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การพัฒนาหลักสูตรวชิาฟิสิกสข์อง สสวท.  

จากหลักสูตร พ.ศ. 2519 ถึง หลักสตูร พ.ศ. 2551 
 

ผู้เขียน ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว 
                                                                                        อ.บุญชัย ตันไถง  

                                                                                 เรียบเรียงโดย อ.รักษพล ธนานุวงศ์ 
 
หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ท่ีประกาศใช้ก่อนหลักสูตรท่ี สสวท. พัฒนาขึ้น คือ หลักสูตรพุทธศักราช 2503 ซึ่ง

มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 รายวิชา คือ กลศาสตร์ แม่เหล็ก-ไฟฟ้า และ ความร้อน-แสง-เสียง  ภาคปฏิบัติสอน
แยกจากภาคทฤษฎี วิธีสอนภาคทฤษฎีส่วนใหญ่เป็นการบรรยายและอธิบายตัวอย่าง  แล้วให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฝึกหัดท่ีเป็นโจทย์ซับซ้อนทางฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติมักไม่ได้สอนกันอย่างจริงจัง  
เนื่องจากขาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ขณะนั้น คือ หนังสือเรียนและคู่มือ
ปฏิบัติการซึ่งเขียนขึ้นโดยเอกชนเพียงสองสามคน ไม่มีคู่มือครูส าหรับแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างละเอียด และไม่มีการผลิตอุปกรณ์ขายอย่างกว้างขวาง 

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2512 พบว่าหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีส าคัญ ๆ ได้แก่ 

 
1. หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Physical Science Study Committee 

(PSSC) ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีกระตุ้นให้มีการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์อย่างมาก
หลักสูตรนี้เริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์
หลายร้อยคน   ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ท่ีสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของ PSSC ไม่เพียงแต่กล่าวถึงเนื้อหาเท่านั้น  แต่มุ่ งให้ศึกษา
กระบวนการซึ่งมนุษย์ใช้ในการท าความเข้าใจกับธรรมชาติเชิงกายภาพด้วย  ส่ือการเรียนการสอนวิชา
ฟิสิกส์ของ PSSC ประกอบด้วยหนังสือเรียน  คู่มือการสอน  คู่มือปฏิบัติการ  อุปกรณ์ทดลองใหม่ ๆ  
ราคาถูก  ภาพยนตร์ประกอบการสอน  แบบทดสอบประจ าบท  และหนังสืออ่านประกอบในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
2. Harvard Project Physics (HPP)   เป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ส าหรับระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมี ช่ือเสียงอีกโครงการหนึ่ ง เริ่มต้นเมื่อ  พ.ศ.2503  ท่ี 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาด มีผู้ร่วมงานจ านวนมากจากท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยครูท่ีสอน วิชา
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ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา นักวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ  นักปรัชญา นักจิตวิทยา นักการศึกษา และ
นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะพัฒนาหลักสูตรคณะนี้พยายามท าให้การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์  มี
ความหมาย น่าสนใจ มีประโยชน์ และสนุกสนานแก่ผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาชีพ
ใดในมหาวิทยาลัย  ส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ท่ีโครงการนี้พัฒนาขึ้น ได้แก่ หนังสือเรียน คู่มือการ
สอน แบบเรียนด้วยตนเอง ฟิล์มลูปและภาพยนตร์ แผ่นโปร่งใส  อุปกรณ์ทดลอง  และหนังสืออ่าน
ประกอบมากมาย 
 

3. Nuffield Project Physics  เป็นโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของประเทศอังกฤษ  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Nuffield เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2505 โดยเกิดจากความต้องการของครู
จ านวนมาก สมาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ  มีความมุ่งหมายท่ี
จะสอนวิชาฟิสิกส์ในลักษณะของ “ฟิสิกส์เพื่อปวงชน” (Physics for All) คือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาพื้นฐานท่ัวไปของประชาชน เน้นการสอนให้เกิดความเข้าใน ไม่ใช่มุ่งสอนให้จดจ า
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหาโจทย์ท่ีซับซ้อนทางฟิสิกส์    

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ลักษณะดังกล่าวนี้จัดไว้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ต้องการเรียนต่อทางสาย
วิทยาศาสตร์  และนักเรียนท่ีเตรียมตัวที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ส่ือการเรียนการสอนท่ี  
Nuffield Project Physics  พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วยหนังสือเรียน คู่มือครู หนังสือค าถาม และคู่มือ
ปฏิบัติการซึ่งจัดให้อยู่ในรูปของกิจกรรมท่ีผสมผสานกับการสอนเนื้อหา 

 
4. UNESCO Pilot Project on Teaching Physics เป็นโครงการทดลองเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิชา

ฟิสิกส์แบบใหม่ เริ่มต้นทดลองเมื่อ พ.ศ.2506 ท่ีประเทศบราซิล โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน  โดย
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ทดลองสร้างชุดการเรียน
ในเนื้อหาเกี่ยวกับแสงช่ือว่า Physics of Light เพื่อเป็นแนวทางให้ครูไปสร้างชุดการเรียนในเนื้อหา  
อื่น ๆ ชุดการเรียนนี้เป็นแบบเรียนด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาการทดลองและกิจกรรมการเรียน  
อื่น ๆ  ผสมผสานกันไป มุ่งให้นักเรียนทดลองด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
ใน พ.ศ. 2512 มีการเคล่ือนไหวท่ีจะด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในประเทศไทย โดยคณาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้  ท่ีประชุมดังกล่าวตระหนักว่าการน าเอาหลักสูตรวิชา
ฟิสิกส์ของต่างประเทศ  เช่น  ฟิสิกส์ของ PSSC มาใช้โดยตรงในประเทศไทยคงจะไม่ได้รับการเห็นชอบจากครู
เป็นส่วนใหญ่  จึงควรมีการพัฒนาขึ้นมาใช้เองเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2513 
มีกลุ่มผู้สนใจจะให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในปีนี้เอง ได้มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2513 ท่ีภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO ซึ่งได้เชิญศาสตราจารย์ E.J. Wenham จากประเทศ
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อังกฤษมาเสนอรายละเอียดของ Nuffield Project Physics และศาสตราจารย์ Jack Miller จากประเทศ
สหรัฐอเมริกามาเสนอรายละเอียดของ Harvard Project Physics นอกจากนั้นได้มีการเสนอรายละเอียดของ  
UNESCO Pilot Project on Teaching Physics  ด้วย    

