
 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑

ตัวอยางการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖    สําหรับนักเรียนที่เนนวิทยาศาสตร 

ฟสิกส 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ฟสิกส         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง            จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ฟสิกส ๑           เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง    จํานวน  ๒  หนวยกิต 
 ฟสิกส ๒           เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง   จํานวน  ๒  หนวยกิต
 ฟสิกส ๓           เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง   จํานวน  ๒  หนวยกิต          
 ฟสิกส ๔           เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง   จํานวน  ๒  หนวยกิต
 ฟสิกส ๕           เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง   จํานวน  ๒  หนวยกิต 

 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนเนนวิทยาศาสตร 
 
ฟสิกส                         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                จํานวน ๑.๕ หนวยกิต 
 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่อง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเรง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่
แบบฮารมอนิกอยางงาย  แรงที่กระทําตอวัตถุในสนามโนมถวงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง 
แรงที่กระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก รวมทั้งแรงนิวเคลียรในนิวเคลียส 
และการใชประโยชนจากแรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่อง 
องคประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการไดยิน ความเขมเสียง มลพิษทางเสียง สเปกตรัมคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี รังสีในชีวิตประจําวัน ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร และการใช
ประโยชนในทางสรางสรรค ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
การสืบคนขอมูล    การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด มีความสามารถในการ
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๑    ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 ว ๔.๒   ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 ว ๕.๑    ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,   
                            ม.๔-๖/๙ 
 ว ๘.๑    ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,  
                           ม.๔-๖/๙,  ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒ 
รวมทั้งหมด ๒๘  ตัวช้ีวัด 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ฟสิกส ๑                                                    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖     เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๒  หนวยกิต 
 

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟสิกส ปริมาณกายภาพและหนวย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและ
การทดลองในวิชาฟสิกส การบอกตําแหนงของวัตถุ ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ           
การเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงตัว แรงและผลของแรงที่มีตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคล่ือนที่ของนิวตัน  กฎแรงดึงดูดระหวางมวล  และแรงเสียดทาน  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล             
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร    
การสืบคนขอมูล  การสํารวจตรวจสอบ  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด  มีความสามารถในการ
ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู  การตัดสินใจ  การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู  
๑. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟสิกส ปริมาณกายภาพและหนวยในระบบเอสไอ  
๒. อธิบายความสําคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพตางๆ และการบันทึกผลการวัด  
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีแนวตรง และปริมาณที่เก่ียวของ  
๔. อธิบายความสัมพันธระหวางการกระจัด ความเร็วและความเรงของการเคลื่อนที่ของวัตถุ       

ในแนวตรงที่มีความเรงคงตัว 
๕. อธิบายแรงและหาแรงลัพธของแรงหลายแรง 
๖. อธิบายกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่      

ของวัตถุ 
๗. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหวางมวล  
๘. อธิบายแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหน่ึง 
๙. วิเคราะหและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  
๑๐. วิเคราะหและอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
๑๑. วิเคราะหและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

รวมทั้งหมด  ๑๑ ผลการเรียนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                     และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
 
 
 
 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ฟสิกส ๒                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖     เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๒  หนวยกิต 
 

ศึกษาหลักการของกลศาสตรในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลน กฎ
การอนุรักษพลังงาน กําลัง เครื่องกลอยางงายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุ
และกฎการอนุรักษโมเมนตัม  การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอรกและผลของทอรกที่มีตอสภาพการหมุน สภาพ
สมดุลและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดสมดุล สภาพยืดหยุนของวัตถุและมอดุลัส  โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด มีความสามารถ
ในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู  
๑. อธิบายงานและวิเคราะหงานของแรงตาง ๆ 
๒. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน พลังงานศักย และความสัมพันธระหวางงานและพลังงาน 
๓. อธิบายและใชกฎการอนุรักษพลังงานกลวิเคราะหการเคลื่อนท่ีในสถานการณตางๆ 
๔. อธิบายการทํางานของเครื่องกลอยางงาย 
๕. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธระหวางแรงและโมเมนตัมที่เปล่ียนไป 
๖. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษโมเมนตัม และวิเคราะหการชนกันของวัตถุ 
๗. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพันธของปริมาณที่เกี่ยวของกับการหมุน 
๘. อธิบายทอรก โมเมนตความเฉื่อย และความสัมพันธระหวางทอรกกับโมเมนตความเฉื่อย 
๙. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม  และกฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม  
๑๐. อธิบายพลังงานจลนของการหมุนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
๑๑. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ และวิเคราะหสภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล 
๑๒. อธิบายผลของแรงคูควบ โมเมนตของแรงคูควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ 
๑๓. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผลของแรงที่กระทําตอวัตถุมีความเกี่ยวของกับ

ศูนยกลางมวลและศูนยถวงของวัตถุ  
๑๔. อธิบายการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงาย 
๑๕. อธิบายสภาพยืดหยุนของของแข็งและมอดุลัสของยัง 

รวมทั้งหมด  ๑๕  ผลการเรยีนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                     และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ฟสิกส ๓                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖     เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๒  หนวยกิต 
 

ศึกษาหลักการของคล่ืนในเรื่อง องคประกอบและการเคลื่อนท่ีของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติ
ของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพองของเสียง บีตส 
ปรากฏการณดอปเพลอรและคล่ืนกระแทก หูและการไดยิน ความเขมของเสียงและมลพิษทางเสียง 
ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโคง เลนสบางและหลักการของทัศนอุปกรณบางชนิด      
การรับรูสีของนัยนตาคน แสงเชิงฟสิกสและการอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นแสง โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสํารวจตรวจสอบ เ พ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ  ความคิด                  
มีความสามารถในการสื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู  การตัดสินใจ  การนําความรู ไปใชในชีวิตประจําวัน                         
มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 

๑. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 
๒. อธิบายสมบัติของคลื่น ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน 
๓. อธิบายการเกิดคลื่นน่ิง 
๔. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และ        

การเลี้ยวเบน  
๕. อธิบายเก่ียวกับการไดยินไดแก ระดับเสียง ระดับสูงตํ่าของเสียง คุณภาพเสียง และผลของ

มลพิษทางเสียงตอการไดยิน  
๖. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพองของวัตถุ  
๗. อธิบายปรากฏการณบางอยางของเสียง และการนําความรูมาประยุกตใชประโยชนดานตางๆ  
๘. อธิบายการสะทอนของแสง การหาตําแหนง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ

และกระจกเงาโคง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคํานวณ 
๙. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผานรอยตอระหวางตัวกลางสองชนิด  
๑๐. อธิบายการหาตําแหนง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนสบาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการ

คํานวณ  
๑๑. อธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง ไดแก การกระจายแสง การสะทอนกลับหมดของแสง รุง      

การทรงกลด และมิราจ 
๑๒. อธิบายหลักการทํางานของทัศนอุปกรณบางชนิด  ไดแก เคร่ืองฉายภาพ กลองถายรูป             

กลองจุลทรรศน และกลองโทรทรรศน 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๖

๑๓. อธิบายความสวางและการมองเห็นสี 
๑๔. อธิบายการเล้ียวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผานชองเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช

เกรตติง 
๑๕. อธิบายการกระเจิงของแสง 

รวมทั้งหมด  ๑๕ ผลการเรียนรู  
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                     และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ฟสิกส ๔                                                   กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖              เวลา    ๘๐   ช่ัวโมง  จํานวน  ๒  หนวยกิต 
  

ศึกษาหลักการของไฟฟาและแมเหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุและ
ตัวเก็บประจุ  กฎของโอหม  สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงาย 
การหาพลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องใชไฟฟา สนามแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางแมเหล็กและไฟฟา 
หลักการของมอเตอร กฎการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาของฟาราเดยและกฎของเลนซ หลักการของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา  ไฟฟากระแสสลับ การแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง  แนวคิดทฤษฎี
แมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล  คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสํารวจตรวจสอบ เ พ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ  ความคิด                  
มีความสามารถในการสื่อสารสิ่ งที่ เ รียนรู  การตัดสินใจ   การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน                        
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู  
  ๑.    อธิบายการเหนี่ยวนําไฟฟา 
  ๒.   อธิบายแรงกระทําระหวางอนุภาคที่มีประจุไฟฟา 
  ๓.   อธิบายสนามไฟฟา สนามไฟฟาของจุดประจุ และสนามไฟฟาของตัวนําทรงกลม 
  ๔.   อธิบายพลังงานศักยไฟฟา  ศักยไฟฟา  และความตางศักยระหวางสองตําแหนง 
  ๕.   อธิบายความจุ หลักการทํางานของตัวเก็บประจุและผลการตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรมหรือขนาน 
  ๖.   อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณบางชนิดโดยใชความรูเกี่ยวกับไฟฟาสถิต  
  ๗.   อธิบายการเกิดกระแสไฟฟาในตัวกลาง และวิเคราะหหากระแสไฟฟาในลวดตัวนําโลหะ 
  ๘.   อธิบายกฎของโอหม ความตานทาน และการใชกฎของโอหม 
  ๙.    อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักยระหวางข้ัว 
๑๐.   อธิบายพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟาในวงจร  
๑๑.   วิเคราะหและหาปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงาย 
๑๒.  อธิบายแรงกระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่เขาไปในสนามแมเหล็ก และแรง 
         กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผานและอยูในสนามแมเหล็ก 
๑๓.  อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและอยูในสนามแมเหล็ก และการนํา 
         หลักการนี้ไปสรางและอธิบายการทํางานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟา 
๑๔.  อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา กฎของฟาราเดย และการนําหลักการนี้ไปสรางและ  
         อธิบายการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๘

