
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ฟิสิกส์ ๓                  ว                        เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง       
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  ๕         ภาคเรียนที ่ ๑                       จํานวน  ๒.๐   หน่วยกติ 
 
  

การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายของวตัถุติดปลายสปริงและลูกตุม้อยา่งง่าย รวมทั้งคาํนวณปริมาณต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ความถ่ีธรรมชาติของวตัถุและการเกิดการสั่นพอ้ง อธิบายปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืนส่วนประกอบ

ของคล่ืน การแผ่ของหนา้คล่ืนดว้ยหลกัการของฮอยเกนส์ และการรวมกนัของคล่ืนตามหลกัการซ้อนทบั พร้อมทั้ง

คาํนวณอตัราเร็ว ความถ่ี และความยาวคล่ืน การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผวินํ้า  
การเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคล่ืนการกระจดัของอนุภาคกบัคล่ืนความดนั ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งอตัราเร็วของเสียงในอากาศท่ีข้ึนกบัอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบติัของคล่ืนเสียง ไดแ้ก่ การสะทอ้น 

การหกัเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน ความเขม้เสียง ระดบัเสียง องคป์ระกอบของการไดย้นิ คุณภาพเสียง และมลพิษ

ทางเสียง การเกิดการสั่นพอ้งของอากาศในท่อปลายเปิดหน่ึงดา้น อธิบายการเกิดบีต คล่ืนน่ิง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 

คล่ืนกระแทกของเสียง การสะทอ้นของแสงท่ีผิววตัถุตามกฎการสะทอ้น เขียนรังสีของแสงและคาํนวณตาํแหน่งและ

ขนาดภาพของวตัถุเม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม ความสัมพนัธ์ระหวา่งดรรชนีหกัเห มุมตก

กระทบ และมุมหกัเห ความสัมพนัธ์ระหวา่งความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอ้นกลบัหมดของ

แสง เขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง หาตาํแหน่ง ขนาดชนิดของภาพ และความสัมพนัธ์ระหว ํ่าง

ระยะวตัถุ ระยะภาพและความยาวโฟกสั การนําความรู้เร่ืองการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทอ้งฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 

ในช่วงเวลาต่างกนั การมองเห็นแสงสี สีของวตัถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี สาเหตุของการบอดสี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ทดลอง และอธบิายการเคล่ือนท่ีแบบฮารมอ์นิกอยา่งง่ายของวตัถุติดปลายสปริงและลูกตุม้ อยา่งง่ายรวมทั้ง

คาํนวณปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวตัถุและการเกิด การสั่นพอ้ง 



๓. อธิบายปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืน  ส่วนประกอบของคล่ืน การแผ่ของหน้าคล่ืน ด้วยหลกัการของ

ฮอยเกนส์ และการรวมกนั ของคล่ืนตามหลกัการซอ้นทบั พร้อมทั้งคาํนวณ อตัราเร็ว ความถ่ี และความยาวคล่ืน 
๔. สังเกต และอธิบายการสะทอ้น การหักเห การแทรกสอดและการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวนํ้ า รวมทั้งคาํนวณ 

ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพนัธ์ระหว่างคล่ืน การกระจดัของ อนุภาคกบัคล่ืน 

ความดนั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็วของเสียงในอากาศท่ีข้ึนกบัอุณหภูมิ ในหน่วยองศาเซลเซียสสมบติัของ คล่ืน

เสียง ไดแ้ก่การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน รวมทั้งคาํนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
๖. อธิบายความเขม้เสียง ระดบัเสียง องคป์ระกอบ ของการไดย้ิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง เสียง รวมทั้ง

คาํนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพอ้งของ อากาศในท่อปลายเปิดหน่ึงดา้น รวมทั้งสังเกต และอธิบายการ

เกิดบีต คล่ืนน่ิง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง คาํนวณ ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํความรู้ 

เร่ืองเสียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๘. ทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสง ผา่นสลิตคู่และเกรตติง การเล้ียวเบน และการแทรกสอดของ

