
แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    เวลา 16 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(80) 

1. คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล ์
2. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. โพลาไรเซช่ัน 

10 16 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 3: เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎ
ของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การ
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการ
สื่อสาร รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.6  
ผลการเรียนรู้ที่ 7: อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น

และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
และหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการเรียนรู้ที่ 8: สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล   

 
3. สาระสำคัญ 

1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล ์
2. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. โพลาไรเซช่ัน 

 
4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ 
การเหนี่ยวนำต่อเนื่องระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกจากแหล่งกำเนิด 



คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยสนามทั้งสองมีทิศตั้ง
ฉากกันและตั้งฉากกับ ทศิทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่างๆ มากมาย โดยความถี่นี้มีค่าต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้าง เรียกว่าสเปกตรัมคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 
ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องฉายรังสีเอกซ์ เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องระบุ

ตำแหน่งบนพ้ืนโลก เครื่องถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก 
การสื่อสารเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ทำได้โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สารสนเทศจะถูกแปลง

ให้อยู่ในรูปสัญญาณสำหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลงสัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศท่ีเหมือนเดิม 
สัญญาณมีสองชนิดคือแอนะล็อกและดิจิทัล โดยการส่งผ่านสารสนเทศด้วยสัญญาณดิจิทัลมีความผิดพลาดน้อยกว่า

สัญญาณแอนะล็อก 
โพลาไรเซชั่น 
แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยแสงในชีวิตประจำวันเป็นแสงไม่โพลาไรส์ เมื่อแสงนั้นผ่านแผ่นโพลารอยด์

สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางอยู่ในระนาบเดียวเรียกว่า แสงโพลาไรส์เชิงเส้น สมบัติของแสงลักษณะนี้เรียกว่าโพลาไรเซชัน 
 

4. ทักษะ 
1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. จําแนกและบรรยายคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นชนิดหนึ่งท่ีเคลื่อนที่โดยไมอาศัยตัวกลาง 
2. อธิบายลักษณะคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
3. สังเกตภาพคลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา 
4. จําแนกและอธิบายสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
5. สํารวจ ตรวจสอบ และอภิปรายเกี่ยวกับประโยชนและอันตรายเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 
 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement: E1)  

ครูเตรียมไมคลอยแลวพูดใหเกิดเสียงดังที่วิทยุหรือเครื ่องรับ แลวถามวาสัญญาณจากเครื่องสงมาถึง
เครื่องรับไดอยางไร จากนั้นถามตอวาโทรศัพทมือถือที่นักเรียนใชมีการสงสัญญาณอยางไร 

2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration: E2)  
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปวาเกิดจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation: E3)  
นักเรียนทําใบงานที่ 1 เพื่อศึกษาสวนประกอบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และตอบคําถามไดวาคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟามีสวนประกอบอยางไร 
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration: E4)  

นักเรียนทําใบงานที่ 2 เพื่อศึกษาวาคลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยความถี่ตางๆ อยางตอเนื่องเรียกวา 
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ครูใหความรูตามหนังสือเรียนทําใหนักเรียนเขาใจและอภิปรายไดวาคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอยางไร  

5. ขั้นประเมนิผล (Evaluation: E5) 
นักเรียนทํากิจกรรมที่ 3.3 สืบคนขอมูลเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา สืบคนขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดและการ

ผลิตคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมไปถึงการใชประโยชนและผลของการใชทั้งคุณและโทษ แลวนําเสนอขอมูลตอชั้นเรียน 
(กิจกรรมที่ 3.3 ในหนังสือเรียน) 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 6. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. Physics II, โดย ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ , 9th edition, 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2558. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 



4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 
(10th ed). Cengage learning. 

5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 

 
10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระการเรียนรู้ 
1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ของแมกซ์เวลล ์
2. สเปกตรัมคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 
3. โพลาไรเซช่ัน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

 
11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

         
       ลงช่ือ .....................................................................  

