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โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต ์

แผนการจัดการเรียนรู ้

ภาคเรียนท่ี 2      ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รหัสวิชา  ว32204                ช่ือรายวิชา ฟิสิกส์ 4 

หน่วยใหญ่/หัวข้อเร่ือง หน่วยท่ี 2 ไฟฟ้าสถิต                                    (ค่านิยมหลัก12 ประการ ข้อ12)  

หน่วยย่อย/หัวข้อเร่ือง  สนามไฟฟ้า  เส้นแรงไฟฟ้าจากจุดประจุ                           จำนวน  10   คาบ    

                    ทรงกลมและแผ่นโลหะ          

มาตรฐาน………-………………………………………………………………………………………………………………………………. 

****************************************************************************************************** 

1.ผลการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

4.อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า 

2.ความคิดรวบยอดหลัก 

           นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า บริเวณท่ีมีแรงระหว่างประจุกระทำต่อประจุทดสอบบริเวณน้ันจะมี

สนามไฟฟ้าและขนาดของสนามไฟฟ้า จะข้ึนกับปริมาณของประจุไฟฟ้าขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ของ

สนามไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุหลายๆจุด เท่ากับผลรวมของเวกเตอร์ ของสนามไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุแต่ละจุด

ประจุเส้นแรงไฟฟ้าจะเป็นเส้นแสดงขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า  

 

3.สาระการเรียนรู้ 

      - รอบอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า q1 มีสนามไฟฟ้าขนาด         𝐸 =
!"!
#"

 

      - ทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 

      - สนามไฟฟ้าท่ีตำแหน่งใด ๆ มีความสัมพันธ์กับแรงไฟฟ้าท่ีกระทำต่อประจุไฟฟ้า q2 ตามสมการ 

                                                    𝐸#⃑ = $⃑!"
""

 

       - สนามไฟฟ้าลัพธ์เน่ืองจากจุดประจุหลายจุดประจุ เท่ากับผลรวมแบบเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้า เน่ืองจากจุด

ประจุแต่ละจุดประจุ 

       - ตัวนำทรงกลมท่ีมีประจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าภายใน ตัวนำเป็นศูนย์และสนามไฟฟ้าบนตัวนำมีทิศทาง ต้ังฉาก

กับผิวตัวนำน้ันโดยสนามไฟฟ้าเน่ืองจาก ประจุบนตัวนำทรงกลมท่ีตำแหน่งห่างจากผิว ออกไปหาได้เช่นเดียวกับ

สนามไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุท่ีมีจำนวนประจุเท่ากันแต่อยู่ท่ีศูนย์กลางของทรงกลม 

       - สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 
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4.สมรรถนะ 

4.1. ความสามารถในการส่ือสาร 

   - นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย สามารถนำไปแปลผลได้ 

4.2. ความสามารถในการคิด 

   - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตีความหมายข้อมูลเพ่ือสรุปผลการศึกษาได้ 

4.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

   - มีความสามารถในการตัดสินใจหรือเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือทำการทดลอง4.4. 

4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  - สามารถวางแผนการทดลองและบอกวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง  

4.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

   - มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ   

     จุดประสงค์การศึกษา  

5.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.1 ด้านความรู้ 

            - อธิบายลักษณะของเส้นแรงไฟฟ้า  ขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า รวมท้ังทิศของแรงท่ีกระทำต่อประจุ

ท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้าได้ 

           5.2 ด้านทักษะ 

  - วิเคราะห์ขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าของจุดประจุ แผ่นคู่ขนาน และตัวนำทรงกลมและ

คำนวณหาปริมาณต่าง ๆจากสถานการณ์ท่ีกำหนด 

 - มีทักษะในการทดลองเก่ียวกับการศึกษาเส้นแรงไฟฟ้า 

 - สามารถตีความหมายและลงข้อสรุปข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง 

