โครงการสอนวิชาฟสิกสเพิม่ เติม ว40203
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร
ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนุษย ที่ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู (scientific inquiry) การแกปญหาโดยผาน
การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และการสืบคน
ขอมูล ทําใหเกิดองคความรูใหมเพิ่มพูนตลอดเวลา ความรูและกระบวนการดังกลาวมีการถายทอด
ตอเนื่องกันเปนเวลายาวนาน (กรมวิชาการ 2545 : 2)
ความรู วิทยาศาสตรต องสามารถอธิบ ายและตรวจสอบได เพื่ อนํ ามาใชอางอิ ง
ทั้งในการสนั บสนุ น หรื อโต แ ย ง เมื่อ มีก ารคน พบขอมู ลหรื อ หลั ก ฐานใหมห รื อ แม แ ตข อมู ล เดิ ม
เดียวกันก็อาจเกิดความขัดแยงขึ้นได ถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่
แตกตางกัน ความรูวิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลงได
วิทยาศาสตร เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมไดไมวาจะอยูในสวนใดของโลก
วิทยาศาสตร จึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
เพื่อใหเกิดความคิดในเชิงวิเคราะห วิจารณ มีผลใหความรูวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้งและ
สงผลตอคนในสังคม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูภายในขอบเขต
คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม
ความรูวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเปนกระบวนการ
ในงานตาง ๆ หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยอาศัยความรูวิทยาศาสตรรวมกับ
ศาสตรอื่น ๆ ทักษะ ประสบการณ จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรคของมนุษย โดยมี
จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อบสนองความต อ งการและแก ป ญ หาของมวลมนุ ษ ย
เทคโนโลยี เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ยากร กระบวนการและระบบการจั ด การ จึ ง ต อ งใช เ ทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคตอสังคมและสิ่งแวดลอม
2. วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร
การกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรใชกรอบความคิดในเรื่องของการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มคนในสั ง คมแห ง ความรู แ ละสอดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. หลักสูตรและการเรียนรูวิทยาศาสตรเชื่อมโยงเนื้อหาแนวคิดหลัก และกระบวนการ
ที่เปนสากล แตมีความสอดคลองกับชีวิตจริงทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศและมีความ
ยืดหยุนหลากหลาย
2. หลั ก สู ต รและการเรี ย นรู ต อ งตอบสนองผู เ รี ย นที่ มี ค วามถนั ด และสนใจ
แตกตางกันในการใชวิทยาศาสตร สําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
3. ผู เ รี ย นทุ ก คนจะได รั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาให พั ฒ นากระบวนการคิ ด
ความสามารถในการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหาและการคิดคน
สรางสรรคองคความรู
4. ใช แ หล ง เรี ย นรู ใ นท อ งถิ่ น โดยถื อ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ควบคู กั บ การเรี ย นใน
สถานศึกษา
5. ใชยุ ท ธศาสตร ก ารเรียนรูหลากหลาย เพื่ อ ตอบสนองความตองการ ความ
สนใจและวิธีเรียนที่แตกตางกันของผูเรียน
6. การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญที่ทุกคนตองไดรับการพัฒนา เพื่อใหสามารถ
เรียนรูตลอดชีวติ จึงจะประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต
7. การเรียนรูตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม
3. เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2544 ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของวิทยาศาสตร
2. เพื่อใหมีความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และขอจํากัดของวิทยาศาสตร
3. เพื่ อ ให มี ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ ในการศึ ก ษาค น คว า และคิ ด ค น ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ
การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่อใหนําความรู ความเขาใจในเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
ใชประโยชน

ตอสังคมและการดํารงชีวิต
7. เพื่อใหคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค

จริยธรรม และคานิยมในการใช

4. คุณภาพของผูเรียน
การจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน
ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล โดยอาศัยแหลงเรียนรูทั้งที่เปน
สากลและทองถิ่น ผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู
เพื่อใหการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่กลาวไว
จึงกําหนดคุณภาพผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ดังนี้
1. เขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งแวดลอม
2. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร แรง การเคลื่อนที่ พลังงาน
3. เขาใจโครงสราง สวนประกอบของโลกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดารา
ศาสตรและอวกาศ
4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญ
 หาในการเรียน
วิทยาศาสตรดว ยการลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควา สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย และจาก
เครือขายอินเทอรเน็ต และสือ่ สารความรูในรูปแบบตาง ๆ ใหผูอื่นรับรู
5. เชื่อมโยงความรูค วามคิ ด กับกระบวนการทางวิทยาศาสตรนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตและศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตรหรือสรางชิ้นงาน
6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร หรือจิตวิทยาศาสตร มีความสนใจใฝรู ความมุง มั่น
อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น ความมีเหตุผล การทํางานรวมกับผูอนื่ ไดอยางสรางสรรค
7. มีเจตคติ คุณธรรม คานิยมทีด่ ีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมมีความ
พอใจ ความซาบซึ้ง ความสุขในการสืบเสาะหาความรูและรักที่จะเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการดํารงชีวติ และการ
ประกอบอาชีพ ตระหนักวาการใชความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอชีวติ และสิง่ แวดลอม
แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพในสิทธิของผลงานที่ผูอื่นและตนเองคิดคนขึ้น แสดงความ