          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 



ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 



แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: ความร้อน     เวลา 18 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(80) 

2. ความร้อน 1. พลังงานความร้อน 
2. การขยายตัวเชิงความร้อน 
3. การถ่ายโอนความร้อน 

16 18 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 4: เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น
ของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว
และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์  
ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.6  
ผลการเรียนรู้ที่ 1: อธิบาย และคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ  ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน 

สถานะ และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอน ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 
3. สาระสำคัญ 

1. พลังงานความร้อน 
2. การขยายตัวเชิงความร้อน 
3. การถ่ายโอนความร้อน 

 
4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

เมื่อสสารได้รับหรือคายความร้อน สสารอาจมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป และสสารอาจเปลี่ยนสถานะโดยไม่เปลี่ยนอุณหภูมิ 
วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถ่ายโอนความร้อนไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า  เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน โดย

ปริมาณความร้อนที่วัตถุ หนึ่งให้จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับ 
เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิเท่ากันจะไม่มีการถ่ายโอนความร้อน เรียกว่าวัตถุอยู่ในสมดุลความร้อน 

 



4. ทักษะ 
1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. เพื่อให้เข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาฟิสิกส์ 
2. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สังเกตได้จากปรากฎการณ์จริงกับคำอธิบายทางทฤษฎี 
3. เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในขอบเขตของข้อมูลที่ได้ว่า ขึ้นกับขีดความสามารถของเครื่องมือวัด 
4. เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการนำหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิง

ความคิดและเชิงการปฏิบัติ 
6. เพื่อให้มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ 
7. เพื่อให้มีความใจกว้าง คิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 
8. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียต่อสังคมในการนำความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 
9. เพื่อให้ตระหนักในอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การใช้คำถาม 

เนื่องจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนอกจากจะมุ่งหวังให้นักเรียนจดจำเนื้อหาที่เป็นความรู้ พื้นฐานทาง
ฟิสิกส์ได้แล้ว ยังต้องการให้นักเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ คาดคะเนผลสรุป ฯลฯ ได้
อีกด้วย ในการฝึกให้มีความสามารถดังกล่าวหรือที่เรียกว่า ให้คิดเป็นนั้น ครู ต้องให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกคิด โดยครู



เป็นผู้ป้อนคำถามต่าง ๆ คอยช่วยกระตุ้นให้กำลังใจ และช้ีแนะแนว ทางในการตอบปัญหาให้เป็นไปตามขึ้นตอนของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ครูควรเตรียมตั้งคำถามสำหรับแต่ละตอนของบทเรียนล่วงหน้า โดยคำนึงถึงพื้นฐานประสบการณ์ เดิมของ
นักเรียนเป็นสำคัญ ถ้าครูมานึกคำถามอย่างเร่งรีบระหว่างการสอนอาจทำให้ได้คำถามที่ไม่เหมาะสม เช่น ยากเกินไป 
ง่ายเกินไป หรือมีลักษณะไม่ยั่วยุให้นักเรียนสนใจคิดหาคำตอบ ครูผู้สอนจะต้องอดทนในการรอคอยคำตอบขณะที่
นักเรียนกำลังคิดและพึงระลึกไว้เสมอว่า ปฏิกิริยาของครูที ่มีต่อคำตอบของนักเรียนจะมีส่วนอย่างมากในการ
เสริมสร้างหรือทำลายความกระตือรือร้นท่ีจะตอบปัญหาของนักเรียน  

ถ้าครูใช้คำถามบ่อย ๆ และพยายามศึกษาปรับปรุงการใช้คำถามอยู่เสมอจะมีผลให้คำถามของครูมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และบรรยากาศของการเรียนการสอนจะมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อท้ังสำหรับครูและ
นักเรียน 

