
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    รายวิชาฟิสิกส์   รหัสวิชา ว30201                           

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

เร่ืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า      เวลา 2 ชั่วโมง   

สอนโดย  นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

 

  สาระท่ี  5  พลังงาน 

    มาตรฐาน ว  5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะกระบวนการคิด 
   1.1  มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ   
   ม.4-6(1) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย 

ประโยชน์/โทษ ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
                 1.2 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   ม.4-6 (2) วิเคราะห์ วิพากย์ เหตุปัจจัยผลท่ีเกิดและกระทบต่อตนเอง สังคมประเทศชาติ ของ

พฤติกรรมการทุจริต/ไม่ทุจริต การป้องกันการทุจริต/ไม่ป้องกนั และสามารถ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้ 

   1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 
   ม.4-6 (3) มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต และการป้องกัน 
 



 
 

สาระส าคัญ 

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สเปคตรัม

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถ่ีต่อเนื่องกัน  โดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถ่ีต่างๆมีลักษณะเฉพาะตัว  ซึ่งสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่นการรับส่งวิทยุ  โทรทัศน์  และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีมีอันตรายต่อ

มนุษย์ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวิธงี่ายๆเช่นไม่อยู่ใกล้เตาไมโครเวฟขณะเตาท างาน 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        1. อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  และสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง (K) 
        2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และน าเสนอข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง (P) 

      3. เขียนแผนผัง Mind Mapping สรุปความรู้ที่ได้อย่างถูกต้อง (P) 

4. มีเจตคติท่ีดีต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปคตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย  

3. ใฝ่เรียนรู้ 

4. มุ่งมั่นในการท างาน 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 
2. มีวินัย 



3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีความพอเพียง 
5. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 

1. Mind Mapping คล่ืนแสง คล่ืนวิทยุ  รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ ์ คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนอัลตราไวโอเลต 
รังสีอินฟราเรด 

2.  กิจกรรมวิเคราะห์ตัวตนค้นหาความสุจริต 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูตรวจสอบความเรียบร้อย  ความมีวินัยของนักเรียน  ได้แก่  ตรวจเครื่องแต่งกาย   

ตรวจการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตพร้อมกัน 
3.   ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องคล่ืน  และประเภทของคล่ืนโดยครูใช้ค าถาม  ดังนี้ 
 3.1  คล่ืนคืออะไร 
 3.2  คล่ืนท่ีนักเรียนรู้จักในชีวิตประจ าวันมีคล่ืนอะไรบ้าง 
 3.3  คล่ืนจ าเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานหรือไม่ 
4.   แจ้งให้นักเรียนทราบว่า จะได้ศึกษาเกี่ยวกับ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
5.   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวนข้อสอบ  10 ข้อ 

 ขั้นสอน 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลท่ีห้องสมุด  เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ 
และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิด  ได้แก่  คล่ืนวิทยุ  คล่ืนไมโครเวฟ  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอ็กซ์  และ  รังสีแกมมา  แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาสรุป Mind mapping  และน าเสนอ 
หน้าช้ันเรียนในช่ัวโมงต่อไป 

2.   นักเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ประโยชน์และอันตราย 
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากส่ือ Power point และจากศึกษาใบความรู้  เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  



          3.   นักเรียนตอบค าถามในแบบฝึกทักษะ  
 
ขั้นสรุป 
1.   นักเรียนและครูทบทวนเกี่ยวกับการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการยกตัวอย่าง ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  
2.  นักเรียนวิเคราะห์การน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ทางการค้า  และวิเคราะห์เกี่ยวกับการ

ทุจริตการน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์   
2.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 สื่อการเรียนรู้ 

1. Power point  ประกอบการสอนเรื่อง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 

อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

และสเปกตรัมคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง   

1. การทดสอบ 

ก่อนเรียน – หลังเรียน 

 

2.  ท าแบบฝึกกิจกรรม 

 

1. แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน – หลังเรียน 

จ านวน 10  ข้อ 

2.  แบบฝึกทักษะ  

จ านวน  5  ข้อ   

1. เกณฑ์ผ่าน  8  คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ  80 

 

2.  เกณฑ์ผ่าน  4  ข้อ   

คิดเป็นร้อยละ  80   

ด้านทักษะ 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

ประโยชน์และการป้องกัน

อันตรายจากคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า และ

น าเสนอข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้อง 

2. เขียนแผนผัง Mind 

Mapping สรุปความรู้ท่ีได้

อย่างถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การท างานกลุ่ม 

11 – 15  =  ดี 

6 – 10  =  ปานกลาง 

1 – 5  =  น้อย 

เกณฑ์ผ่าน  12  คะแนน   

คิดเป็นร้อยละ  80 

ด้านคุณลักษณะ 

1.  ซื่อสัตย์สุจรติ 

2.  มีวินัย 

3. ใฝ่เรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 

รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล 

11 – 15  =  ดี 

6 – 10  =  ปานกลาง 

1 – 5  =  น้อย 

เกณฑ์ผ่าน  12  คะแนน   



4.  มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  มีจิตสาธารณะ 

คิดเป็นร้อยละ  80 

    

 

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 - จัดกิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการทุจริตต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        

                 (นายเชิดพงศ์  คงประโคน) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                     
                                                             (นางศิรินาถ  กะฐินสี ) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 

 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              

          

              ( นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

 



ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                  ลงช่ือ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา) 

                                               ต าแหน่ง  ครู 
                                                วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