          5.3 ด้านคุณลักษณะ 

             - จิตสาธารณะ (ค่านิยมหลัก12ประการ ข้อ12) 

             - การยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง 

             - ความรอบคอบ 

             - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

             - การรับใช้ (คุณค่าพระวารสาร) 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนกระบวนการและข้ันตอนอย่างชัดเจน) 

กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5 steps)  

คาบท่ี 1  

ข้ันท่ี 1 ต้ังคำถาม   

 1. ครูนำอภิปรายทบทวนการพิจารณาสนามโน้มถ่วงจากแรงโน้มถ่วงท่ีกระทำต่อมวล จากน้ันอภิปรายต่อ

เก่ียวกับการพิจารณาสนามไฟฟ้าจากแรงไฟฟ้าท่ีกระทำต่อประจุไฟฟ้าตามแนวคิดของไมเคิล ฟาราเดย์ เก่ียวกับ

สนาม ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน จนสรุปได้ว่า รอบประจุไฟฟ้าหน่ึงๆ จะมีสนามไฟฟ้าท่ีแผ่ออกไปท่ัวอวกาศ 

(space) เม่ือประจุไฟฟ้าอีกประจุหน่ึงอยู่ในสนามไฟฟ้าของประจุดังกล่าว ก็จะรับรู้ถึงแรงไฟฟ้าท่ีประจุน้ัน ๆ 

กระทำได้ โดยครูควรช้ีให้เห็นว่าประจุท่ีนำไปวางในสนามไฟฟ้าเป็นประจุท่ีถูกแรงกระทำ ส่วนประจุท่ีให้

สนามไฟฟ้าเป็นประจุออกแรงกระทำ 

 2. ครูนำเข้าสู่หัวข้อความหมายของสนามฟ้า โดยนำอภิปรายเก่ียวกับสนามไฟฟ้า โดยใช้ส่ือสถานการณ์

จำลอง (Interactive simulations) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ 

https://phet.colorado.edu/th/simulations/charges-and-fields 

โดยครูให้นักเรียนทำการทดสอบว่ามีสนามไฟฟ้าหรือไม่ ทำโดยการการนำประจุ +q ท่ีเรียกว่า ประจุทดสอบ ไป

วาง ณ ตำแหน่งน้ัน หากมีแรงไฟฟ้ากระทำต่อประจุทดสอบแสดงว่ามีสนามไฟฟ้าท่ีตำแหน่งน้ันและสนามไฟฟ้าหา

ได้จากสมการ 	

𝐸#⃑ =
�⃑�
+𝑞

 

 3. ครูนำอภิปรายจนสรุปได้ว่า การทดสอบสนามไฟฟ้าควรใช้ประจุทดสอบท่ีมีค่าประจุน้อย ๆ เพ่ือ 

จะไม่ไปเปล่ียนแปลงสนามไฟฟ้าในบริเวณท่ีพิจารณา สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางเดียวกับ 

ทิศทางของแรงท่ีกระทำต่อประจุบวก ( +q ) ท่ีใช้ทดสอบ แต่สนามไฟฟ้ามีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของแรง

กระทำต่อประจุลบ ( -q ) ท่ีวางในสนามไฟฟ้า จากน้ันให้นักเรียนระดมความคิดต้ังสมมติฐานว่าแนวของเส้นแรง

ไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุจะมีลักษะเป็นอย่างไร (สมรรถนะ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิต) 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาจากส่ือสถานการณ์จำลอง โดยวางประจุบวกในอวกาศและทดสอบสนามไฟฟ้าโดย

ใช้ประจุทดสอบวางไว้รอบ ๆ ประจุบวก โดยครูนำอภิปรายจนนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าทิศทางของสนามไฟฟ้า

จะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวก จากน้ันครูเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองในกรณีของประจุลบ 

5. ครูใช้ส่ือสถานการณ์จำลองแสดงเส้นสนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ และสรุปถึง

ทิศทางของสนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน จากน้ันนำนักเรียนอธิบายการคำนวณเก่ียวกับสนามไฟฟ้าท่ีเกิดจากจุดประจุ และ

ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพ่ือใช้สูตรคำนวณหาปริมาณท่ีเก่ียวข้อง  

6. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้เรียนรู้ร่วมกันในคาบน้ี โดยครูเสริมว่าเราสามารถหาทิศทางของ

สนามไฟฟ้าได้จากการทดลองจริง ซ่ึงนักเรียนจะได้เรียนรู้ในคาบถัดไป 
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คาบท่ี 2-3 

ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศ (ค่านิยมหลัก 12 ประการข้อ12) 

            7. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน ตามความสมัครใจในการเข้ากลุ่ม โดยมีข้อตกลงในการทำงานกลุ่ม

ร่วมกัน แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบชัดเจน จากน้ันศึกษากิจกรรมการทดลองจากวีดิทัศน์ การจำลองเส้น

สนามไฟฟ้าโดยใช้ด่างทับทิม โดยครูแนะนำข้อควรทราบเก่ียวกับการโรยด่างทับทิม ระยะเวลาท่ีศึกษาความช้ืน

ของแผ่นกระดาษกรอง การใช้หม้อแปลงโวลต์สูง 330 โวลต์รวมส่ิงท่ีควรระมัดระวังขณะทดลอง นักเรียนควร

จะต้องวางแผนในการทำงานทดลองและรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทำการทดลองอย่างดี ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกัน

ทำแบ่งหน้าท่ี เพราะการทดลองอันตรายและใช้ความละเอียดอ่อน (จิตสาธารณะและ ความรอบคอบ)(คุณค่า

พระวารสาร เร่ือง รับใช้) 

   8. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทำการทดลอง เร่ือง การศึกษาเส้นแรงไฟฟ้า ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน คือสนามไฟฟ้า

จากจุดประจุ จากแผ่นโลหะคู่ขนาน และตัวนำทรงกลม 2 วงท่ีวางซ้อนกันพร้อมท้ังตอบคำถามท้ายการทดลอง

(สมรรถนะ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

                  - เม่ือด่างทับทิมละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไอออน 

                  - ลักษณะการแผ่กระจายของผงสีม่วงเป็นอย่างไร 

                  - ผงสีม่วงท่ีแผ่กระจายน้ันเป็นไอออนชนิดใด 

 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการศึกษาค้นแบบจำลองของเส้นแรงไฟฟ้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ 

https://phet.colorado.edu/th/simulations/charges-and-fields เพ่ือทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ

ผลท่ีได้ในการทดลองว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร และให้นักเรียนได้เห็นภาพการทดลองท่ีมีความ

หลากหลายและชัดเจนย่ิงข้ึน (สมรรถนะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

                                                    (การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน) 

 คาบท่ี 4 

ข้ันท่ี 3 สร้างความรู้ 

 10. นักเรียนตอบคำถามการทดลอง จัดกระทำและนำเสนอโดยการวาดรูปแนวของเส้นแรงไฟฟ้า แล้วให้

มานำเสนอโดย โดยสรุปผลการทดลองได้ดังน้ี                 

      - เม่ือลากเส้นสัมผัสกับเส้นแรงไฟฟ้าท่ีตำแหน่งใด ทิศของแรงท่ีกระทำต่อประจุบวกจะอยู่บนเส้น

สัมผัสและมีทิศพุ่งออกจากประจุบวกเข้าหาประจุลบ 

               - เส้นแรงไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำขนานเป็นเส้นขนาน มีความหนาสม่ำเสมอ เรียกว่า 

        สนามไฟฟ้าเอกรูป 
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              - ตัวนำทรงกลม 2 วง ขนาดต่างกันซ้อนกัน ภายในวงกลมไม่มีแนวเส้นแรงไฟฟ้าแสดงว่าสนามไฟฟ้ามี