2. การทดลอง กิจกรรมและการสาธิต 

การสอนวิชาฟิสิกส์บางตอนอาจเริ่มด้วยการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือการทดลอง และสังเกตผลการ
ทดลองตามขึ้นตอนต่าง ๆ แล้วครูใช้คำถามเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของการทดลองนั้น ๆ แทนท่ีครูจะเล่าการทดลองและ
บอกผลสรุปโดยตรง ซึ่งใช้เวลาในการสอนน้อยกว่าวิธีแรกมาก แต่วิธีสอนแบบบอกผลสรุปโดยตรง นักเรียนจะไมม่ี
โอกาสได้ฝึกการสังเกต ฝึกบันทึกข้อมูล ไม่มีโอกาสได้หยิบจับอุปกรณ์ทำการทดลอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูล นัยหนึ่งก็คือ การ
สรุปอย่างมีเหตุมีผลนั่นเอง ก็เป็นการปลูกฝัง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทางหนึ่ง 

ผลที่ได้จากการทดลองของนักเรียนอีกประการหนึ่งก็คือ จากการพบปัญหาในการทดลองและ หาวิธี
แก้ปัญหาเหล่านั ้นเพื่อให้การทดลองสัมฤทธิ์ผล นักเรียนจะได้เรียนรู ้แนวการคิดแก้ปัญหาที่สอดคล้องตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการปฏิบัติ มิใช่ด้วยการท่องจำขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ดังนั้นนัก เรียนจะมีความมั่นใจ
ในการนำวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้โดยตรงไปใช้แก้ปัญหาที่ประสบในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

2.1 การตรวจสอบการทดลอง 

ครูควรทำการทดลองทุกการทดลองก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาในเรื่องใดบ้าง และผล
ที่ได้เป็นอย่างไร อันจะทำให้ครูมีความมั่นใจในการดำเนินการสอนในชั้นเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะได้ทราบด้วยว่าแต่
ละการทดลองมีอะไรบ้างท่ีต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าจะได้จัดไว้ให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาสอน 

2.2 การแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการทดลอง 

ในการทดลองให้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ใช้เครื่องมือกลุ่มละ 1 ชุด ครูควรแนะนำให้นักเรียน
รู้จักการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก่อนทำการทดลอง ควรย้ำถึงความเป็นระเบียบและความ
รับผิดชอบต่อเครื่องมือท่ีนำไปใช้ด้วย ในบางการทดลอง ครูอาจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งกันทำกลุ่มละตอน แล้วนำ
ข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพื่อประหยัดเวลาก็ได้ 

2.3 การรายงานผลการทดลอง 

ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรายงานผลการทดลอง ครูควรตรวจรายงานของนักเรียน แล้วนำสิ่งที่ยังบกพร่อง
มาชี้แจงในช้ันให้เข้าใจท่ัวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเน้นความซื่อสัตย์ในการทดลอง การบันทึกผล การสรุปผล และ
การอภิปรายผล มากกว่าการเน้นความถูกต้องของผลการทดลอง เพื่อปลูกฝังความเข้าใจและการยอมรับในขอบเขต
และขีดจำกัดของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ครูอาจใช้การสาธิตเพื่อจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจใคร่รู้ในเนื้อหาที่จะดำเนินการสอนต่อไปโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือทำนายผลที่จะเกิดขึ้น อันจะมีผลให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนมีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ



หน่าย ในบางการทดลองซึ่งนักเรียนไม่มีโอกาสไดท้ดลองด้วยตวัเอง ครูควรทำการสาธิตการทดลองนั้น ๆ ให้นักเรียน
ดู แต่ครูจะต้องระลึกไว้เสมอว่า การสาธิตไม่อาจทดแทนการทดลองของนักเรียนได้ และครูควรให้นักเรียนได้ทำการ
ทดลองด้วยตัวนักเรียนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

3. การอภิปราย 

การสอนวิชาฟิสิกส์ที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นั้น ครูควร
ดำเนินการสอนโดยให้เด็กได้มีโอกาสอภิปรายร่วมกัน โดยครูเป็นผู้คอยแนะนำและควบคุมมิให้ออกนอกทาง การ
สอนเช่นนี้จะมีส่วนสร้างเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวโดยตรง 