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทยซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัย    
อาจารย์จากวิทยาลัยครู และ ครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์ และ
ผู้สนใจทางด้านการพัฒนาหลักสูตร จุดประสงค์ส าคัญของการประชุมครั้งนี้ คือเพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ 3 
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีน่าสนใจและ รู้จักกันดีในช่วงเวลานั้น 

ผลท่ีได้จากการประชุมนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  การประชุมครั้งนี้อาจถือได้ว่าเป็นการเตรียม
คณะท างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในโอกาสต่อไปด้วย และเมื่อได้มีการจัดต้ังสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ขึ้นในปี พ.ศ. 2515 บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการจัดประชุม
ครั้งนั้นก็ได้เป็นแกนหลักของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. 
 

1. หลักสูตรวชิาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบบั พ.ศ.2519 
            งานพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. เริ่มต้นด้วยการเชิญครู ท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศ  อาจารย์จากมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยครู และ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่น ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือกันและก าหนดเค้าโครงของการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ต้ังแต่ระดับประถมถึงระดับ
มัธยมศึกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท.  จึงเริ่มยกร่างรายละเอียดของ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังสร้างต้นแบบอุปกรณ์การทดลอง   เมื่อประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับรายละเอียดของส่ือการเรียนการสอนจนเป็นท่ีพอใจระหว่างคณะกรรมการฯ แล้วจึงได้เชิญนักฟิสิกส์ท่ี
มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนมาประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   หลังจากนั้นจึงได้น าไปทดลองสอน
ในโรงเรียนจ านวนหนึ่ง ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ให้สมบูรณ์ขึ้น   
ก่อนท่ีจะประกาศใช้ท่ัวประเทศในปีการศึกษา 2519 
 รายละเอียดของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ.2519   และขั้นตอนท่ีส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวมีดังนี้ 
 
1.1 จุดประสงค์ของหลักสูตร   หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ มุ่งท่ีจะให้เรียนรู้หลักการและทฤษฎี 

พื้นฐานทางฟิสิกส์  เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจแนวคิดของฟิสิกส์ยุคใหม่ คือ ฟิสิกส์ของอะตอมและนิวเคลียส
และ ให้สามารถน าหลักการทางฟิสิกส์บางอย่างไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนท้ังผู้ท่ีไม่ต้องการเรียนวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นต่อไป  และนักเรียนท่ี
ต้องการเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
กับวิชาวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา กล่าวคือเพื่อให้ผู้เรียน 

• เกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 

• เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจ ากัดของวิชาวิทยาศาสตร์ 
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• เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

• เกิดทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 

• เกิดความเข้าใจถึงอิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมวลมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 

1.2 เนื้อหา  เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นวิชาเดียว (unified subject) ไม่แยกออกเป็น 
รายวิชาย่อยเหมือนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2503 ส าหรับการทดลองนั้นได้แทรกไว้ใน
เนื้อหาให้ผสมผสานกันไป โครงสร้างของเนื้อหาวิชาจัดไว้เป็นลักษณะดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 ในหน้าถัดไป 

 

จากแผนภาพ เนื้อหาของคอลัมน์ 3 คอลัมน์ด้านบนเป็นเนื้อหาในฟิสิกส์แบบฉบับ (classical 
physics) ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับน าไปใช้ท าความเข้าใจกับเนื้อหาใน 2 คอลัมน์ด้านล่าง  ซึ่งเป็น
เนื้อหาในฟิสิกส์ยุคใหม ่(modern physics) เพื่อให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคการศึกษา 
จึงได้แบ่งเนื้อหาเป็นตอนหรือเล่มส าหรับใช้สอน ภาคการศึกษาละ  1  เล่ม  

 

1.3 การด าเนินการใช้หลักสูตรในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชา 
ฟิสิกส์ได้ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยหนังสือเรียน คู่มือครู 
อุปกรณ์การทดลอง และอุปกรณ์การสอนอื่น ๆ แล้วจึงน าไปทดลองใช้สอนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ใน
ระหว่างปีพ.ศ. 2516 - 2518 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในปีแรกมีท้ังหมด 10 โรงเรียน รวม 20 ห้องเรียน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ส าหรับปีต่อมาได้มีการน าหลักสูตรไปทดลองสอนกับโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างในต่างจังหวัดอีก 10 โรงเรียน รวมเป็น 20 โรงเรียน 

ในการด าเนินการทดลองสอนนี้ สสวท. ได้จัดส่ือการเรียนการสอนท้ังหมดให้กับโรงเรียน   ส าหรับ
เครื่องมือการปฏิบัติการทดลองนั้นจัดให้ 15 ชุด ต่อ 1 โรงเรียน ก่อนการทดลองสอน ได้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการให้กับครูเพื่อศึกษาส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ และหลังจากได้ด าเนินการสอนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดการประชุมปรึกษาหารือกันเสมอ ๆ เพื่อให้ครูแต่ละคนได้รายงานความก้าวหน้า
และปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   
ยังได้ไปเยี่ยมและสังเกตการทดลองสอนด้วยหลักสูตร ท่ีโรงเรียนในบางโอกาสอีกด้วย จากการสอนตาม
โครงการดังกล่าวนี้ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์มากในการปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน วิธีการทดลอง การ
ออกแบบการทดลอง ตลอดจนวิธีสอน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนประกาศใช้ท่ัวประเทศ 