แสงผา่นสลิตเด่ียวรวมทั้งคาํนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๙. ทดลองและอธบิายการสะทอน้ของแสงท่ีผิววตัถุ ตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคาํนวณ

ตาํแหน่งและ ขนาดภาพของวตัถุเม่ือแสง ตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนาํ

ความรู้เร่ืองการสะทอ้น ของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
๑๐. ทดลอง และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง ดรรชนีหกัเห มุมตกกระทบและมุมหัก เหรวมทั้ งอธิบาย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ สะทอ้นกลบัหมดของแสงและคาํนวณ 

ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ ท่ีเกิดจากเลนส์บาง หาตําแหน่งขนาดชนิด ของภาพและ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะวตัถุระยะภาพและความยาวโฟกสัรวมทั้งคาํนวณ ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและอธิบายการ

นาํความรู้เร่ืองการหกัเหของแสงผา่นเลนส์บางไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัแสงเช่นรุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น ทอ้งฟ้าเป็นสีต่างๆ  

ในช่วงเวลาต่างกนั  
๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของ วตัถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ งอธิบาย

สาเหตุของการบอดสี 
รวม ๑๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวชิา ฟิสิกส์ ๒ 

 ว                                                                      ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๕    ภาคเรียนที ่ ๑  

เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง            คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     

 

หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 

 

- การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่ง

ง่ายของวตัถุติดปลายสปริงและ

ลูกตุม้อยา่งง่าย 

- ปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มี

ความสัมพนัธ์ตามสมการ  

x = Asin(ωt + Ø)         

v = Aωcos(ωt + Ø)         

v = ±ω√A2– x2               

a = –Aω2sin(ωt + Ø)   

a = –ω2x 

-  การสั่นของวตัถุติดปลายสปริง

และการแกวง่ของลูกตุม้อยา่งง่าย

เป็นการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก 

อยา่งง่ายตามสมการ 

𝑇𝑇 = 2π�𝑚𝑚
𝑘𝑘

 และ 

 𝑇𝑇 = 2π�𝑙𝑙
𝑔𝑔

  

-ปรากฏการณ์คล่ืน 

- ชนิดของคล่ืนส่วนประกอบของ

คล่ืน 

- การแผข่องหนา้คล่ืนเป็นไปตาม

หลกัของฮอยเกนส์และถา้มีคล่ืน

ตั้งแต่สองขบวนมาพบกนัจะ

รวมกนัตามหลกัการซอ้นทบั  

คล่ืนกล ๒๕ ๒๐ 



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๑(ต่อ)  -การสะทอ้น การหกัเห การแทรก

สอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผวิ

นํ้า  

- คล่ืนเกิดการสะทอ้นเม่ือคล่ืน

เคล่ือนท่ีไปถึงส่ิงกีดขวางหรือ

รอยต่อระหวา่งตวักลางท่ีต่างกนั

แลว้เปล่ียนทิศทางเคล่ือนท่ีกลบัมา

ในตวักลางเดิมโดยเป็นไปตามกฎ

การสะทอ้น 

-คล่ืนเกิดการหกัเหเม่ือคล่ืน

เคล่ือนท่ีผา่นรอยต่อระหวา่ง

ตวักลางท่ีต่างกนัแลว้อตัราเร็ว

คล่ืนเปล่ียนไปซ่ึงเป็นไปตามกฎ

การหกัเห 

-คล่ืนเกิดการแทรกสอดเม่ือคล่ืน

สองคล่ืนเคล่ือนท่ีมาพบกนัแลว้

รวมกนัตามหลกัการซอ้นทบัโดย

กรณีท่ี S1 และ S2 เป็น

แหล่งกาํเนิดคล่ืนท่ีมีความถ่ีเท่ากนั

และเฟสตรงกนั 

-คล่ืนน่ิงเกิดจากคล่ืนอาพนัธ์สอง

ขบวนแทรกสอดกนัแลว้เกิด

ตาํแหน่งท่ีมีการแทรกสอดแบบ

เสริมตลอดเวลา เรียกวา่ ปฏิบัพ

และตาํแหน่งท่ีมี การแทรกสอด

แบบหกัลา้งตลอดเวลาเรียกวา่ บัพ  

-คล่ืนเกิดการเล้ียวเบนเม่ือคล่ืน

เคล่ือนท่ีพบส่ิงกีดขวาง 

   