ครูอาจใช้การอภิปรายเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาท่ีต้องการจะสอนต่อไป หรืออภิปรายเพื่อนำไปสู่การ สังเกต การ
ทดลอง และที่จำเป็นที่สุดก็คือ ใช้การอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลอง อย่างไรก็ดี ครูต้องคำนึงถึงเวลาที่มีอยู่ด้วย 
โดยพยายามจัดแบ่งเวลาและควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในขอบเขตของเวลาที่ กำหนดให้ 

4. เวลาในการสอน 

ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของบทเรียน รวมทั้งช่วงเวลาที่ระบุในแต่ละการทดลอง ครูผู้สอนอาจปรับยดืหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม เพราะตามที่เสนอแนะไว้เป็นการประมาณช่วงเวลาสำหรับกรณีไม่มี กิจกรรมพิเศษหรือปญัหา
อื่น ๆ ท่ีทำให้เวลาในการสอนบทเรียนต้องลดน้อยลง 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง ความร้อน 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 5. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. Physics I, โดย ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ , 9th edition, 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2558. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 
4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 

(10th ed). Cengage learning. 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 



10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระการเรียนรู้ 
1. พลังงานความร้อน 
2. การขยายตัวเชิงความ

ร้อน 
3. การถ่ายโอนความร้อน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ความร้อน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ความร้อน 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ความร้อน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ความร้อน 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
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............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

         
       ลงช่ือ .....................................................................  

          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 



แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: ของแข็ง     เวลา 12 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(80) 

3. ของแข็ง 1. สภาพยดืหยุ่นและสภาพพลาสติก 
2. ความเค้น ความเครียด และมอดลูสัของยัง 

10 12 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 4: เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น
ของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว
และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์  
ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.6  
ผลการเรียนรู้ที่ 2: อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่า

ต่างๆ รวมทั้งทดลองอธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัส
ของยัง และนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

 
3. สาระสำคัญ 

1. สภาพยดืหยุ่นและสภาพพลาสติก 
2. ความเค้น ความเครียด และมอดลูสัของยัง 

 
4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

สภาพยืดหยุ่นและสภาพพลาสตกิ 
สมบัติที่วัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสู่รปูเดิม เมื่อหยุดออกแรงกระทำเรียกว่า สภาพยืดหยุ่น ถ้ายังออกแรงต่อไป วัสดุจะ

ขาดหรือเสียรูปอย่างถาวร 
 
 
 



ความเค้น ความเครียด และมอดูลัสของยัง 
ในกรณีที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความยาว ถ้าออกแรงกระทำต่อเส้นลวดไม่เกินขีดจำกัดการแปรผันตรง ความยาวที่

เพิ่มขึ้นของเส้นลวดแปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง ทำให้ความเครียดตามยาวท่ีเกิดขึ้นแปรผันตรงกับความเค้นตามยาว 
อัตราส่วนความเค้นตามยาวต่อความเครียดตามยาว เรียกว่า มอดุลัสของยัง ซึ่งมีค่าขึ้นกับชนิดของวสัดุ 
ถ้าวัสดุมีมอดุลัสของยังสูงแสดงว่าวัสดุนั้นเปลี่ยนแปลงความยาวได้น้อย  ถ้าออกแรงเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดสภาพ

ยืดหยุ่น วัสดุไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ สมบัตินี้นำไปใช้พิจารณาในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
4. ทักษะ 

1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
1. ศึกษาสภาพยืดหยุนของวัตถุ 
2. เสนอกิจกรรมเพื่อศึกษาสภาพยืดหยุน และไมยืดหยุนของสปริง 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ใหความรสูมบัติความยืดหยนุของสาร ความเคน ความเครียด มอดลูัสของยัง และความทนแรงของวัตถุ  
2. ทํากิจกรรมความยืดหยนุของสปริง 
 
 
 



กิจกรรม: ความยืดหยุนของสปริง  
วัสดุอุปกรณ 

1. มวลถวงน้ำหนักเทาๆ กัน จํานวน 6-10 ตัว (อาจใชนอตโลหะเปนมวลถวง) 
2. สปริง 
3. ไมเมตร 
4. กระดาษกราฟ  

