
 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

ฟิสิกส์ ๑                  ว                        เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง       

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  ๔         ภาคเรียนที ่ ๑                       จํานวน  ๑.๕   หน่วยกติ 

 

ความรู้ทางฟิสิกส์ ประวติัความเป็นมา แนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพฒันา

เทคโนโลย ีการวดัปริมาณทางฟิสิกส์ ความคลาดเคล่ือน การทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก

กราฟเส้นตรง ความสัมพนัธ์ระหว่าง ตําแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง ของการเคล่ือนท่ีของวตัถุ              

ในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตวัจากกราฟ หาค่าความเร่งโนม้ถ่วงของโลก การหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรงท่ีทาํมุมต่อกนั 

แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุอิสระ  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั และการใชก้ฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนักบัสภาพการเคล่ือนท่ีของ

ว ัต ถุ  กฎ ความ โน้มถ่ วง สา กล แล ะผ ลข อง สนาม โน้มถ่ วง ท่ีทําใ ห้ว ัต ถุ มีนํ้ าหนัก  คํานวณ แรงเ สีย ดท า น                     

สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน  

 

ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบคน้และอธิบายการคน้หาความรู้ทางฟิสิกส์ประวติัความเป็นมา รวมทั้ งพัฒนาการของ หลักการและ

แนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพฒันาเทคโนโลย ี

๒. วดัและรายงานผลการวดัปริมาณทางฟิสิกส์ ไดถู้กตอ้งเหมาะสมโดยนาํความคลาดเคล่ือน ใ นก า รว ัดม า

พิจารณาในการนาํเสนอผลรวมทั้ง แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟวิเคราะห์ และแปลความหมายจาก

กราฟเส้นตรง 

๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง ตาํแหน่งการกระจดั ความเร็ว และความเร่ง ของการเคล่ือนท่ี

ของวตัถุในแนวตรงท่ีมีความเร่ง คงตวัจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่า ความเร่งโน้มถ่วงของโลก

และคาํนวณปริมาณ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรงท่ีทาํมุมต่อกนั  
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๕. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั และการใชก้ฎ

การเคลอ่ืนท่ีของนิวตนักบัสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุรวมทั้งคาํนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

๖. อธิบายกฎความโนม้ถ่วงสากลและผลของ สนามโน้มถ่วงท่ีทาํให้วตัถุมีนํ้ าหนกัรวมทั้ง คาํนวณปริมาณ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗.วเิคราะห์ อธิบาย และคาํนวณแรงเสียดทาน ระหวา่งผิวสัมผสัของวตัถุคู่หน่ึง ๆ ในกรณีท่ีวตัถุ หยุดน่ิงและ

วตัถุเคล่ือนท่ีรวมทั้งทดลองหา สมัประสิทธ์ิความเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสั ข อ ง ว ัต ถุ คู่ ห น่ึ ง  ๆ   แ ล ะ นํา

ความรู้เร่ืองแรงเสียดทานไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

รวม ๗ ผลการเรียนรู้     
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โครงสร้างรายวชิา ฟิสิกส์ ๑ 

 ว๓๑๒๐๑                                       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๔    ภาคเรียนที ่   

เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง            คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     

หน่วย

การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระสําคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 

 

 

 

 

- ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ  ส ส า ร  พ ลั ง ง า น         

อันตรกิริยาระหว่างสสารกับพลังงาน 

และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ   

- การคน้ควา้หาความรู้ทางฟิสิกส์ไดม้า

จากการสังเกต การทดลอง และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ หรือ จากการ

สร้างแบบจาํลองทางความคิด เพื่อสรุป

เป็น ทฤษฎี หลกัการหรือกฎ  

- แนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการ

แสวงหา ความรู้ใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการ

พฒันาและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

- การว ัดปริมาณทางฟิ สิกส์  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยตวัเลขและหน่วยวดั    

- ระบบหน่วยระหว่างชาติ เรียกย่อว่า 

ระบบเอสไอ   

- ปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีมีค่าน้อยกว่าหรือ

มาก กว่า  ๑  มา ก  ๆ  นิย มเ ขีย นใ นรูป

ของสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 

ธรรมชาติ

ทางฟิสิกส์

และการวดั 

๒๐ ๑๒ 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 

 

 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตาํแหน่ง การ

กระจดั ความเร็ว และความเร่ง ของการ

เคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวตรงท่ีมี 

ความเร่งคงตวัจากกราฟ รวมทั้ง ทดลอง

หาํค่าความเร่งโนม้ถ่วงของโลก   

 

การเคล่ือนท่ี

ในแนวตรง  

๒๐ ๑๖ 
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หน่วย

การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระสําคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๒ (ต่อ)  
-การหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรงท่ีทาํมุม

ต่อกนั 
   

สอบ

กลาง

ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 

 

- ศึกษาเก่ียวกบั สสาร พลงังาน         

อนัตรกิริยาระหวา่งสสารกบัพลงังาน 

และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ   

- การคน้ควา้หาความรู้ทางฟิสิกส์ไดม้า

จากการสังเกต การทดลอง และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ หรือ จากการ