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 

 

- การเกิดเสียงการเคล่ือนท่ีของ

เสียงความสัมพนัธ์ระหวา่งคล่ืน

การกระจดัของอนุภาคกบัคล่ืน

ความดนัความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

อตัราเร็วของเสียงในอากาศท่ี

ข้ึนกบัอุณหภูมิ ในหน่วยองศา

เซลเซียสสมบติัของคล่ืนเสียง

ไดแ้ก่การสะทอ้น การหกัเห การ

แทรกสอด การเล้ียวเบนมี

ความสัมพนัธ์ตามสมการ v = fλ 

-ความเขม้เสียง ระดบัเสียง

องคป์ระกอบ ของการไดย้ิน 

คาํนวนไดจ้าก 𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

ระดบัเสียงเป็นปริมาณท่ีบอก

ความดงัของเสียงโดยหาไดจ้าก 

สมการ β = 10log ( 𝐼𝐼
𝐼𝐼0

) 

- การเกิดการสั่นพอ้งของ 

อากาศในท่อปลายเปิดหน่ึงดา้น

รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิด

บีตคล่ืนน่ิงปรากฏการณ์  

ดอปเพลอร์คล่ืนกระแทกของเสียง  

ความถ่ีในการเกิดการสั่นพอ้งของ

ท่อปลายเปิดหน่ึงดา้นคาํนวณ 

ไดจ้ากสมการ𝑓𝑓𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 𝑣𝑣
4𝑙𝑙

  

เม่ือ n = 1,3,5,… 

  

  

เสียง ๒๕ ๒๐ 

 



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๒ (ต่อ)   -เม่ือแหล่งกาํเนิดเสียงเคล่ือนท่ี

โดยผูฟั้งอยูน่ิ่งผูฟั้งเคล่ือนท่ีโดย

แหล่งกาํเนิดเสียงอยูน่ิ่งหรือทั้ง 

แหล่งกาํเนิดและผูฟั้งเคล่ือนท่ีเขา้

หรือออกจากกนัผูฟั้งจะไดย้ินเสียง

ท่ีมีความถ่ีเปล่ียนไปเรียกวา่  

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 

-การแทรกสอดของแสง 

ผา่นสลิตคู่และเกรตติงการ

เล้ียวเบนและการแทรกสอดของ

แสงผา่นสลิตเด่ียวและสลิตคู่ 

-ถา้แหล่งกาํเนิดเสียงเคล่ือนท่ีดว้ย

อตัราเร็วมากกวา่อตัราเร็วเสียงใน

ตวักลางเดียวกนั จะเกิดคล่ืน

กระแทก 

-เกรตติง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับ

หาความยาวคล่ืนของแสงและ

ศึกษาสมบติัการเล้ียวเบนและการ

แทรกสอดของแสง 

-ความรู้เร่ืองเสียงนาํไปประยุกตใ์ช้

ในดา้นต่างๆเช่นการปรับเทียบ

เสียงเคร่ืองดนตรี อธิบายหลกัการ 

ทาํงานของเคร่ืองดนตรี การ

เปล่งเสียงของมนุษย ์การประมง 

การแพทย ์ธรณีวทิยาอุตสาหกรรม 

เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

สอบกลาง

ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 

-คล่ืนกล 

-คล่ืนและสมบติัของเสียงและการ

ไดย้นิ 

 ๑.๕ ๒๐ 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 

 