ค่าเป็นศูนย์ ระหว่างวงกลมท้ังสองเส้นแรงไฟฟ้าจะอยู่ในแนวของรัศมีท่ีลักษณะเช่นเดียวกับเส้นแรงไฟฟ้าของจุด

ประจุ (การยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง)  (สมรรถนะในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด)  

11. ครูนำขยายความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการแผ่กระจายของผงด่างทับทิมบนกระดาษกรอง จนสรุปได้ว่า 

เม่ือผงด่างทับทิมละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไอออนบวกท่ีไม่มีสี (K+) และเป็นไอออนลบท่ีมีสีม่วง (MnO4- ) เม่ือ

เวลาผ่านไปจะปรากฏเส้นสีม่วงแผ่กระจายเป็นแนวจากข้ัวลบไปยังข้ัวบวก โดยแนวเส้นสีม่วงมีลักษณะดังรูป และ

สามารถเขียนแสดงลักษณะเส้นสนามไฟฟ้าจากจุดประจุสองจุดประจุท่ีต่างกันดังรูปในหนังสือเรียน 

 - ครูนำอภิปรายโดยใช้รูปในหนังสือเรียนเก่ียวกับเส้นสนามไฟฟ้า จนสรุปได้ว่าเส้นสนามไฟฟ้าของจุด

ประจุมีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกตามแนวรัศมีดังรูปและพุ่งเข้าหาประจุลบตามแนวรัศมีดังรูป ในหนังสือเรียน 

ซ่ึงหากพิจารณาระบบประจุสองประจุต่างชนิดกัน เส้นสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกจากประจุบวกเข้าหาประจุลบดังรูป 

ในหนังสือเรียน 

 - ครูต้ังคำถามว่า ณ ตำแหน่งหน่ึง ๆ มีเส้นสนามไฟฟ้าก่ีเส้นและตัดกันได้หรือไม่ ครูนำอภิปรายจนสรุปได้

ว่าเส้นสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งหน่ึง ๆ มีเส้นสนามไฟฟ้าผ่านได้เส้นหน่ึง น่ันคือ เส้นสนามไฟฟ้าจะไม่ตัดกัน 

 - ครูนำอภิปรายเก่ียวกับความหนาแน่นเส้นสนามไฟฟ้า จนสรุปได้ว่า ความหนาแน่นเส้นสนามไฟฟ้า 

หมายถึง จำนวนเส้นสนามไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ีท่ีต้ังฉากกับสนามไฟฟ้า และถามต่อว่า 

ความหนาแน่นเส้นสนามไฟฟ้าสัมพันธ์กับขนาดสนามไฟฟ้าอย่างไร  

 - ครูนำอภิปรายจนสรุปได้ว่าความหนาแน่นของเส้นสนามไฟฟ้าในบริเวณหน่ึง ๆ แสดงถึงขนาด

สนามไฟฟ้า ณ บริเวณน้ัน ๆ โดยความหนาแน่นของเส้นสนามไฟฟ้าบริเวณใดมาก แสดงถึงขนาดสนามไฟฟ้า

บริเวณน้ันมีค่ามาก 

 - ครูต้ังคำถามว่า เส้นสนามไฟฟ้าของระบบสองประจุท่ีเหมือนกันจะมีลักษณะเป็นอย่างไร จากน้ันครู 

นำอภิปรายโดยใช้รูปในหนังสือเรียน จนสรุปได้ว่า กรณีระบบสองประจุเป็นประจุบวกเหมือนกัน 

เส้นสนามไฟฟ้าจะออกจากประจุบวกท้ังสองประจุ โดยโค้งแยกออกจากกันทำให้เกิดตำแหน่งท่ีไม่มีเส้น

สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งน้ันสนามไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ เรียกว่า จุดสะเทิน 

 - ครูนำอภิปรายเก่ียวกับการแผ่กระจายของผงด่างทับทิมบนกระดาษกรอง จนสรุปได้ว่า เม่ือเวลาผ่านไป