ซาบซึ้งในความงาม และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวม
กิจกรรมที่เกีย่ วกับการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและทองถิ่น
ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการทํางานตาง ๆ
5. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สาระหลั กของวิ ทยาศาสตรพื้ นฐานประกอบด วยส วนที่เป นด านความรู เนื้ อหา
แนวความคิ ด หลั กวิทยาศาสตร และกระบวนการสาระที่ เปนองคความรู ของกลุ มสาระการเรี ยนรู
วิทยาศาสตรประกอบดวย 8 สาระ
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
สาระที่ 2 : ชีวติ กับสิ่งแวดลอม
สาระที่ 3 : สารกับสมบัติของสาร
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 : พลังงาน
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตความสัมพันธของโครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งที่มีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการ การสืบเสาะหา
ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งที่มีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยี ชีวภาพที่
มีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

สาระที่ 2 : ชีวติ กับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 2.1 : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่นความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากร
ธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศและโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร
การเกิ ดสารละลาย การเกิดปฏิกิ ริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรง
นิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน อยาง
ถูกตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการ สื บ เสาะหาความรู แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนํ า ความรู ไ ปใช
ประโยชน
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิตการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลการใชพลังงานตอชีวิต และสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน

สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 : เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแลคซี ปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุ ริ ย ะ และผลต อ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต บนโลกมี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู และจิ ต
วิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 7.2 : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจ
อวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการ
สืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน
สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบไดภ ายใตข อมู ลและเครื่ องมื อที่ มีอ ยูใ นช ว งเวลานั้น ๆ เข า ใจว า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
7. มาตรฐานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม วิชาฟสิกส ว40203
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรง
นิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน อยาง
ถูกตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการ สื บ เสาะหาความรู แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนํ า ความรู ไ ปใช
ประโยชน
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิตการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลการใชพลังงานตอชีวิต และสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 (4/12) บันทึกและอธิบายผลการตรวจสอบอยางมีเหตุผล ใช
พยานหลักฐานอางอิงหรือคนควาเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และยอมรับวาความรู
เดิ ม อาจมีก ารเปลี่ ย นแปลงได เ มื่ อ มี ข อมู ล และประจั ก ษ พ ยานใหม เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ท า ทายให มี ก าร
ตรวจสอบอยางระมัดระวัง อันจะนํามาสูการยอมรับเปนความรูใหม
8. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม วิชาฟสิกส ว40203
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร เ พิ่ ม เติ ม วิ ช าฟ สิ ก ส ว40203 กํ า หนดผลการเรี ย นรู ที่
คาดหวังดังตอไปนี้
1. สืบคนขอมูล ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับประจุไฟฟา แรงระหวางประจุไฟฟา
การเกิดชนิดของประจุไฟฟาบนวัตถุที่นํามาถูกัน และกฎการอนุรักษประจุไฟฟา
2. สืบคนขอมูล ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายการเหนี่ยวนําไฟฟา
การตรวจสอบประจุไฟฟาโดยใชอิเล็กโทรสโคปและการทําใหอิเล็กโทรสโคปมีประจุไฟฟา
3. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแรงของประจุไฟฟา
ระยะหางระหวางประจุ และปริมาณประจุไฟฟาซึ่งเปนกฎของคูลอมบ
4. สืบคนขอมูล ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสนามไฟฟา เสนแรง
ไฟฟา ขนาดและทิศของสนามไฟฟาที่เกิดจากประจุหนึ่งจุดประจุ และหลายจุด และตําแหนงจุด
สะเทิน
5. สืบคนขอมูล ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับสนามไฟฟาจากประจุตางชนิดกัน
ระหวางแผนคูขนาน และสนามไฟฟาเนื่องจากประจุบนตัวนํา
6. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานศักยไฟฟา ศักยไฟฟา และความตาง
ศักยไฟฟา ความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟากับสนามไฟฟาสม่ําเสมอ
7. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับตัวเก็บประจุซึ่งทําหนาที่เก็บประจุและ
สะสมพลังงาน ความสามารถในการเก็บประจุ เมื่อนําตัวเก็บประจุมาตอแบบอนุกรม หรือขนาน และ
การนําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปใชประโยชน
8. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
9. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับกฎของโอหม
10. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา
11. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักย
12. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา

13. สํารวจตรวจสอบและทดลอง เกี่ยวกับการตอตัวตานทาน
14. สืบคนขอมูลและวิเคราะหเกี่ยวกับ การตอแบตเตอรี่
15. สืบคนขอมูลและวิเคราะหเกี่ยวกับวงจรไฟฟากระแสตรงเบื้องตน
16. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห เกี่ยวกับ หลักการสรางแอมมิเตอร
17 . สืบคนขอมูลและวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการสรางโวลตมิเตอร โอหมมิเตอร
และมัลติมิเตอร
18. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห เกี่ยวกับในแมเหล็กและสนามแมเหล็ก
19. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟา
ในสนามแมเหล็ก
20. สํารวจตรวจสอบและทดลองเกี่ยวกับกระแสไฟฟาที่ทําใหเกิดสนามแมเหล็ก
21. สํารวจตรวจสอบและทดลอง เกี่ยวกับแรงกระทําตอลวดตัวนําที่มกี ระแสไฟฟา
ผานและอยูใ นสนามแมเหล็ก
22. สํารวจตรวจสอบและทดลอง เกี่ยวกับแรงระหวางลวดตัวนําสองเสนที่ขนาน
กันและมีกระแสไฟฟาผาน
23. สํารวจตรวจสอบและทดลอง เกี่ยวกับแรงกระทําตอขดลวดที่มีกระแสไฟฟา
ผานและอยูในสนามแมเหล็ก
24. สํารวจตรวจสอบและอภิปราย เกี่ยวกับ การประยุกตผลของสนามแมเหล็กตอ
ตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผาน
25. สํารวจตรวจสอบและทดลองเกี่ยวกับกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําและ
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่ วนํา
26. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา
27. สํารวจตรวจสอบและทดลองเกี่ยวกับหมอแปลง
28. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่ วกับคาของปริมาณที่เกีย่ วของกับไฟฟา
กระแสสลับ
29. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่ วกับตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนําใน
และกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ
30. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่ วกับการคํานวณหาพลังงานไฟฟาของ
เครื่องใชไฟฟาในบาน
31. สํารวจตรวจสอบและอภิปราย เกีย่ วกับทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล
และการทดลองของเฮิรตซ

32. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
33. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 2
34. สํารวจตรวจสอบและทดลอง เกี่ยวกับโพลาไรเซชันของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชาฟสิกส ว40203
ชวงชั้นที่ 4

เวลา 80 ชั่วโมง / ภาคเรียน

จํานวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ ปรากฏการณธรรมชาติของไฟฟา ประจุไฟฟา กฎการอนุรักษ
ประจุไฟฟา การเหนี่ยวนําไฟฟา แรงระหวางประจุ และกฎของคูลอมบ สนามไฟฟา เสนแรงไฟฟา
ศักยไฟฟา ตัวเก็บประจุและความจุ การนําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปใชประโยชน กระแสไฟฟา
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักย พลังงานในวงจรไฟฟา การตอตัวตานทาน
และแบตเตอรี่ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงเบื้องตน เครื่องวัดไฟฟา ความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟาและสนามแมเหล็ก การประยุกตผลของสนามแมเหล็กตอตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน
กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําและแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง
คาของปริมาณที่เกี่ยวของกับไฟฟากระแสสลับ ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําใน
วงจรไฟฟากระแสสลับ กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ การคํานวณหาพลังงานไฟฟาของ
เครื่องใชไฟฟาในบาน วงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาในบาน และการใชไฟฟาอยางปลอดภัย
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู กาสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ข อ มู ล และการอภิ ป ราย เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ความคิ ด ความเข า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู
มีความสามารถในการตัด สินใจ นําความรูไปใชในชีวิ ตประจําวัน มีจิ ตวิทยาศาสตร จริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม

หนวยการเรียนรู
รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 2.0 หนวยกิต เวลา 80 ชั่วโมง
ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
1. ไฟฟาสถิต
1
1.1 การเกิดประจุไฟฟา
1.1.1 โดยการถู
1.1.2 โดยการแตะ
1.1.3 การเหนีย่ วนํา
1.1.4 การตรวจสอบประไฟฟาโดยใหอิเลค
โตรสโคปแผนโลหะ
และอิเล็กโตรสโคป แบบลูกพิธ
1.2 แรงระหวางประจุและกฎของคูลอมบ
1.2.1 ทฤษฎีแรงระหวางประจุตามกฎของ
คูลอมบ
1.2.2 แรงระหวางประจุ 2 จุดประจุ
1.2.3 แรงระหวางประจุมากกวา 2 จุดประจุ
1.3 สนามไฟฟา
1.3.1 ขนาดและทิศของสนามไฟฟาเนื่องจาก
จุดประจุ
1.3.2 เสนแรงไฟฟา
1.3.3 จุดสะเทิน
1.3.4 สนามไฟฟาของแผนโลหะคูขนานและ
ตัวนําทรงกลม
1.4 ศักยไฟฟา
1.4.1 ศักยไฟฟา เนื่องจากจุดประจุ
1.4.2 ศักยไฟฟา บนตัวนําทรงกลม
1.4.3 ความสัมพันธระหวางความตางศักย
และสนามไฟฟาสม่ําเสมอ
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่