สร้างแบบจาํลองทางความคิด เพื่อสรุป

เป็น ทฤษฎี หลกัการหรือกฎ  

- แนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการ

แสวงหา ความรู้ใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการ

พฒันาและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

- การวดัปริมาณทางฟิสิกส์ ซ่ึง

ประกอบดว้ยตวัเลขและหน่วยวดั    

- ระบบหน่วยระหวา่งชาติ เรียกยอ่วา่ 

ระบบเอสไอ   

- ปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีมีค่านอ้ยกวา่หรือ

มากกวา่ ๑ มาก ๆ นิยมเขียนในรูป

ของสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตาํแหน่ง การ

กระจดั ความเร็ว และความเร่ง ของการ

เคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวตรงท่ีมี 

ความเร่งคงตวัจากกราฟ รวมทั้ง ทดลอง

หาํค่าความเร่งโนม้ถ่วงของโลก   

-การหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรงท่ีทาํมุม

ต่อกนั 

- ๒ ๒๐ 
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หน่วย

การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระสําคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 

 

 -การตกแบบเสรีเป็นตวัอย ํ่างหน่ึงของ

การเคล่ือนท่ีในหน่ึงมิติท่ีมีความเร่ง

เท่ากบัความเร่งโนม้ถ่วงของโลก 

การตกอยา่ง

เสรี 

๒๐ ๑๖ 

๔ ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 

 

 

-คาํนวณแรงเสียดทานระหวา่งผวิสมัผสั

ของวตัถุคู่หน่ึง ๆ ในกรณีท่ีวตัถุหยดุน่ิง

และวตัถุเคล่ือนท่ี รวมทั้งหาสัมประสิทธ์ิ

ความเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ

คู่หน่ึง ๆ 

-แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุอิสระทดลองและ

อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัและ

การใชก้ฎการเคล่ือนท่ีของ   นิวตนักบั

สภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  

-กฎความโนม้ถ่วงสากลและผลของ

สนามโนม้ถ่วงท่ีทาํใหว้ตัถุมีนํ้าหนกั 

แรงเสียด

ทานและกฏ

การเคล่ือนท่ี

ของนิวตนั 

๑๖ ๑๖ 

สอบ

ปลาย

ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 

 

 

-การตกแบบเสรีเป็นตวัอย ํ่างหน่ึงของการ

เคล่ือนท่ีในหน่ึงมิติท่ีมีความเร่งเท่ากบั

ความเร่งโนม้ถ่วงของโลก 

-คาํนวณแรงเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสั

ของวตัถุคู่หน่ึง ๆ ในกรณีท่ีวตัถุหยดุน่ิง

และวตัถุเคล่ือนท่ี รวมทั้งหาสัมประสิทธ์ิ

ความเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ

คู่หน่ึง ๆ 

-แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุอิสระทดลองและ

อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัและ

การใชก้ฎการเคล่ือนท่ีของ    

-กฎความโนม้ถ่วงสากลและผลของ

สนามโนม้ถ่วงท่ีทาํใหว้ตัถุมีนํ้าหนกั 

- ๒ ๒๐ 
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เนื้อหาหลักสูตร 61 วิชาฟสิกสเพ่ิมเติม 

ม.4 เทอม 1 ม.4 เทอม 2 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(80) 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(80) 

1. ธรรมชาติของฟสิกสและการวัด 14 20 1. กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 12 14 

2. การเคลื่อนท่ีแนวตรง 16 20 2. งานและกฎการอนุรักษพลังงาน 12 14 

สอบกลางภาค 20 2 3. โมเมนตัม 12 16 

3. การตกอยางเสรี 16 20 สอบกลางภาค 20 2 

4. แรงเสียดทานและสมดุล 14 16 4. โพรเจกไทล 12 16 

สอบปลายภาค 20 2 5.การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 12 16 

รวม 100 80 สอบปลายภาค 20 2 

   รวม 100 80 

ม.5 เทอม 1 ม.5 เทอม 2 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(80) 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(80) 

1. S.H.M 12 18 1. ไฟฟาสถิต 16 18 

2. คลื่นกล 14 20 2. ไฟฟากระแส 16 20 

สอบกลางภาค 20 2 สอบกลางภาค 20 2 

3. คลื่นเสียง 16 18 3. แมเหล็กไฟฟา+สนามแมเหล็ก 16 18 

4. แสงและทัศนูปกรณ 18 20 4. กระแสสลับ 12 20 

สอบปลายภาค 20 2 สอบปลายภาค 20 2 

รวม 100 80 รวม 100 80 

ม.6 เทอม 1 ม.6 เทอม 2 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(80) 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(80) 

1. คลื่นแมเหล็กไฟฟา 10 16 1. สมการแบรนูลลี 12 16 

2. ความรอน 16 18 2. กฎของกาซ 18 20 

สอบกลางภาค 20 2 สอบกลางภาค 20 2 

3. สภาพยืดหยุน 10 12 3. ฟสิกสอะตอม 16 20 

4. ความดันของของเหลว 12 16 4. ฟสิกสนิวเคลียร 14 20 

5. ความตึงผิว 12 14 สอบปลายภาค 20 2 

สอบปลายภาค 20 2 รวม 100 80 

รวม 100 80    



เนื้อหาหลักสูตร 61 วิชาฟสิกสพ้ืนฐาน 

 

วิทยาศาสตรกายภาพ 1 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(40) 

เรื่อง คะแนน 

(100) 

ช.ม. 

(40) 

1. เวกเตอรและปริมาณท่ีเก่ียวของ

กับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

20 14 1. การเกิดสนามแมเหล็ก 30 19 

2. การเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 20 14 สอบกลางภาค 20 1 

สอบกลางภาค 20 1 2. คลื่น 30 19 

3. พลังงานนิวเคลียร 20 10 สอบปลายภาค 20 1 

สอบปลายภาค 20 1 รวม 100 40 

รวม 100 40    
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