ภายในของวงกลมวงในไม่มีการแผ่กระจายของผงสีม่วงออกเป็นเส้น ๆ แสดงว่าภายในตัวนำวงกลมวงในไม่มี

สนามไฟฟ้า ส่วนในบริเวณระหว่างวงกลมท้ังสองมีการแผ่กระจายของผงสีม่วงตามแนวรัศมี โดยแนวเส้นสีม่วง

ดังกล่าวมีลักษณะในหนังสือเรียน  

 - ครูแสดงลักษณะเส้นสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันสองวงดังรูป ใน

หนังสือเรียนครูต้ังคำถามว่า ถ้าตัวนำวงกลมท่ีมีประจุมีเพียงวงเดียวจะพิจารณาสนามไฟฟ้าได้อย่างไร ครูนำ 

อภิปรายจนสรุปได้ว่า สนามไฟฟ้าของตัวนำวงกลมวงเดียวพิจารณาได้ทำนองเดียวกับตัวนำวงกลมสองวง 

วางซ้อนกัน โดยท่ีตัวนำวงกลมวงนอกมีรัศมีมากกว่าวงในมาก ๆ สนามไฟฟ้าภายในและภายนอกตัวนำวงใน 

ยังมีลักษณะเช่นเดิม ซ่ึงถือว่าเป็นลักษณะสนามไฟฟ้าของตัวนำวงกลมใด ๆ ท่ีมีประจุไฟฟ้า 



การแก้ไขครั *งที. : 01 วนัที.บงัคบัใช้: 08 – 09 – 2563                                                                                                                    SJC – F08 – AC – 002  

 

 - ครูนำอภิปรายเก่ียวกับสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมท่ีมีประจุไฟฟ้า จนสรุปได้ว่าตัวนำทรงกลมจะมี

ประจุไฟฟ้ากระจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวตัวนำทรงกลมและมีสนามไฟฟ้าภายในตัวนำเป็นศูนย์ สนามไฟฟ้าบน

ตัวนำมีทิศทางต้ังฉากกับผิวตัวนำน้ัน และต่อเน่ืองออกไปจากผิวในแนวรัศมีทรงกลม ในหนังสือเรียน และ

สนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมท่ีมีประจุ Q ท่ีตำแหน่งใด ๆ ต้ังแต่ผิวตัวนำทรงกลมออกไป ซ่ึงห่างจากจุดศูนย์กลาง

ตัวนำทรงกลมเป็นระยะ r หาได้จากสมการ 𝐸 = &'
#"

 

 

คาบท่ี 5 

   12. นักเรียนศึกษาส่ือการสอนท่ีครูเตรียมมาเร่ืองสนามไฟฟ้า หลังจากน้ันช่วยกันวิเคราะห์ ความหมาย

ของสนามไฟฟ้าว่ามีค่าเท่ากับค่าของแรงท่ีกระทำต่อประจุ +q ขนาด +1 คูลอมบ์ ทิศของสนามไฟฟ้าทดสอบได้

ด้วยประจุ +q เท่าน้ัน  

 - จุดในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟ้าน้ันจะมีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าและอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเพียงแต่จะ

เรียงตัวตามแนวของแรงลัพธ์ท่ีกระทำต่อประจุไฟฟ้าน้ัน 

             - สนามไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลมเป็นศูนย์ ภายนอกผิวเส้นแรงมีลักษณะเหมือนเส้นแรงไฟฟ้าของจุด

ประจุ สนามไฟฟ้าท่ีผิวทรงกลมมีค่ามากท่ีสุดและจะลดลงเม่ือระยะห่างมากข้ึน ครูอธิบายโดยใช้กราฟ

ความสัมพันธ์ของขนาดสนามไฟฟ้ากับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมในเอกสาร ประกอบการเรียนเร่ือง

ไฟฟ้าสถิต 

            - เม่ือให้ประจุแก่ตัวนำทรงกลมตัน ประจุจะไปหยุดน่ิงท่ีผิว ทำให้สนามไฟฟ้าท่ีตำแหน่งต่าง ๆภายใน