โครงการทดลองสอนดังกล่าวนี้นับว่ามีคุณค่าและมีความส าคัญมากในการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งต้อง
ติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น จะต้องสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ใหญ่ ผู้ปกครองของ
นักเรียนและครู ตลอดจนการท าความตกลงกับทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ส าหรับนักเรียนในกลุ่มทดลอง เป็นต้น 
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โครงสร้างเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสตูร ฉบบั พ.ศ. 2519 

 

 

แผนภาพที ่1 โครงสรา้งของเนื้อหาวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสูตร ของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2519 
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1.4 ลักษณะการน าเสนอในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรนี้มุ่งสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการท่ีได้มา 
ซึ่งความรู้ทางฟิสิกส์ โดยยึดการน าเสนอแบบใช้การทดลองเป็นหลัก (experimental approach) เน้นวิธี
สืบเสาะหาความรู้และการน าเข้าสู่บทเรียนโดยการสาธิตหรืออภิปรายในส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนอยากรู้อยากเห็นและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ต่อไป ในการเรียนการสอนเน้นท่ีจะให้นักเรียนเข้าใจหลัก
วิชามากกว่าการท่องจ าและการค านวณท่ีซับซ้อน การทดลองถือเป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้เข้าใจหลักวิชา
รวมทั้งวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ยิ่งท่ีจะช่วย
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

การสอนวิชาฟิสิกส์ในลักษณะท่ีเป็นวิชาเดียวจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนหลักวิชาฟิสิกส์อย่างเป็น
ระบบท่ีสัมพันธ์กันและต่อเนื่องกัน ซึ่งจะท าให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน ล าดับของเนื้อหาจึงถือว่าส าคัญมากในการ
สร้างมโนคติ (concept) ท่ีส าคัญทางฟิสิกส์ หลักสูตรนี้ได้พยายามล าดับเหตุผลและแนะให้นักเรียนคิด 
ผู้สอนจะต้องไม่เป็นฝ่ายบอกข้างเดียว แต่ควรพยายามให้นักเรียนค้นหาเหตุผลและหลักความจริงด้วย
ตนเอง โจทย์แบบฝึกหัดได้รับการจัดไว้ให้เป็นแนวท่ีให้นักเรียนคิดโดยใช้หลักท่ีเรียนมาใช้แก้ปัญหาโจทย์
นั้น 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 1 ปกของแบบเรยีนวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสูตรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ.2519 
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1.5 การประกาศใช้หลักสูตร ในช่วงท่ีมีการทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้น คณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขส่ือการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากโครงการสอนดังกล่าว  การ
ปรับปรุงได้ส าเร็จเรียบร้อยก่อนปีการศึกษา 2519 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาขึ้นโดย สสวท. 

ก่อนท่ีจะมีการใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ท่ัวประเทศ สสวท. ได้จัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้แก่ครูท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2519 โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ส าหรับอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ช้ัน ม.ศ. 4 
และในภาคฤดูร้อนของปีต่อมา ก็จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเช่นเดียวกันส าหรับการอบรมช้ัน ม.ศ. 5 ใน
การประชุมปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดให้ครูได้มีโอกาสได้ศึกษาเนื้อหาและท าการทดลองอย่างละเอียด และ
แนะน าการสอนทุกขั้นตอนตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผล 

หลังจากท่ีได้การใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ท่ัวประเทศมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สสวท. ได้
ด าเนินการติดตามผลโดยการใช้แบบสอบถาม การเยี่ยมโรงเรียน และการประชุมสัมมนา  เพื่อรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ในช่วงท่ีมีการใช้หลักสูตร หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2519 นี้มีการใช้อยู่เป็นระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี จึงได้มีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 

 
1.6 สื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ งานส่วนใหญ่ของการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ คือ การจัดท าส่ือ

การเรียนการสอน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ส่ือการเรียนการสอนหลักซึ่งได้แก่ หนังสือเรียน คู่มือ
ครู อุปกรณ์การทดลอง และส่ือเสริมการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ หนังสืออ่านประกอบส าหรับนักเรียนและ
ครู  คู่มือการสอน  และโสตทัศนอุปกรณ์ เป็นต้น  ส าหรับส่ือการเรียนการสอนหลักได้กล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้น ในท่ีนี้จึงจะกล่าวแต่เฉพาะส่ือเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เท่านั้น 

ในหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ  พ.ศ. 2519 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้สร้างส่ือเสริมไว้ดังต่อไปนี้  
(1) หนังสืออ่านประกอบส าหรับนักเรียน มี 3 เรื่อง คือ เวกเตอร์ คล่ืน และการเขียนการอ่านกราฟของ

การเคลื่อนที่ หนังสืออ่านประกอบที่จัดท าข้ึนนี้มีลักษณะเป็นแบบเรียนด้วยตนเองเพื่อเสริม
ประสบการณ์ เน้นค าถามและแบบฝึกหัดให้เข้าใจเนื้อหา 

(2) คู่มือการใช้อุปกรณ์ฟิสิกส์ เป็นการแนะน าลักษณะและส่วนประกอบของอุปกรณ์ฟิสิกส์ รวมท้ังวิธีใช้  
และการดูแลรักษา ซ่อมแซม ด้วยตนเอง 

(3) ตัวอย่างข้อสอบ เป็นการเสนอตัวอย่างข้อสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับครูในการสร้างข้อสอบท่ีมีคุณภาพด้วยตนเอง 

(4) เทปบันทึกภาพ จัดท าขึ้นส าหรับใช้ในการอบรมครู ซึ่งมุ่งเสนอเทคนิคในการสอนและการทดลองเป็น
เทปขาว-ด า เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ แรงระหว่างกระแสไฟฟ้า การใช้ค าถามทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการสาธิต การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์
สนามแม่เหล็กของโซเลนอยด์ สเปกตรัมของไอปรอท โมเมนต์ของขดลวดท่ีอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
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(5) สไลด์-เทป เป็นสไลด์ประกอบเสียง จัดท าข้ึนเพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นักเรียน มีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ กฎของนิวตัน กฎของคูลอมบ์ กราฟและการเคล่ือนท่ี เครื่องช่ัง
กระแสไฟฟ้า  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การติดต้ังถาดคล่ืน อะตอมและ
อิเล็กตรอน การชนของอะตอมกับอิเล็กตรอน การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง และ
พลังงานนิวเคลียร์ 