วิธีทํา 
1. แขวนสปริงที่จุดตรึงใกลๆ ไมเมตรซึ่งวางในแนวดิ่ง สังเกตปลายลางของสปริงโดยอิงกับสเกลของไมเมตร  

บันทึกตําแหนง 
2. แขวนมวลถวง 1 ตัว ท่ีปลายสปริง บันทึกระยะยืดของสปริง 
3. นํามวลที่ถวงออก สังเกตวาปลายสปริงหดกลับท่ีเดิมหรือไม ถาหดกลับท่ีเดิมทําซ้ำโดยเพิ่มจํานวนมวลถวง

ขึ้นเรื่อยๆ ครั้งละ 1 ตัว บันทึกระยะยืดของสปริงท่ีจํานวนมวลถวงตางๆ 
4. ถามวลถวงถัดมาทําใหสปริงยืดออกในอัตรามากกวาเดิมเมื่อเทียบกับครั้งกอนๆ แสดงวาการยืดเลย

ขีดจํากัดการแปรผันตรงของสปริง 
5. เขียนกราฟระหวางจํานวนมวลและระยะยืดของสปริง พรอมวิเคราะหผล 
หมายเหตุ: ถาเปนไปไดใหถวงมวลใหมากพอจนกระทั่งสปริงไมหดกลับที่เดิมเมื่อนํามวลถวงทั้งหมดออก สปริง

นั้นจะเสียไป ไมสามารถนํามาใชอีก 
 

4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง ของแข็ง 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 5. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. Physics I, โดย ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ , 9th edition, 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2558. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 
4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 

(10th ed). Cengage learning. 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 



5. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระการเรียนรู้ 
1. สภาพยดืหยุ่นและสภาพ

พลาสติก 
2. ความเค้น ความเครียด 

และมอดลูสัของยัง 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของแข็ง 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของแข็ง 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของแข็ง 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของแข็ง 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

 
6. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

         
       ลงช่ือ .....................................................................  

          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 



แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4-5: ของไหลสถิต     เวลา 30 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(80) 

4-5. ของไหลสถิต 1. ความหนาแน่น 
2. ความดัน 
3. กฎของพาสคัล 
4. แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดสิ 
5. แรงตึงผิว การโค้งของผิวของเหลว และการซมึตามรูเล็ก 
6. แรงหนืด 

24 30 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 4: เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น
ของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว
และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์  
ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.6  
ผลการเรียนรู้ที่ 3: อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย

หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก  
ผลการเรียนรู้ที่ 4: ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
ผลการเรียนรู้ที่ 5: ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว 
 
3. สาระสำคัญ 

1. ความหนาแน่น 
2. ความดัน 
3. กฎของพาสคัล 
4. แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดสิ 



5. แรงตึงผิว การโค้งของผิวของเหลว และการซมึตามรูเล็ก 
6. แรงหนืด 

 
4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ความดัน 
ภาชนะที่มีของเหลวบรรจุอยู่จะมีแรงเนื่องจากของเหลวกระทำต่อพื้นผิวภาชนะ  โดยขนาดของแรงที่ของเหลว

กระทำตั้งฉากต่อพ้ืนท่ีหนึ่งหน่วยเป็นความดันในของเหลว 
ความดันที่เครื่องมือวัดได้ เรียกว่า ความดันเกจ ส่วนผลรวมของความดันบรรยากาศและความดันเกจเรียกว่าความ

ดันสัมบูรณ์ 
ค่าของความดันอ่านได้จากเครื่องวัดความดัน เช่น แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร 
กฎของพาสคัล 
เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตำแหน่งใดๆ ในของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผ่านไปทุกๆ จุดใน

ของเหลวนั้น เรียกว่า กฎพาสคัล กฎนี้นำไปใช้อธิบายการทำงานของเครื่องอัดไฮดรอลิก 
แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส 
วัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะถูกแรงพยุงจากของไหลกระทำ โดยขนาดแรงพยุงเท่ากับขนาด