ตัวนำเป็นศูนย์เช่นกัน และสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งติดกับผิวของตัวนำจะมีทิศต้ังฉากกับผิวเสมอ 

 - ค่าของสนามไฟฟ้า บนโลหะแผ่นคู่ขนานจะมีค่าเท่ากันทุกตำแหน่ง  

คาบท่ี 6 

ข้ันท่ี 4 ส่ือสาร 

13. นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกข้อแตกต่าง และส่วนท่ีเหมือนกันของสนามไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆหน้าช้ันเรียน

โดยมีครูและเพ่ือนนักเรียนพิจารณาความถูกต้อง จากน้ันนักเรียนร่วมกันคำถามเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับสนามไฟฟ้าจากจุดประจุจากโลหะแผ่นคู่ขนานจากโลหะทรงกลมซ่ึงเป็นตัวนำ 

คาบท่ี 7   

ข้ันท่ี 5 ตอบแทนสังคม  

14. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากท่ีนักเรียนได้ข้อสรุปต่าง ๆเก่ียวกับการทดลองของนักเรียน 

แล้วโดยให้นักเรียนร่วมกันนำความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มาตีความร่วมกัน

แบบจำลองสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
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           15. นักเรียนนำความรู้ของการศึกษาลักษณะของเส้นแรงไฟฟ้าท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

ศึกษาลักษณะของสนามไฟฟ้าอันเน่ืองจากจุดประจุ ลวดวงกลมท่ีซ้อนกัน หรือแผ่นคู่ขนาน รวมถึงให้นักเรียน

ตระหนักว่าจะนำความรู้น้ีไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ระดับชาติได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น  

 -   การศึกษาเพ่ือค้นหาทรัพยากรในธรรมชาติโดยใช้ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตามวิธีการ

ทาธรณีฟิสิกส์ 

              - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าสำหรับ งานส่ิงแวดล้อมและอาหาร เช่น การคัดแยกขนาดวัสด

หรือเมล็ดพันธ์ ,การฆ่าเซ้ือจุลินทรีย์, สร้างโอโซนสำหรับการฆ่าเช้ือ และการสร้างเคร่ืองกรองอากาศ เป็นต้น  

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา   

คาบท่ี 8 

ข้ันวิเคราะห์โจทย์  

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาโดยครูช่วยแนะนำและเพ่ิมเติมในการสรุปความรู้

ซ่ึงประกอบด้วยแรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า 

 2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการนำความรู้เร่ืองสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าไปวิเคราะห์โจทย์ 

 3. ยกตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหา  โดยเน้นต้องทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์

โจทย์  ทำความเข้าใจกับปัญหาในประเด็นดังน้ี 

  -   ปัญหาถามว่าอย่างไร 

  -   ให้ข้อมูลใดมาแล้วบ้าง 

  -   มีเง่ือนไขและต้องการข้อมูลใดเพ่ิมอีกหรือไม่ โดยครูยกตัวอย่างจากแบบฝึกหัดมา 1 ข้อ 

ร่วมกันวิเคราะห์ตามประเด็นดังกล่าว 

ข้ันวางแผนแก้ปัญหา 

นักเรียนวางแผนคิดแก้ปัญหาโดยนำส่ิงท่ีได้จากข้ันวิเคราะห์โจทย์ ตามลำดับข้ันตอน 

-    เร่ิมต้นโดยการวาดภาพประกอบก่อน ให้ดูก่อนว่ามีแรงใดบ้างมากระทำ 

-    มีสูตรใดบ้างท่ีเก่ียวข้อง  จะเลือกใช้สูตรใดก่อน  สูตรใดหลัง  

ข้ันปฏิบัติ 

4. นักเรียนลองแทนค่าจากตัวแปรท่ีวิเคราะห์ไว้แล้วตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ เน้นการแทนเคร่ืองหมาย