-เม่ือแสงตกกระทบผวิวตัถุจะเกิด

การสะทอ้นซ่ึงเป็นไปตามกฎการ

สะทอ้น 

-อธิบายการสะทอ้นของแสงท่ีผวิ

วตัถุตามกฎการสะทอ้น เขียน

รังสีของแสงและคาํนวณตาํแหน่ง

และขนาดภาพของวตัถุ เม่ือแสง 

ตกกระทบกระจกเงาราบและ

กระจกเงาทรงกลมอธิบายการนาํ

ความรู้เร่ืองการสะทอ้นของแสง

จากกระจกเงาราบและกระจกเงา  

ทรงกลมไปใชป้ระโยชน์ 

- วตัถุท่ีอยูห่นา้กระจกเงาราบและ

กระจกเงาทรงกลมจะเกิดภาพท่ี

สามารถหาตาํแหน่งขนาด 

และชนิดของภาพท่ีเกิดข้ึนไดจ้าก

การเขียนภาพของรังสีแสงหรือ

การคาํนวณจากสมการ 

 

 

แสงและ

การเกิด

ภาพ 

  



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๓ (ต่อ)  

-อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ดรรชนีหกัเหมุมตกกระทบและมุม

หกัเหความสัมพนัธ์ระหวา่งความ

ลึกจริงและความลึกปรากฏมุม

วกิฤตและการสะทอ้นกลบัหมด

ของแสงและคาํนวณปริมาณต่างๆ  

-การหกัเหของแสงทาํใหม้องเห็น

ภาพของวตัถุท่ีอยูใ่นตวักลางต่าง

ชนิดกนัมีตาํแหน่งเปล่ียนไปจาก

เดิม 

-มุมตกกระทบท่ีทาํใหมุ้มหกัเหมี

ค่า ๙๐ องศาเรียกวา่มุมวกิฤตการ

สะทอ้นกลบัหมดเกิดข้ึนเม่ือมุม

ตกกระทบมากกวา่มุมวกิฤต 

-เขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ

ท่ีเกิดจากเลนส์บางหาตาํแหน่ง

ขนาดชนิดของภาพและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะวตัถุ

ระยะภาพและความยาวโฟกสั เม่ือ

วางวตัถุหนา้เลนส์บางจะเกิดภาพ

ของวตัถุโดยตาํแหน่งขนาดและ

ชนิดของภาพท่ีเกิดข้ึนหาไดจ้าก

การเขียนภาพของรังสีแสงหรือ

คาํนวณ 

 

 

  

   



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

๓ (ต่อ)  

-อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี

เก่ียวกบัแสง 

-กฎการสะทอ้นและการหกัเหของ

แสงใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ท่ี

เก่ียวกบัแสงเช่น รุ้งการทรงกลด

และมิราจ เม่ือแสงตกกระทบ

อนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ

แสงจะเกิดการกระเจิง ใชอ้ธิบาย

การเห็นทอ้งฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 

ในช่วงเวลาต่างกนั 

-การมองเห็นสีจะข้ึนกบัแสงสีท่ี

ตกกระทบกบัวตัถุและสารสีบน

วตัถุโดยสารสีจะดูดกลืนบางแสง

สีและสะทอ้น 

-การผสมสารสีทาํใหไ้ดส้ารสีท่ีมี

สีเปล่ียนไปจากเดิมถา้นาํแสงสี

ปฐมภูมิในสัดส่วนท่ีเหมาะสมมา

ผสมกนัจะไดแ้สงขาว 

-แผน่กรองแสงสียอมใหบ้างแสงสี

ผา่นไปไดแ้ละดูดกลืนบางแสงสี 

การผสมแสงสีและการผสมสารสี

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้น

ต่าง ๆ เช่น ดา้นศิลปะ 

-ความผดิปกติในการมองเห็นสี

หรือการบอดสีเกิดจากความ

บกพร่องของเซลลรู์ปกรวย ซ่ึง

เป็นเซลลรั์บแสงชนิดหน่ึงบนจอ

ตา 

   



หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง

) 

นํา้หนัก

คะแนน 

( ๑๐๐ ) 

สอบปลาย

ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 

 

        แสง 

        การเกิดภาพ 

        ทศันูปกรณ์ 

 ๑.๕ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 

 

 

 



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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