 

2. หลักสูตรวชิาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 
 เหตุผลท่ีต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519  ท าให้เปล่ียนมาเป็นหลักสูตรวิชา 
ฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524   กล่าวได้ดังนี้  คือ 

• ใน พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาใหม่ จากระบบ 
7 : 3 : 2 มาเป็น 6 : 3 : 3  ในระบบการศึกษาใหม่นี้ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นอีก   
1 ช้ัน เป็นช้ัน ม. 4  ม.5 และ ม.6 อายุของนักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ัน ม.4 น้อยกว่าเดิม 1 ปี 

• ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามผลหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 ช้ีบ่งว่ามีส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
แก้ไขหลายอย่างท้ังในหนังสือเรียนและเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ท้ังนี้เพื่อให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

• ในช่วงเวลา 5 ปีนับต้ังแต่เริ่มใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ได้ก้าวหน้าขึ้นอีกมาก 

 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สสวท. จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2519   
เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยได้มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสียใหม่
ซึ่งประกอบด้วยผู้ท่ีเคยร่วมงานในชุดคณะกรรมการฯ เดิม และผู้ท่ีเข้ามาร่วมงานใหม่ในอัตราส่วนประมาณ 1 
ต่อ 1 คณะกรรมการชุดใหม่นี้ประกอบด้วยบุคลากรประมาณ 11-15 คน บุคลากรเหล่านี้  ส่วนหนึ่งเป็น
พนักงานประจ าของ สสวท. และอีกส่วนหนึ่ง เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู และครูในโรงเรียน ซึ่ง
ได้มีการติดต่อให้มาช่วยท างานให้กับ สสวท. เป็นเวลาถึง 4 ปี   

รายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524  มีดังต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ครั้งนี้ สสวท. ได้เชิญ ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครูมาร่วมประชุมพิจารณาปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนั้น UNESCO ยังได้สนับสนุนให้ สสวท. จัดการประชุม
ระดับชาติในเรื่องการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมครั้งนี้
นับว่ามีประโยชน์มากในการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ได้วาง
แนวในการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ไว้ดังต่อไปนี้ 
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(1) ปริมาณของเนื้อหาต้องเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่และต้องสอดคล้องกับ
เวลาท่ีมีส าหรับการเรียนการสอนจริง ๆ 

(2) เนื้อหาต้องใช้ภาษาท่ีช่วยให้อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 
(3) พยายามสร้างมโนมติพื้นฐานให้เกิดข้ึนกับนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด 
(4) เพิ่มเติมเนื้อหาท่ีทันสมัยในส่วนท่ีนักเรียนจะสามารถท าความเข้าใจได้ 
(5) ปรับปรุงให้การทดลองได้ผลดีขึ้นและจะไม่เพิ่มเติมเครื่องมือทดลองใหม่มากนักเพื่อไม่ให้เป็น

ภาระแก่โรงเรียน 
(6) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เป็นแบบสืบเสาะหาความรู้มากขึ้น 
(7) เพิ่มเติมตัวอย่างท่ีน่าสนใจให้มากขึ้น 
(8) เน้นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงมากขึ้น 
(9) ให้ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครูในคู่มือครูให้มากขึ้น 

 
2.2 จุดประสงค์ของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524   มีดังต่อไปนี้  คือ 

(1) เพื่อให้เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์ อันจะน าไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของอะตอม 
(2) เพื่อให้เข้าใจลักษณะ ขอบเขต และข้อจ ากัดของฟิสิกส์ 
(3) เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
(4) เพื่อให้เกิดทักษะส าคัญในการศึกษาค้นคว้าทางฟิสิกส์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(5) เพื่อให้เข้าใจอิทธิพลของฟิสิกส์ท่ีมีต่อมวลมนุษย์ สภาพแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดประสงค์ของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2524 นี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเช่นเดียวกับของหลักสูตร วิชา
ฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 โดยมีส่วนท่ีแตกต่างส าคัญคือการเน้นในเรื่องบทบาทของฟิสิกส์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีมากขึ้น  

 
2.3 เนื้อหาและการน าเสนอ เนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2524 ยังคงมีลักษณะ

เดิมคือ ถือว่าฟิสิกส์เป็นวิชาเดียว และแบ่งออกเป็นตอนหรือเล่มเพื่อสะดวกในการสอนแต่ละภาคเรียน  
โดยได้แบ่งออกเป็น 6 เล่ม ๆ ละ 2 หน่วยกิต ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 4 คาบ เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียน
มากกว่าเดิมอีก 1 ปี จึงเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปอีก 2 บท จากเนื้อหาในหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 
คือ เรื่องสมบัติของของเหลวและของแข็ง และฟิสิกส์กับเทคโนโลยี โครงสร้างของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตาม
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2524 แสดงในแผนภาพท่ี 2 ในหน้าถัดไป 

ส าหรับการน าเสนอเนื้อหายังคงยึดการทดลองเป็นหลักเช่นเดิม แต่พยายามเน้นให้นักเรียนท าการ
ทดลองก่อนให้ศึกษาหลักการและทฤษฎี เพื่อให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ทาง
ฟิสิกส์ ซึ่งบางครั้งนักเรียนจะรู้สึกว่าได้ค้นพบความจริงหรือหลักการทางฟิสิกส์ด้วยตนเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของการสอนได้แทรกค าถามเข้าไปให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนคิดหาเหตุผลต้ังสมมติฐานและอภิปราย 



10 
 

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามท้ายการทดลอง นอกจากนั้นยังได้พยายามแทรกเรื่องท่ีนักเรียนจะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การประกาศใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 ปีการศึกษา 2524 เป็นปีแรกท่ีมีการใช้หลักสูตรวิชา

ฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนส าหรับช้ัน ม.4 
เสร็จในปีนั้นและในปีต่อมาจึงได้ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนส าหรับช้ัน ม.5 และ ม.6 แล้วเสร็จตามล าดับ 
ก่อนท่ีจะมีการน าส่ือการเรียนการสอนชุดใหม่ไปใช้ สสวท. ได้จัดประชุมปฏิบัติการอบรมครูเพื่อให้ทราบ
และคุ้นเคยกับส่ือการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่ในภาคฤดูร้อนของแต่ละปี โดยมีการอบรม 2 
ลักษณะด้วยกัน คือ การประชุมระยะส้ัน 3 วัน ซึ่งจัดขึ้นส าหรับครูท่ีเคยสอนวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรฉบับ 
พ.ศ. 2519 การอบรมนี้จัดขึ้นท่ีศูนย์บริการการสอนฯ ในวิทยาลัยครู 6 แห่ง คือ ศูนย์บริการการสอนฯ ท่ี
วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครูลพบุรี  วิทยาลัยครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ และวิทยาลัยครู
สงขลา การอบรมนี้มีความมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรส่วนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ส่วนการอบรมอีกลักษณะหนึ่งจัดขึ้นส าหรับครูท่ียังไม่เคยสอนวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรฉบับ 
พ.ศ. 2519 มาก่อน การอบรมประเภทหลังนี้ใช้เวลา 6 วัน จัดขึ้นที่ สสวท. มีความมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะแนวการสอนการท ากิจกรรม ฯลฯ 

รูป 2 ปกของหนงัสอืเรยีนวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสตูรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 
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แผนภาพที ่2 แผนผงัแสดงโครงสรา้งของเนื้อหาวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสูตรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ.2524 

โครงสร้างเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสตูร ฉบบั พ.ศ. 2524 
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2.5 สื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ สื่อเสริมที่จัดท าข้ึนส าหรับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 
ส่วนใหญ่ยังคงเหมาะสมที่จะใช้กับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้พิจารณาจัดท าส่ือเสริมเพิ่มเติมขึ้นอีกส าหรับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 
ดังนี้  

(1) คู่มือการสอนส าหรับครูฟิสิกส์ เป็นหนังสือท่ีกล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ เทคนิคการสอน 
และการประเมินผลวิชาฟิสิกส์และการจัดการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ซึ่งเน้นตัวอย่างท่ี
เกี่ยวกับฟิสิกส์ 

(2) ตัวอย่างข้อสอบ เป็นการเสนอตัวอย่างข้อสอบและแนวการสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(3) สไลด์-เทป จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอน มีท้ังหมด 6 เรื่อง คือ การผลิตพลังงานไฟฟ้า การใช้

ไฟฟ้าในบ้านเรือน การทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน คล่ืน แสงสี และกัมมันตภาพรังสี 
(4) แผ่นโปร่งใส จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ส่วนท่ีเป็นการบรรยายเป็นภาพสีแสดง

รายละเอียดของส่วนท่ีต้องการอธิบายให้ชัดเจน มีท้ังแบบธรรมดาและแบบวางทับ จัดท าไว้ทั้งหมด 
60 ภาพ 

(5) เทปบันทึกภาพ เป็นเทปแสดงตัวอย่างของการสอนวิชาฟิสิกส์ ถ่ายท าจากการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนจริง จัดท าขึ้นส าหรับใช้ประกอบในการสอนวิธีสอนวิชาฟิสิกส์ มี 2 เรื่อง คือ เรื่องหม้อแปลง
ไฟฟ้า และสมดุลของแรง 

 

การจัดท าส่ือการเรียนการสอนหลักส าหรับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 แล้วเสร็จโดย
สมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นปีทีป่ระกาศใชส้ื่อการเรียนการสอนส าหรับชัน้ ม.6 
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรยังมีงานท่ีจะต้องท าต่อไปอีกหลายอย่าง เช่น การจัดท าส่ือ
เสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติม การพัฒนาสื่อการเรียนฟิสิกสส์ าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร ์การติดตามผลการใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีงาน
บริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์อีกมาก ตลอดจนการเตรียมการเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในโอกาสต่อไป 

 

 
3. หลักสูตรวชิาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 
 จากการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาขาฟิสิกส์ สสวท. ได้น าผลจากการเตรียมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์มาปรับใช้
ในโรงเรียนท่ัวประเทศตามช้ันปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป (โดยใช้ครบท้ัง 3 ช้ันปี ในปีการศึกษา 2536) 
รายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้ 
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3.1 จุดประสงค์ของหลักสูตร เป็นไปตามจุดประสงค์รวมของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์เฉพาะของหลักสูตรวิชา
ฟิสิกส์ ดังต่อไปนี้ 
(1) เพื่อให้เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หลักการ กฎ และทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ 

(2) เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีสังเกตได้จากปรากฏการณ์จริงกับค าอธิบายทางทฤษฎี 
(3) เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในขอบเขตของข้อมูลท่ีได้ ว่าขึ้นกับขีดความสามารถของเครื่องมือวัด 

(4) เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(5) เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการน าหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ในด้าน

ต่าง ๆ ท้ังเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติ 

(6) เพื่อให้มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ 
(7) เพื่อให้มีความใจกว้าง คิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 

(8) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลดีและผลเสียต่อสังคม ในการน าความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ 

(9) เพื่อให้ตระหนักในอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

3.2 ลักษณะทั่วไปของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตร
วิชาฟิสิกส์ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย 6 รายวิชา โดยจัดเป็นวิชาบังคับเลือก 1 รายวิชา คือ ว 421 และ
เป็นวิชาเลือกเสรีอีก 5 รายวิชา คือ ว 021  ว 022  ว 023  ว 024  และ ว 025 แต่ละรายวิชามี 2 หน่วย
การเรียน (4 คาบ/สัปดาห์) 