น้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนท่ีตามหลักของอาร์คิมีดีส ซึ่งใช้อธิบายการลอยการจมของวัตถุต่างๆ ในของไหล 
แรงตึงผิว การโค้งของผิวของเหลว และการซึมตามรูเล็ก 
ความตึงผิวเป็นสมบัติของของเหลวท่ียึดผิวของเหลวไว้ด้วยแรงดึงผิว ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากความตึงผิว เชน่ การ

เดินบนผิวน้ำของแมลงบางชนิด การซึมตามรูเล็ก หรือ การโค้งของผิวของเหลว  
แรงหนืด 
ความหนืดเป็นสมบัติของของไหลวัตถุที่เคลื่อนที่ในของไหลจะมีแรงเนื่องจากความหนืดต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

เรียกว่า แรงหนืด 
 
4. ทักษะ 

1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายของแรงพยุง 
2. ทดลองและวิเคราะหหาแรงพยุงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว และคํานวณปริมาณที่เกี่ยวของได 
3. อธิบายหลักของอารคิมีดีส นําหลักของอารคิมีดีสไปใชอธิบาย และแกปญหาที่เกี่ยวของได  
4. อธิบายความหมายของแรงตึงผิวและความตึงผิว 



5. ทดลองและวิเคราะหหาความตึงผวิของของเหลว และคํานวณปริมาณที่เกี่ยวของได 

6. อธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวของกับความตึงผิว ไดแก การโคงของผิวของเหลว และการซึม ตามรูเล็กได  

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี ้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement: E1) 

1.1 ผูสอนสาธิตการจมการลอยของวัตถุตางๆ เชนโฟม แทงไมไมบัลซาในนำ้ หรือการจมการลอยของวัตถุ
ชนิดเดียวกันในของเหลวชนิดตางๆ หรือการจมการลอยของวัตถุชนิดตางๆ ในของเหลวชนิดเดียวกัน หรือการลอย
ของวัตถุในอากาศ เชน การลอยของบอลลูน ลูกโปง โคมลอย ใหผเูขาอบรมสังเกตการจมการลอยของวัตถุ 

1.2 ผูสอน (สาธิตหรือแสดงภาพ) ตั้งคําถามเกี่ยวกับการเรียงตัวเปนช้ันของของเหลวตางชนิดกันที่ไมผสม
กัน แตละชั้นของของเหลวมีวัตถุท่ีจมในของเหลวนั้น ใหผเูขาอบรมสังเกตการจมการลอยของวัตถุ 

1.3 ผูสอนสาธิตและตั้งคําถาม การชั่งน้ำหนักของวัตถุในอากาศและในน้ำเพื่อนําเขาสูการทดลอง 9.2  
แรงพยุง (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 36) 

2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration: E2) 
ใหผเูรียนทําการทดลอง เรื่อง แรงพยุง 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation: E3)  
3.1 ผูเรียนนําเสนอผลการทดลอง 
3.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
3.3 ผูสอนใหความรูวาขอสรุปจากการทดลอง เรียกวา หลักของอารคิมีดีส 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration: E4) 
4.1 ผูสอนอภิปรายเกี่ยวกับการลอยและการจมที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน   
4.2 ผูสอนอภิปรายการนําความรู เกี่ยวกับหลักของอารคิมีดีสไปสรางเครื ่องมือวัดความหนาแนนของ 

ของเหลวท่ีเรียกวา ไฮดรอมิเตอร 
4.3 ผูเรียนสรางไฮดรอมิเตอรอยางงาย และทําการสอบเทียบกับของเหลวท่ีทราบความหนาแนน 23 ชนดิ 
4.4 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการสรางและการนําหลักการนี้ไปใชประโยชน 
 



5. ขั้นประเมินผล (Evaluation: E5) 
5.1 ผูสอนกําหนดสถานการณใหผเูรียนทําการหาแรงพยุงของวัตถุในของเหลว 
5.2 ผสูอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายการใชประโยชนจากการศึกษาเรื่อง แรงพยุง 