2

ชื่อหนวยการเรียนรู
1.5 ตัวเก็บประจุ และความจุไฟฟา
1.5.1 ตัวเก็บประจุ
1.5.2 การตอตัวเก็บประจุ แบบอนุกรมและ
ขนาน
1.5.3 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ
1.6 การประยุกตความรูเกีย่ วกับไฟฟาสถิต
1.6.1 เครื่องกําจัดฝุน ในอากาศ
1.6.2 เครื่องพนสี
1.6.3 เครื่องถายลายนิ้วมือ
1.6.4 เครื่องถายเอกสาร
2.ไฟฟากระแสตรง
2.1 กระแสไฟฟา
2.1.1 การนําไฟฟา
2.1.2 กระแสไฟฟาในตัวนําไฟฟา
2.2 กฎองโอหม
2.2.1 การทดลอง เรื่องความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟาและความตางศักย
2.2.2 กราฟระหวางกระแส ไฟฟาและความตาง
ศักยไฟฟาของตัวนําชนิดตาง ๆ
2.2.3 การอานคาความตานทานจากแถบสีบนตัว
ตานทาน
2.2.3 ความนําไฟฟา
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
2.3 สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา
2.3.1 สภาพตานทานของสารชนิดตาง ๆ
2.3.2 สภาพนําไฟฟา
2.3.3 ผลของอุณหภูมิที่มีตอ ความตานทานของสาร
ในโลหะตัวนํา สารกึ่งตัวนําอโลหะและฉนวน
2.4 แรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักย
2.4.1 แรงเคลื่อนไฟฟา
2.4.2 ความตางศักย
2.4.3 การทดลอง เรื่อง ความตางศักยระหวางขัว้ ของ
แบตเตอรี่
2.5 พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา
2.5.1 พลังงานไฟฟา
2.5.2 กําลังไฟฟา
2.6 การตอตัวตานทาน
2.6.1 การทดลอง เรื่อง กระแสไฟฟาและความ
ตางศักยระหวางปลายของตัวตานทานทีต่ อ แบบ
อนุกรมและขนาน
2.6.2 ความตานทานรวมของตัวตานทานที่ตอ
แบบอนุกรม
2.6.3 ความตานทานรวมของตัวตานทานที่ตอแบบ
ขนาน
2.6.4 การตอตัวตานแบบผสม
2.7 การตอแบตเตอรี่
2.7.1 การตอแบตเตอรี่แบบอนุกรม
2.7.2 การตอแบตเตอรี่แบบขนาน
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
2.8 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงเบือ้ งตน
2.8.1 การวิเคราะหกระแสไฟฟาทีผ่ านตัว
ตานทานในวงจร
2.8.2 การวิเคราะหความตางศักยระหวาง
ปลายของตัวตานทานในวงจร
2.9 เครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน 1
2.9.1 หลักการสรางแอมมิเตอร
2.9.2 การคํานวณความตานทานของแอมมิเตอร
2.10 เครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน 2
2.10.1 หลักการสรางโวลตมิเตอร
2.10.2 หลักการสรางโอหมมิเตอร
2.10.3 มัลติมิเตอร
3. ไฟฟาและแมเหล็ก
3
3.1 แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
3.1.1 แมเหล็ก
3.1.2 สนามแมเหล็ก
3.1.3 สนามแมเหล็กโลก
3.1.4 ฟลักซแมเหล็ก
3.2 การเคลื่อ นที่ของอนุ ภาคที่มีป ระจุไ ฟฟา ใน
สนามแมเหล็ก
3.2.1 กิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ในสนามแมเหล็ก
3.2.2 ขนาดของแรงที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟาในสนาม แมเหล็ก
3.2.3 ทิศของแรงที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟาในสนาม แมเหล็ก
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
3.3 กระแสไฟฟาที่ทําใหเกิดสนามแมเหล็ก
3.3.1 กิ จ กรรม เรื่ อ ง สนามแม เ หล็ ก ที่ เ กิ ด จาก
กระแสไฟฟาของลวดตัวนํา
3.3.2สนามแมเหล็กของโซเลนอยด
3.3.3 สนามแมเหล็กของทอรอยด
3.4 แรงกระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผาน
และอยูใ นสนาม แมเหล็ก
3.4.1 กิจกรรม เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนํา
ขณะที่มกี ระแสไฟฟาผานและลวดอยูใ น
สนามแมเหล็ก
3.4.2 ขนาดของแรงกระทําตอลวดตัวนําที่มี
กระแสไฟฟาผานและอยูใ นสนาม แมเหล็ก
3.4.3 ทิศของแรงกระทําตอลวดตัวนําที่มี
กระแสไฟฟาผานและอยูใ นสนาม แมเหล็ก
3.5 แรงระหวางลวดตัวนําสองเสนที่ขนานกันและมี
กระแสไฟฟาผาน
3.5.1 กิจกรรม เรื่อง แรงระหวางลวดตัวนําสอง
เสนที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟาผาน
3.5.2 แรงระหวางลวดตัวนําสองเสนทีข่ นานกัน
และมีกระแสไฟฟาทิศเดียวกัน
3.5.3 แรงระหวางลวดตัวนําสองเสนที่ขนานกัน
และกระแสไฟฟา ทิศตรงขามกัน
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
3.6 แรงกระทําตอขดลวดทีม่ ีกระแส ไฟฟาผานและ
อยูในสนามแมเหล็ก
3.6.1 ขนาดและทิศของแรงที่
กระทําตอขดลวด
3.6.2 โมเมนตของแรงที่กระทําตอขดลวด
3.7 การประยุกตผลของสนาม แมเหล็กตอตัวนําที่มี
กระแสไฟฟาผาน
3.7.1 แกลแวนอมิเตอร
3.7.2 มอเตอรกระแสตรง
3.8 กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําและแรงเคลื่อนไฟฟา
เหนีย่ วนํา
3.8.1 กิจกรรม เรื่อง กระแสไฟฟาเหนีย่ วนํา
3.8.2 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.8.3 กฎของฟาราเดย
3.8.4 กฎของเลนซ
3.9 มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา
3.9.1 มอเตอร
3.9.2 กิจกรรม เรื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟา
3.9.3 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3.10 หมอแปลง
3.10.1 กิจกรรม เรื่อง หมอแปลง
3.10.2 ความสัมพันธของแรงเคลื่อนไฟฟากับ
จํานวนรอบของขดลวด
3.11 คาของปริมาณที่เกีย่ วของกับไฟฟากระแสสลับ
3.11.1 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.11.2 ความถี่เชิงมุม
3.11.3 คายังผล
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
3.12 ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําใน
วงจรไฟฟากระแสสลับ
3.12.1 ตัวตานทานในวงจรไฟฟากระแสสลับ
3.12.2 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําในวงจรไฟฟา
กระแสสลับ
3.12.3 กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ
3.13 การคํานวณหาพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา
ในบาน
3.13.1 วงจรไฟฟาในบาน
3.13.2 อุปกรณไฟฟาและเครื่องใช
ไฟฟาในบาน
3.13.3 การใชไฟฟาอยางประหยัด
และปลอดภัย
4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา
4
4.1 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล
และการทดลองของเฮิรตซ
4.2 การแผของคลื่นแมเล็กไฟฟาจากสายอากาศ
4.3 สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
4.3.1 คลื่นวิทยุ
4.3.2 คลื่นโทรทัศน
4.3.3 คลื่นไมโครเวฟ
4.3.4 รังสีอินฟราเรด
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ว40203 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
4.4 สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 2
4.4.1 แสง
4.4.2 รังสีอัลตราไวโอเลต
4.4.3 รังสีเอกซ
4.4.4 รังสีแกมมา
4.5 โพลาไรเซซั่นของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
4.5.1 กิจกรรม เรื่อง ความสวางของแสงเมื่อผาน
แผนโพลารอยด
4.5.2 กิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบโพลาไรเซซั่น
ของแสง
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