หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(รายวิชาฟิสิกส์)
วิสัยทัศน์
ล้้าหน้าทางความคิด มีจิตวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักการ
๑.เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
๒.เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเป็นพลโลก
๓.เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท้างานและน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึง
ก้าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
๒.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต สามารถ
ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์
๓.มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก้าลังกาย
๔.มีความรักชาติ มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕.มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท้าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส้าคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่ง สาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสัง คม รวมทั้ง การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน้าไปสู่การสร้าง องค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้ อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน้ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท้างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สัง คมด้ วยการสร้างเสริมความสัมพั นธ์อันดี ระหว่างบุคคล การจั ดการปั ญ หาและความขัดแย้ง ต่าง ๆ อย่ า ง
เหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล้ อ ม และการรู้ จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการท้างาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

ทาไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ้าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ
ที่มนุ ษย์ไ ด้ใช้ เพื่อ อ้านวยความสะดวกในชี วิตและการท้ างาน เหล่า นี้ล้ วนเป็นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส้าคัญ ในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิง
ค้านวณและความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง อย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทักษะส้าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก้าหนดสาระส้าคัญไว้ ๘ สาระ ดังนี้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การดารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ การดารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติ
 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่
พลังงาน และคลื่น
 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
 ชีววิทยา เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยา สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและการ
ถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและการทางานของส่วนต่าง ๆ ในพืช
ดอก ระบบและการทางานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 เคมี เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะ
และการแก้ปัญหาทางเคมี
 ฟิสิกส์ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรง และการเคลื่อนที่ พลังงาน

 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข้อมูล
ทางธรณีวิทยาและการนาไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลก การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะลมฟ้าอากาศกับการดารงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์
 เทคโนโลยี
 การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค้านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 วิทยาการคานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิด
เชิงค้านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
สาระพื้นฐาน
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์พื้นฐาน)
มาตรฐาน ว ๒.๒

มาตรฐาน ว ๒.๓

เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ้าวัน ผลของแรง
ที่กระท้าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
ของวัตถุ รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานในชีวิตประจ้าวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระเพิ่มเติม
สาระที่ ๗ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๗.๑

มาตรฐาน ว ๗.๒

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการ
วัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน
สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การ
เคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๗.๓

มาตรฐาน ว ๗.๔

เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกา
ลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุ
ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า
และกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยน
อุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรง
พยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรง
หนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์
นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทัง้
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 เข้าใจแรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทาต่อวัตถุ แรงเสียดทาน การหมุนของวัตถุ โมเมนต์ของแรง
แรงที่ปรากฏในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฏการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ เสียง การสะท้อน การหักเห
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีที่เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือแย้งจากเดิม
 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่น
ชมยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงาน
หรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น









จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่ง ผลของความเร่งที่มี
ต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็ก
และกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและ
พลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหัก
เห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตั้งค้าถามหรือก้าหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้
เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนาไปสู่การส้ารวจตรวจสอบ
ออกแบบวิธีการส้ารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการส้ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธกี ารส้ารวจตรวจสอบ จัดกระทาข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน
จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคาตอบ หรือแก้ปัญหาได้ ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
 เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ตระหนักถึงความส้าคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ

 แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วงสากล สนามโน้ม
ถ่วง งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการดล กฎ
การอนุรักษ์ โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
 เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการแทรก
สอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความเข้ม
เสียงและระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง
และการมองเห็นแสงสี
 เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานและกฎของโอห์ม
พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน สนามแม่เหล็ก
ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิ
ภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์















พลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัย
ด้านฟิสิกส์อนุภาค
ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะส้ารวจตรวจสอบ โดยมีการก้าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได้
ตั้งคาถามหรือก้าหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้
เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนาไปสู่การส้ารวจตรวจสอบ
ออกแบบวิธีการส้ารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการส้ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธกี ารส้ารวจตรวจสอบ จัดกระทาข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน
จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคาตอบ หรือแก้ปญ
ั หาได้ ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงความส้าคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ

 แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)

จ้านวน ๖๐ ชั่วโมง

๑.๕ หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาปริมาณทางฟิสิกส์ ความหมายของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง ศึกษาการหาแรงลัพธ์ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล
การเคลื่ อนที่ แบบต่า งๆ ธรรมชาติข องแรงที่กระท้า ต่อ วัตถุ อธิ บายการเกิ ดอีเ อ็ม เอฟ ปฏิ กิริ ยานิ วเคลีย ร์
พลังงานในชีวิตประจ้าวัน คุณสมบัติของคลื่น ปรากฏการณ์ทางเสียง แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการ
ท้างาน รวมทั้งน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้า นการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
๒. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท้าต่ อวัตถุโดยการ
เขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์
๓. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท้าต่อวัตถุและมวล
ของวัตถุ
๔. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ
๕. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น
๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก
๗. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า
๘. สัง เกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนาม แม่เหล็ก และแรง
แม่เหล็กที่กระท้าต่อลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท้างานของ
มอเตอร์
๙. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑๐. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน
๑๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่
ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน
๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่น้ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
๑๓. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น
๑๔. สังเกตและอธิบายความถี่ธรรมชาติการสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง
๑๕. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคลื่นเสียง
๑๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับ
เสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง
๑๗. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง
๑๘. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน้าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
๑๙. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี

๒๐. สังเกตและอธิบายการท้างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีและการน้าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ้าวัน
๒๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการท้างานของ
อุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๒๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสือ่ สารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา ธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้า นการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมารวมทั้ง พัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสมโดยน้าความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการน้าเสนอผลรวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย
จากกราฟเส้นตรง
๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต้าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและ
ค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท้า
มุมต่อกัน
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าต่อวัตถุอิสระและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล
และความเร่งตามกฎข้อที่ ๒ ของนิวตัน
๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท้าให้วัตถุมีน้าหนัก รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
๗. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่
รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆและน้าความรู้เรื่องแรงเสียด
ทานไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่รวมที่
มีผลต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าต่อวัตถุอิสระ เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และค้านวณ
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง
๙. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่กระท้าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุและผล
ของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ
๑๐. วิเคราะห์และค้านวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับต้าแหน่ง
รวมทั้งอธิบายและค้านวณก้าลังเฉลี่ย
๑๑. อธิบายและค้านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้

ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์และค้านวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์
๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกลรวมทั้งวิเคราะห์ค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
๑๓. อธิบายการท้างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้
เรื่องงานและสมดุลกลรวมทั้งค้านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล
๑๔. อธิบายและค้านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม
๑๕. ทดลอง อธิบาย และค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชนของวัตถุใน ๑ มิติทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการดีดตัว แยกจากกันใน ๑ มิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
๑๖. อธิบาย วิเคราะห์และค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
๑๗. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็ว
เชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม

คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้า นการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง
๓. อธิบายปรากฏการคลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่นการแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของ
ฮอยเกนส์และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับพร้อมทั้งค้านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความ
ยาวคลื่น
๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้้า รวมทั้งค้านวณ
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น
ความดันความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส
สมบัติของคลื่นเสียงได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้านรวมทั้งสังเกตอธิบายการ
เกิดบีตส์คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และน้าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
๘. ทดลองและอธิบายสมบัติการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ และเกรตติง สมบัติการเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๙. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค้านวณ
ต้าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง
อธิบายการน้าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหกั เห มุมตกกระทบและมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง
และค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต้าแหน่งขนาด ชนิดของภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่

เกี่ยวข้อง และอธิบายการน้าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสงเช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสี
ต่างๆในช่วงเวลาต่างกัน
๑๓. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี
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______________________________________________________________________________
ศึกษาแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก้าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กที่กระท้ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้า นการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
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______________________________________________________________________________
๑. ทดลองและอธิบายการท้าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนียวน้า
ไฟฟ้าสถิต
๒. อธิบายและค้านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์
๓. อธิบายและค้านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท้ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า
รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์
๔. อธิบายและค้านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสองต้าแหน่งใดๆ
๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุ
ของตัวเก็บประจุและอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและความจุสมมูล รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๖. น้าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้าความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน
ในลวดตัวน้าและพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวน้าและค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๘. อธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวพื้นที่หน้าตัดและสภาพ
ต้านทานของตัวน้าโลหะที่อุณหภูมิคงตัวและค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอธิบายและ
ค้านวณความต้านทานสมมูล เมื่อน้าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
๙. ทดลอง อธิบายและค้านวณ อีเอ็มเอฟ ของแหล่งก้าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค้านวณ
พลังงานไฟฟ้าและก้าลังไฟฟ้า
๑๐. ทดลองและค้านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม และแบบขนานรวมทั้งค้านวณ
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบไปด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อื่นๆที่น้ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า
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ศึกษาแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก้าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กที่กระท้ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้า นการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
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______________________________________________________________________________
๑. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็กอธิบายและค้านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก้าหนด รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้าเส้นตรงและโซเลนอยด์
๒. อธิบายและค้านวณแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรง
แม่เหล็กที่กระท้าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการ
เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน้าคู้ขนาน
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
๓. อธิบายหลักการท้างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้า กฎการเหนี่ยวน้าของฟาราเดย์และค้านวณปริมาณ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน้าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้าไปอธิบายการท้างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
๕. อธิบายและค้านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
๖. อธิบายหลักการท้างานและประโยชน์ของเครื่องก้าเนินกระแสไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส การแปลง
อีเอ็มเอฟของหม้อแปลงและค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้นและ
แผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆไปประยุกต์ใช้และ
หลักการท้างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๘. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
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ศึกษาความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
และมอดูลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมิดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการของแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติ และพลังงานใน
ระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่น และอนุภาคกัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตั ด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้า นการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
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______________________________________________________________________________
๑. อธิบายและค้านวณความร้อนที่ท้าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท้าให้สสารเปลี่ยนสถานะ และ
ความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท้าด้วยแรงค่าต่างๆ
รวมทั้งทดลองอธิบายและค้านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดูลัสของยัง และน้า
ความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
๓. อธิบายและค้านวณความดันเกจความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศรวมทั้งอธิบายหลักการ
ท้างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก
๔. ทดลองอธิบายและค้านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล
๕. ทดลอง อธิบายและค้านวณความตึงผิวของของเหลวรวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว
๖. อธิบายของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีรวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และน้าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการของแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ
๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๘. อธิบายแบบจ้าลองของแก๊สอุดมคติทฤษฎีจลน์และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส รวมทั้ง
ค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๙. อธิบายและค้านวณงานที่ท้าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัวและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความร้อน พลังงานภายในระบบและงานรวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องและน้าความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน
๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเส้นเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และค้านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ
๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาครวมทั้งอธิบายและค้านวณความยาวคลื่น เดอบรอยล์
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา
๑๔. อธิบายและค้านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสีรวมทั้งทดลองอธิบายและค้านวณจ้านวน
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต
๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชันรวมทั้งค้านวณพลังงานนิวเคลียร์
๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีรวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่างๆ
๑๘. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ้าลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ

