 
ข้อ 1-7 

รวม 100 คะแนน 
 
2.ก าหนดภาระงาน 
ในการเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ช้ินงาน)...3...ช้ิน ดังนี ้

ที่ ชื่องาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ข้อที ่
ประเภทงาน ก าหนดส่ง 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม เด่ียว 
1  การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบ

ต่างๆ 
ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 

ข้อ 5-7 

  ในคาบเรียน 

2 การทดลองเรื่อง แรงในธรรมชาติ 
 

ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ข้อ 1-3 

  ในคาบเรียน 

3 การน าเสนองาน เรื่อง แรงใน
ธรรมชาติ 

ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ว 4.1 ม.4-6/4 
ข้อ 1-4 

  ตามก าหนดที่ตกลงกับ
นักเรียน 

4 สมุดบันทึก ใบงาน/ใบกิจกรรม ว 4.1 ม.4-6/1 
ว 4.1 ม.4-6/2 
ว 4.1 ม.4-6/3 
ว 4.1 ม.4-6/4 
ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/2 
ว 4.2 ม.4-6/3 
ข้อ 1-7 

  ตลอดภาคเรียน 

หมายเหตุ  หากนักเรียนขาดส่งงาน....4......ช้ินจะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้ 
 

 ลงชื่อ........................................ครูประจ าวิชา  ลงชื่อ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
         (นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์)                                         (นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์) 
 
 ลงชื่อ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ.....................................ผู้อ านวยการ 
             (นางแก้วอุษา  ลีนานนท์)                           (นายมนตรี  พรผล) 
 