เนื่องจากหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับนี้ มุ่งส าหรับนักเรียนท่ีต้องการเน้นหนักไปทางวิทยาศาสตร์ จึง
ได้รวบรวมความรู้ แนวคิด และกระบวนการท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญของวิชาฟิสิกส์ไว้ทั้งหมด โดยจัดแบ่งและ
เรียงล าดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับอายุในแต่ละช้ันและเป็นล าดับตามหลักเหตุและผล นักเรียนท่ีมุ่ง
ศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไปจึงควรเรียนวิชาฟิสิกส์ท้ัง 6 รายวิชา 

ลักษณะส าคัญของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ท่ีปรับปรุงใหม่นี้ยังคงเน้นการผสมผสานระหว่างเนื้อหา
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้และในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ อีกท้ังมีการมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าในด้านการน าความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น 

เนื้อหาความรู้และกระบวนการท่ีเป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 
นี้ ในภาพรวมแล้วแตกต่างจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2524 ไม่มากนัก โดยมีการเพิ่มและลดเนื้อหาบางส่วน 
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาในเชิงของการน าเสนอเนื้อหาแล้ว จะมีการเปล่ียนแปลงไปจากหลักสูตรเดิม
ค่อนข้างมาก เพราะมีการจัดแบ่งและเรียงล าดับเนื้อหาวิชาเปล่ียนไปจากเดิม เพื่อให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ซึ่งแนวในการปรับปรุงครั้งนี้คือ  

• ปรับลดปริมาณเนื้อหาในช้ัน ม.4 และ ม.5 และเพิ่มปริมาณเนื้อหาในช้ัน ม.6 เช่นการเคล่ือนท่ีแบบ
หมุน หลักของแบร์นูลลี และ ไฟฟ้ากระแสสลับ 
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• การกระจายเนื้อหาเชิงกลศาสตร์ใหม่ ใหม้ีเรียนทุกระดับช้ัน และย้ายการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์จากช้ัน 
ม.4 ไปไว้ในช้ัน ม.5 และ ม.6 

• ปรับหัวข้อปรากฏการณ์คล่ืน ให้เน้นในเชิงปรากฏการณ์มากกว่าการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ย้ายไปไว้ในช้ัน ม.4 

• ย้ายหัวข้อแสงเชิงเรขาคณิตไปไว้ในช้ัน ม.4 และเน้นศึกษาสมบัติของแสงจากปฏิบัติการ 

• ย้ายหัวข้อแสงเชิงฟิสิกส์ไปไว้ในช้ัน ม.6 รวมกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

• ย้ายหัวข้อเสียงไปไว้ในช้ัน ม.4 และเน้นศึกษาสมบัติของเสียงจากปฏิบัติการ 

• ตัดการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ท่ียังไม่จ าเป็นในระดับนี้ออก เช่น การค านวณเลนส์ การค านวณ
อัตราเร็วโมเลกุลของแก๊ส 

โครงสร้างของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) แสดง
ได้ดังแผนภาพท่ี 3 ในหน้าถัดไป  

 
3.3 เนื้อหาและการน าเสนอ เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรนี้ ยังคงมีลักษณะถือว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาเดียว แบ่ง

การน าเสนอเป็นหนังสือเรียน 6 เล่ม ส าหรับใช้สอนภาคการศึกษาละ 1 เล่ม มีเนื้อหาในแต่ละระดับช้ัน
ตามล าดับของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ดังนี้  
 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ว 421 ประกอบด้วย บทน า การวัดและการแปลความหมายข้อมูล แสงและการเห็น 
และปรากฏการณ์คล่ืน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ว 021 ประกอบด้วย เสียงและการได้ยิน การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี   
 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ว 022 ประกอบด้วย สมดุลกล งานและพลังงาน และ การชนและโมเมนตัม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ว 023 ประกอบด้วย ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส และ แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 
 
ระดับชั้น ม.6 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ว 024 ประกอบด้วย การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน สมบัติ
ของแก๊สและทฤษฎีจลน์ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ว 025 ประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และสมบัติของแสงเชิง
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์อะตอม และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
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โครงสร้างเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. บทน า 

3. แสงและการเห็น 
2. การวัดและการแปล

ความหมายข้อมูล 

6. การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

7. แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

8. สมดุลกล 

4. ปรากฏการณ์คล่ืน 

5. เสียงและการได้ยิน 

10. การชนและโมเมนตัม 

14. การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 

9. งานและพลังงาน 

11. ไฟฟ้าสถิต 

12. ไฟฟ้ากระแส 

13. แมเ่หล็ก - ไฟฟ้า 

17. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และ
สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 

6. ความร้อน สมบัติและ
ทฤษฎีจลน์ของแก็ส 

5. สมบัติเชิงกลของสาร 

18. ฟิสิกส์อะตอม 

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

แผนภาพที ่2 โครงสรา้งของเนื้อหาวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสูตรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 



16 
 

 

 

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ยังคงน าเสนอโดย
เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติซึ่งเสนอแนะไว้สองรูปแบบคือ กิจกรรม และการทดลอง ในการท า
กิจกรรม นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียด เพื่อน ามาสรุป เช่น ในการท าการทดลอง นักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ท้ังหมด ได้ฝึกเขียนขั้นตอนการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลอง ด้วยตัวนักเรียนเอง ท้ังนี้ก็เพื่อท่ี
นักเรียนจะได้ฝึกออกแบบการทดลองในตอนท้ายการทดลองแต่ละเรื่อง นักเรียนจะได้ฝึกการสรุป
แนวความคิดส าคัญด้วยตนเองจากการท าการทดลองแล้วอภิปรายร่วมกันตามแนวค าถามท้ายการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นอกจากการน าเสนอตามล าดับเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2534 สสวท. ได้ริเริ่ม

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหนึ่งโครงสร้าง ส าหรับผู้ต้องการ
เรียนเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ โดยมีการเพิ่มวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา คือ 

(1) รายวิชาฟิสิกส์ขั้นสูง 
(2) รายวิชาโครงงานฟิสิกส์ 

และได้มีการเน้นหนักท่ีจุดประสงค์บางข้อ โดยเฉพาะ ในข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้แก่ 