๑๕.  อธิบายลักษณะของไฟฟากระแสสลับ การผลิตไฟฟากระแสสลับ และปริมาณที่เกี่ยวของ            
๑๖.   อธิบายหลักการทํางานของหมอแปลง 
๑๗ .  อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา และสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
๑๘.  อธิบายโพลาไรเซชันของแสง แสงโพลาไรส และแสงไมโพลาไรส    

 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ผลการเรยีนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                     และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ฟสิกส ๕                                                    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖                 เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   จํานวน  ๒  หนวยกิต 
 

ศึกษาหลักการของสสารและฟสิกสแผนใหมในเร่ือง ความรอน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎี
จลนของแกส  กฎของแกสและพลังงานภายในระบบของแกส ความดันในของไหลและกฎพาสคัล  แรงพยุง 
และหลักอารคิมีดีส  ความตึงผิว  การเคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบรนูลลี การคนพบอิเล็กตรอน แนวคิด
เกี่ยวกับแบบจําลองอะตอม สมมติฐานของพลังค ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค  กัมมันตภาพรังสี  การสลายกัมมันตรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร  พลังงานนิวเคลียร  รังสีในธรรมชาติ  การ
ปองกันอันตรายและการใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสี  และพลังงานนิวเคลียร โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล  การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด มีความสามารถใน
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู 
  ๑.   อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 
  ๒.   อธิบายหลักอารคิมีดิส และนําไปใชอธิบายเก่ียวกับการลอยของวัตถุในของไหล  
  ๓.   อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
  ๔.   อธิบายการไหลของของไหลอุดมคติ ซ่ึงเปนการเคลื่อนที่ท่ีเปนไปตามกฎการอนุรักษพลังงาน 
  ๕.   อธิบายผลของความรอนท่ีทําใหสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
  ๖.    อธิบายแกสอุดมคติ กฏของแกส และใชกฏของแกสอธิบายพฤติกรรมของแกส 
  ๗.   อธิบายทฤษฎีจลนของแกสและใชทฤษฎีจลนของแกสอธิบายสมบัติทางกายภาพของแกสได  
  ๘.   อธิบายพลังงานภายในระบบ และความสัมพันธระหวางพลังงานความรอน พลังงานภายใน 
         ระบบ และงานที่ระบบทําหรือรับจากสิ่งแวดลอม 
  ๙.    อธิบายการคนพบอิเล็กตรอน และโครงสรางอะตอมตามแบบจําลองอะตอมของทอมสันและ 
         รัทเทอรฟอรด  
๑๐.   อธิบายสมมติฐานของพลังค  
๑๑.   อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบรและระดับพลังงานของอะตอม  
๑๒.  อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและปรากฏการณคอมปตันซ่ึงเปนปรากฏการณที่ 
         สนับสนุนวาแสงแสดงสมบัติของอนุภาคได 
๑๓.  อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล  และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค  
๑๔.  อธิบายโครงสรางอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม 
๑๕.  อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปล่ียนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
๑๖.  อธิบายหลักการที่เก่ียวของการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 



 

สาขาฟสิกส  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๐

๑๗.  อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 
๑๘.  อธิบายแรงนิวเคลียร พลังงานยึดเหน่ียว และ เสถียรภาพของนิวเคลียส 
๑๙.   อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรและพลังงานนิวเคลียรที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใชประโยชน 
๒๐.  อธิบายประโยชนและโทษของรังสีและการปองกัน 

รวมทั้งหมด  ๒๐  ผลการเรียนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                     และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