 
กิจกรรมที่ 1.1: หอคอยความหนาแนน (density tower)  

วัสดุอุปกรณ  
1. แกวหรือขวดใสทรงสูง 
2. ของเหลว 4 ชนิด (หรือนอยกวา) ไดแก น้ำผึ้ง น้ำมันพืช น้ำ และแอลกอฮอล 
3. สีผสมอาหาร 
4. วัตถุขนาดเล็ก เชน ตะปู ผลไมขนาดเล็ก (เชน สตรอเบอร่ีมะเขือสีดา ) ถ่ัว พลาสติกช้ินเล็กๆ    

  วิธีการ 
1. รินน้ำผึ้งลงในขวดอยางชาๆ จนไดประมาณ ¼ ของขวด 
2. ผสมสีผสมอาหารลงในน้ำ 2-3 หยด รินนำ้ผสมสีลงในขวด จนไดครึ่งขวด   
3. เทน้ำมันพืชปริมาณเทากันลงในขวด   
4. เทแอลกอฮอลเปนช้ันสุดทาย 

หมายเหตุ: ควรเทของเหลวตามลําดับ โดยเริ่มจากน้ำผึ้ง น้ำผสมสี น้ำมันพืช และแอลกอฮอลเปนลําดับ
สุดทาย ขณะเทของเหลวแตละอยางตองเทอยางระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดฟองอากาศหรือไปผสมกับ
ของเหลวท่ีเทกอนหนา   

5. หยอนวัตถุตางๆ ลงในขวดทีละชิ้น  
สังเกต การเรียงตัวของช้ันของเหลวตางๆ และการลอยของวัตถุตางๆในของเหลวแตละช้ัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ

กับความหนาแนนของของเหลวแตละชนิดและของวัตถุแตละชนิด 
 

กิจกรรมที่ 1.2: แรงพยุง  
  วัตถุประสงค  

เพื่อใหผเูรียนศึกษาแรงพยุงท่ีกระทําตอวัตถุที่อยูในของเหลว  
วัสดุอุปกรณ 

1. เครื่องช่ังสปริง 1 อัน 
2. ถวยยูเรกา 1 ใบ 
3. บีกเกอร 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ 
4. กระบอกตวง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ 
5. วัตถุตางๆ 

วิธีการ 



 
ชั่งน้ำหนักวัตถุในอากาศ แลวนําวัตถุไปชั่งน้ำหนักในน้ำที่บรรจุในถวยยูเรกาที่มีน้ำถึงขอบถ้วยรองรับน้ำ

ที่ลนออกมาดวยบีกเกอรหรือกระบอกตวง 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี ้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement: E1) 

1.1 ผูสอนสาธิตการลอยของเข็มในน้ำ 
1.2 ใหผเูรียนชมวีดิทัศนการเคลื่อนที่ของจิงโจน้ำบนผิวนำ้ หรือใหผเูรียน(บางคน) นําจิงโจน้ำมาใหเพื่อนๆ 

สังเกตพฤติกรรม 
1.3 ผูสอนเทน้ำลงในภาชนะขอบบาง (แกวไวน) จนเต็ม (ใหผิวนำ้สูงกวาขอบแกวเล็กนอย) แลวตั้งคําถาม 

ถาหยอนคลิปหนีบกระดาษลงในแกว (อาจใชเหรียญบาทแทนก็ได) คลิปจํานวนเทาใดจึงทําใหน้ำลนแกว จากนั้นให
ผเูรียนออกมาสาธิต (อาจทําเปนการแขงขัน) 

1.4 ใหผูเรียนทํากิจกรรม 9.1 แรงตึงผิวของของเหลว (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน และเพิ่มเติม 
ฟสิกส เลม 2 หนา 36) 

1.5 ผูสอนนําอภิปรายจนไดความหมายของแรงตึงผิว เพื ่อนําเขาสูการทดลอง 9.3 ความตึงผิวของ 
ของเหลว (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 37) 