รูป 3 ปกของหนงัสอืเรยีนวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสตูรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 (ฉบบัปรบัปรุง 2533) 
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4. เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการน าหลักการทางฟิสิกส์ไป
ประยุกต์ด้านต่าง ๆ ท้ังเชิงความคิดและเชิงการปฏิบัติ 

 
หลักสูตรนี้ เรียกว่า หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) “โครงสร้างที่ 3” 

โดยได้จัดให้ หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 เป็นหลักสูตร “โครงสร้างที่ 1”  ส่วน หลักสูตรวิชา
ฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เป็น “โครงสร้างที่ 2”  

 

4. หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
    โครงสร้างที่ 3 

หลักสูตรโครงสร้างท่ี 3 นี้ ประกอบด้วย 7 รายวิชา เป็นวิชาบังคับเลือก 1 รายวิชา คือ ว 422 (1.5 
หน่วยการเรียน หรือ 3 คาบ/สัปดาห์) และเป็นวิชาเลือกอีก 6 รายวิชา คือ ว 026  ว 027 ว 028  และ ว 029 
(แต่ละวิชา 2 หน่วยการเรียน หรือ 4 คาบ/สัปดาห์) ว 0210  ว 0211  (แต่ละวิชา 1 หน่วยการเรียน 
หรือ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน)  

รายวิชาต้ังแต่ ว 422  ว 026  ว 027  ว 028 และ  ว 029 มีเนื้อหาเทียบเท่ากับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์
ตามโครงสร้างท่ี 2 ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีใช้สอบศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนเนื้อหาในรายวิชา ว 0210 และ     
ว 0211 ไม่ใช้ส าหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่จะเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนฟิสิกส์ใน
ระดับสูงต่อไป โครงสร้างของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรฯ โครงสร้างท่ี 3 แสดงได้ในแผนภาพท่ี 4 ในหน้า
ถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4 ปกของหนงัสอืเรยีนวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสตูรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 
(ฉบบัปรบัปรุง 2533) โครงสรา้ง 3 
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โครงสร้างเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
โครงสร้างท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 422 ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

1. บทน า 

2. การเคล่ือนท่ีแนวตรง กฎการ
เคล่ือนท่ีและสมดุลของวัตถุ 

3. งานและพลังงาน 5. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

6. ความร้อน 

4. คล่ืนและ
ปรากฏการณ์คล่ืน 

ว 026 ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์ 
 

7. อะตอมและ
กัมมันตภาพรังสี 

ว 027 ฟิสิกส์ 3 

คลื่น 

 

ว 028 ฟิสิกส์ 4 

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

 

ว 029 ฟิสิกส์ 5 

สมบัติของสสาร
ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 

ว 0210 ฟิสิกส์ 6 

     ฟิสิกส์ข้ันสูง 

 

ว 0211 ฟิสิกส์ 7 

โครงงานฟิสิกส ์

 
แผนภาพที ่4 โครงสรา้งของเนื้อหาวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสูตรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2524 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) โครงสรา้งที ่3 
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4.1 เนื้อหาและการน าเสนอ เนื้อหาตามหลักสูตรโครงสร้าง 3 เฉพาะในส่วนของรายวิชา ว 422  ว 026  

ว 027  ว 028 และ ว 029  ถือว่ามีเนื้อหาเทียบเท่ากับเนื้อหาตามหลักสูตรโครงสร้าง 2 แต่ล าดับใน
การน าเสนอเนื้อหาเปล่ียนแปลงไปมาก และเวลาท่ีใช้ในการเรียนเนื้อหาเดียวกันลดลง แบ่งการ
น าเสนอเป็น หนังสือเรียน 5 เล่ม ส าหรับใช้สอนภาคการศึกษาละ 1 เล่ม มีเนื้อหาในแต่ละระดับช้ัน 
ตามล าดับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้ 
 
ระดับชั้น ม.4  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ว 422 ฟิสิกส์ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ คล่ืน ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
สมบัติของสสาร และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เรียงตามล าดับดังนี้  1. บทน า   2. การเคล่ือนท่ีแนวตรง กฎ
การเคล่ือนท่ีและสมดุลของวัตถุ   3. งานและพลังงาน   4. คล่ืนและปรากฏการณ์คล่ืน  5. ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก  6. ความร้อน  7. อะตอมและกัมมันตรังสี 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ว 026 ฟิสิกส์ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ เรียงตามล าดับดังนี้        
1. การเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติ   2. แรง มวล และการเคล่ือนท่ี    3. สมดุลกล    4. การเคล่ือนท่ีในสองมิติ     
5. งานและพลังงาน   6. การชนและโมเมนตัม   7. การเคล่ือนท่ีแบบหมุน 

 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ว 027 ฟิสิกส์ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับคล่ืน เรียงตามล าดับดังนี้                  
1. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคล่ืน   2. เสียง   3. แรง   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ว 028 ฟิสิกส์ 4 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เรียงตามล าดับ 
ดังนี้ 1. ไฟฟ้าสถิต   2. ไฟฟ้ากระแสตรง    3. ไฟฟ้า-แม่เหล็ก  4. ไฟฟ้ากระแสสลับ   5. คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
ระดับชั้น ม.6 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ว 029 ฟิสิกส์ 5 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ 
เรียงตามล าดับดังนี้ 1. สมบัติเชิงกลของสาร 2. สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์  3. ฟิสิกส์อะตอม         
4. ฟิสิกส์นิวเคลียร์  
ภาคการศึกษาท่ี 2 มี 2 รายวิชา ได้แก่ ว 0210 ฟิสิกส์ 6 ส าหรับการเรียนฟิสิกส์ในระดับสูงต่อไป 
ประกอบด้วยหัวต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส อนุภาคมูลฐาน ชีวิตและจักรวาล และ ว 0211 ฟิสิกส์ 
7 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานฟิสิกส์ รายวิชาท้ังสองนี้ เป็นเนื้อหาใหม่ ไม่ใช้ส าหรับการสอบเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษา แต่จะเป็นพื้นฐานส าหรับให้นักเรียนใช้เรียนต่อในระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาฟิสิกส์ต่อไป 
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เนื้อหาตามโครงสร้าง 3 ยังคงมีกิจกรรมและการทดลองให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คือ ยังคง
เน้นการทดลองเป็นหลักเช่นเดิม หลักสูตรจึงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถและสนใจวิชา
ฟิสิกส์เป็นพิเศษ เพราะนอกจากเวลาท่ีใช้ส าหรับการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างท่ี 2 ลดลงแล้ว ยังมีรายวิชา
ให้เลือกเกี่ยวกับฟิสิกส์ช้ันสูงและโครงงานส าหรับไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ท้ังสองโครงสร้างดั งกล่าว ได้ใช้ต่อมาจนถึงปีการศึกษา 2544 ซึ่งเป็นปีท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรฉบับใหม่ คือ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