และสัญลักษณ์ให้ถูกต้องตามสูตรและทิศทาง โดยทำโจทย์จากแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 

 5. คำนวณหาค่าเพ่ือตอบคำถามของปัญหา พร้อมท้ังใส่หน่วยให้ถูกต้อง 

ข้ันตรวจสอบคำตอบ 

 6. แทนค่าคำตอบลงไปในสมการ ถ้าตอบไม่ถูกต้องก็ดำเนินการแก้ปัญหาใหม่อีกคร้ัง โดยนักเรียนจะต้อง

มองย้อนกลับไปทำความเข้าใจโจทย์อีกคร้ัง แก้ไขในจุดท่ีบกพร่อง เร่ิมแก้ปัญหาใหม่ 

 7. เปรียบเทียบคำตอบว่าสอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือไม่ 
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กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา   

คาบท่ี 9 

ข้ันวิเคราะห์โจทย์  

 1. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการนำความรู้เร่ืองสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าไปวิเคราะห์โจทย์โดยเน้นต้องทำ

ความเข้าใจกับปัญหาก่อนเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ ทำความเข้าใจกับปัญหาในประเด็นดังน้ี 

  -   ปัญหาถามว่าอย่างไร 

  -   ให้ข้อมูลใดมาแล้วบ้าง 

  -   มีเง่ือนไขและต้องการข้อมูลใดเพ่ิมอีกหรือไม่ โดยครูยกตัวอย่างจากแบบฝึกหัดมา 1 ข้อ 

ร่วมกันวิเคราะห์ตามประเด็นดังกล่าว 

ข้ันวางแผนแก้ปัญหา 

2.นักเรียนวางแผนคิดแก้ปัญหาโดยนำส่ิงท่ีได้จากข้ันวิเคราะห์โจทย์ ตามลำดับข้ันตอน 

-    เร่ิมต้นโดยการวาดภาพประกอบก่อน ให้ดูก่อนว่ามีแรงใดบ้างมากระทำ 

-    มีสูตรใดบ้างท่ีเก่ียวข้อง  จะเลือกใช้สูตรใดก่อน  สูตรใดหลัง  

ข้ันปฏิบัติ 

3. นักเรียนลองแทนค่าจากตัวแปรท่ีวิเคราะห์ไว้แล้วตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ เน้นการแทนเคร่ืองหมาย

และสัญลักษณ์ให้ถูกต้องตามสูตรและทิศทาง โดยทำโจทย์จากแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 

 4. คำนวณหาค่าเพ่ือตอบคำถามของปัญหา พร้อมท้ังใส่หน่วยให้ถูกต้อง 

ข้ันตรวจสอบคำตอบ 

 5. แทนค่าคำตอบลงไปในสมการ ถ้าตอบไม่ถูกต้องก็ดำเนินการแก้ปัญหาใหม่อีกคร้ัง โดยนักเรียนจะต้อง

มองย้อนกลับไปทำความเข้าใจโจทย์อีกคร้ัง แก้ไขในจุดท่ีบกพร่อง เร่ิมแก้ปัญหาใหม่ 

 6. เปรียบเทียบคำตอบว่าสอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือไม่ 

คาบ 10 

7 นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดโดยครูเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ในทุก ๆ สถานการณ์อย่างเป็นลำดับ

ข้ันตอน ในแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม เร่ือง ไฟฟ้าสถิต ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  ดังน้ี 

7.1ข้ันวิเคราะห์โจทย์  

  7.2 ข้ันวางแผนแก้ปัญหา 

7.3 ข้ันปฏิบัติ 

7.4 ข้ันตรวจสอบคำตอบ 

 โดยครูให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเน้นให้นักเรียนส่งงานให้ตรงเวลา เพ่ือจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพ่ือน

และเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง  
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7.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