2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration: E2) 
ใหผูเรียนทําการทดลอง 9.3 ความตึงผิวของของเหลว (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน และเพิ่มเติม 

ฟสิกส เลม 2 หนา 37) 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation: E3) 

3.1 ผูเรียนนําเสนอผลการทดลอง 
3.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration: E4) 
4.1 ผสูอนและผูเรียนอภิปรายความหมายของความตึงผิวตาม 
4.2 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายการนําความรูความตึงผิวไปอธิบายปรากฏการณบางอยาง ไดแก การโคง 
ของผิวของเหลว และการซึมตามรูเล็ก 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation: E5) 
5.1 ใหผเูรียนทําการหาความตึงผวิของของเหลวผสม (บอกขอมูลให) 



5.2 ใหผเูรียนถายภาพน่ิงหรือภาพวีดิทัศน (โดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือกลองวีดิทัศน) ปรากฏการณใน
ชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวของกับความตึงผิวของน้ำ พรอมคําบรรยายสั้นๆ  

 
กิจกรรมที ่2.1: แรงตึงผิวของของเหลว 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาแรงตึงผิวของของเหลวบางชนิด 

วัสดุอุปกรณ  
1. เสนลวดดัดเปนหวงรูปวงกลม 
2. น้ำสบ ู
3. เสนดาย 

วิธีการ 

 
จุมหวงลวดโลหะในน้ำสบู ดึงหวงลวดขึ้นจากน้ำสบูใหฟลมน้ำสบูติดขึ้นมากับหวงลวด นําดายซึ่งผูกเปน  

หวงวางบนฟลมน้ำสบู โดยใหปลายดายพาดกับหวงลวด ดังรูป ใชวัตถุปลายแหลมหรือกระดาษเยื่อ (ทิชชู) เจาะ    
ฟลมน้ำสบใูนหวงดาย 

 
กิจกรรมที ่2.2: ความตึงผิวของของเหลว 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาความตึงผิวของของเหลวบางชนิด 

วัสดุอุปกรณ 
1. ชุดทดลองวัดความตึงผิวของของเหลว 1 ชุด (ประกอบดวยคาน ขาตั้ง หวงวงกลมพลาสติก และช้ินโลหะ

มวลนอย) 
2. น้ำ น้ำเกลือ น้ำผสมน้ำยาลางจาน 
3. ภาชนะใสของเหลว (จานรองแกว) 

วิธีการ 
1. จัดอุปกรณทดลองใหคานสมดลุและหวงวงกลมแตะผิวน้ำพอดี  ดังรูป 



 
2. ใสช้ินโลหะลงที่หวงสําหรับแขวนทีละอัน จนกระทั่งหวงวงกลมหลดุจากผิวน้ำ 
3. ใชหลักของโมเมนต หาน้ำหนักรวมของช้ินโลหะซึ่งเปนแรงท่ีทําใหหวงวงกลมหลุดจากผิวน้ำ แรงนี้คือ แรง

ตึงผิวของน้ำ 
4. คํานวณความตึงผิวของน้ำจากอัตราสวนระหวางแรงตึงผิวกับความยาวท้ังหมดของเสนผิวของน้ำที่ขาด  
5. ทดลองขอ 1-4 ซ้ำ แลวหาความตงึผิวเฉลี่ย 
6. เปลี่ยนน้ำเปนของเหลวอ่ืน เชน น้ำเกลือ แลวทดลองขอ 1-5 ซ้ำ 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว 33201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง ของไหลสถิต 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 5. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. Physics I, โดย ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ , 9th edition, 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2558. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 
4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 

(10th ed). Cengage learning. 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหนาแน่น 
2. ความดัน 
3. กฎของพาสคัล 
4. แรงลอยตัวและหลักของ

อาร์คิมีดสิ 
5. แรงตึงผิว การโค้งของผิว

ของเหลว และการซึม
ตามรเูล็ก 

6. แรงหนืด 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของไหลสถติ 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของไหลสถติ 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของไหลสถติ 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ของไหลสถติ 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

 
11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

         
       ลงช่ือ .....................................................................  

          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 