7.1 ส่ือการเรียนรู้ 

                - ใบกิจกรรมการทดลองเร่ือง การศึกษาเส้นแรงไฟฟ้า 

                 - เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองไฟฟ้าสถิต  

       - แบบฝึกหัด เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 

       - ส่ือการเรียนรู้สถานการณ์จำลอง (Interactive simulations) เร่ือง สนามไฟฟ้า 

https://phet.colorado.edu/th/simulations/charges-and-fields  

7.2 แหล่งการเรียนรู้ 

-  อินเทอร์เน็ต เช่น www.rmutphysics.com , https://phet.colorado.edu 

8.ภาระงาน/ช้ินงาน(ท่ีแสดงความรู้) 

  - ใบกิจกรรมการทดลอง เร่ือง  การศึกษาเส้นแรงไฟฟ้า 

  - แบบฝึกหัด เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 

9.การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้                

- อธิบายลักษณะของเส้นแรงไฟฟ้า  ขนาด

และทิศของสนามไฟฟ้า รวมท้ังทิศของแรง

ท่ีกระทำต่อประจุท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้าได้ 

 

 

ตรวจแบบฝึกหัด 

 

 

 

 

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อย

ละ 50  ของคะแนนเต็ม 

 

 

-แบบฝึกหัด เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 

-แบบประเมินแบบฝึกหัด

เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 

ด้านทักษะ 

-วิเคราะห์ขนาดและทิศทางของ

สนามไฟฟ้าของจุดประจุ แผ่นคู่ขนาน และ

ตัวนำทรงกลมและคำนวณหาปริมาณ

ต่างๆจากสถานการณ์ท่ีกำหนด 

- มีทักษะในการทดลองเก่ียวกับการศึกษา 

เส้นแรงไฟฟ้า 

- สามารถตีความหมายและลงข้อสรุป

ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง 

 

-ตรวจใบกิจกรรม

การทดลอง 

 

 

 

 

-ตรวจแบบฝึกหัด 

 

 

-นักเรียนทำกิจกรรมการ

ทดลองผ่านเกณฑ์อย่าง

น้อยร้อยละ  50 ของ

คะแนนเต็ม 

 

 

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อย

ละ 50  ของคะแนนเต็ม 

 

- ใบกิจกรรมการทดลอง  

เร่ือง  การศึกษาเส้นแรง

ไฟฟ้า 

- แบบประเมินกิจกรรมการ

ทดลองเร่ือง  การศึกษาเส้น

แรงไฟฟ้า 

-แบบฝึกหัด เร่ือง ไฟฟ้าสถิต  

-แบบประเมินแบบฝึกหัด

เร่ือง ไฟฟ้าสถิต 
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รายการประเมิน วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

ด้านคุณลักษณะ 

- จิตสาธารณะ (ค่านิยมหลัก12 ประการ 

ข้อ12) 

- การยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง 

- ความรอบคอบ 

- การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

และผ่านเกณฑ์อย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของจำนวน

นักเรียนท้ังหมด 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. สมรรถนะ  

2.1 ความสามารถในการส่ือสาร       

- นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบท่ี

เข้าใจง่าย สามารถนำไปแปลผลได้ 

2.2 ความสามารถในการคิด     

- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ตีความหมายข้อมูลเพ่ือสรุปผลการศึกษาได้ 

2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- มีความสามารถในการตัดสินใจหรือเลือก

วิธีการแก้ปัญหาต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือทำ

การทดลอง 

2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- สามารถวางแผนการทดลองและบอก

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

- มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี 

ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษา 

 

ตรวจใบกิจกรรม

การทดลอง 

 

นักเรียนทำใบกิจกรรม

การทดลองผ่านเกณฑ์

อย่างน้อยร้อยละ  60 

ของคะแนนเต็ม 

 

- ใบกิจกรรมการทดลอง  

เร่ือง  การศึกษาเส้นแรง

ไฟฟ้า 

- แบบประเมินกิจกรรมการ

ทดลอง เร่ือง  การศึกษา

เส้นแรงไฟฟ้า 

 

 