 

5. หลักสูตรวชิาฟิสิกสต์ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรนี้ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนได้ท าคู่มือและเอกสารประกอบหลักสูตรอีกหลายรายการ ในส่วนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สสวท. เป็นผู้รับผิดชอบก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนนี้ สสวท. ได้ก าหนดไว้ 8 สาระหลัก และในแต่ละสาระหลัก ได้ก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังหมด 13 มาตรฐาน โดยมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ดังนี้  

 
สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1: เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
 
มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระท่ี 5 : พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1: เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อแนะน า

ผู้เกี่ยวข้องในการท าหลักสูตรสถานศึกษา ได้เห็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระนี้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ 
สสวท. ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547 อย่างไร ก็ตาม
สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียด เนื้อหา และการน าเสนอตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดในหลักสูตรไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
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จากการก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าว สสวท. จึงต้องเปล่ียนบทบาทจาก
ผู้จัดท าหลักสูตรมาเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการจัดท าหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในช่วงนี้  จึง
ไม่ได้พิจารณาในเชิงของการน าเสนอเนื้อหา ไม่ได้ก าหนดเป็นรายวิชาท่ีจะต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดังท่ี
ปรากฏในหลักสูตรก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตรฟิสิกส์ ได้พัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครู 
รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนอื่น ๆ 

การพัฒนาหนังสือเรียนท่ีมีเนื้อหาเพื่อใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ได้ก าหนดเป็นรายวิชา
ท่ีต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา จึงท าในลักษณะเป็นหนังสือเรียนหลัก ท่ีถือว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาเดียว แบ่ง
เนื้อหาเป็นหนังสือเรียน 3 เล่ม ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

 
ฟิสิกส์เล่ม 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่ 1. บทน า   2. การเคล่ือนท่ีในหนึ่งและสอง
มิติ   3. แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี   4. การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ    5. งานและพลังงาน            
6. โมเมนตัมและการดล    7. การเคล่ือนท่ีแบบหมุน    8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
 
ฟิสิกส์เล่ม 2 ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสสารและคล่ืน ได้แก่ 9. ของไหล  10.ความร้อน 
(และอุณหพลศาสตร์)  11. คล่ืนกล  12. เสียง  13. แสง  14. แสงและทัศนอุปกรณ์ 
 
ฟิสิกส์เล่ม 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า-แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 15. ไฟฟ้าสถิต  16. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1  17. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2   18. คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 19. ฟิสิกส์อะตอม  20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์  21. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์ 
เนื้อหาดังกล่าวท้ังในหนังสือเรียนและคู่มือครูได้น าเสนอในลักษณะให้สถานศึกษาใช้ประกอบในการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาจะเลือกใช้เนื้อหาและวิธีสอนใด ก่อน หลัง อย่างไร ในส่วนของ
การทดลองและกิจกรรม ได้แยกไว้ตอนท้ายของบทเรียน เพื่อให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม 
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรกลางอีก 3 หลักสูตร ในการอบรมครูให้ได้มาตรฐาน
เดียวกันเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 ปีละ 1 หลักสูตร รวม 3 หลักสูตร เพื่อให้ครู
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรท่ี 
1 ดังแสดงในตารางท่ี 1 ในหน้าถัดไป 

จากการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรหลังจากหลักสูตรนี้ใช้ไปแล้วระยะหนึ่ง พบว่า หลักสูตรของ
แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันท้ังในส่วนของรายวิชา ตัวช้ีวัดรายปี และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เนื่องจากหลักสูตร
ก าหนดเฉพาะกรอบหรือแนวทาง ขาดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ชัดเจนขึ้น หลักสูตรนี้จึงถูกปรับปรุง
แก้ไขพร้อมท้ังเปล่ียนช่ือหลักสูตรเป็น “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โดยเริ่มใช้ใน
โรงเรียนน าร่องในปีการศึกษา 2552 ส่วนโรงเรียนท่ัวไป ให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 
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รายละเอียดหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรที่ 1 (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระที่ 4 และ 5) 

 
ท่ี เร่ือง สาระ ชั่วโมง นาที 
1.  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E (ใช้เรื่อง waveform ของ

เสียงเป็นตัวอย่างการสอนแบบ 5E ให้การบ้านผู้เข้ากับการอบรม
เขียนแผนการสอนแบบ 5E หนึ่งเรื่อง เพื่อน าเสนอในวันท่ี 6) 

- 3 15 

2.  การเคล่ือนท่ีในแนวตรง (ใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็นตัวอย่าง
การสอนแบบ 5E) 

4 2 00 

3.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 4 1 45 
4.  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม (ใช้เรื่องการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมเป็น

ตัวอย่างการสอนแบบ 5E) 
4 2 15 

5.  การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกเขียน
แผนการสอนแบบ 5E) 

4 3 00 

6.  ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอแผนการสอนแบบ 5E เรื่อง การเคล่ือนท่ี
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4 1 45 

7.  สนามแม่เหล็ก 4 1 45 
8.  สนามไฟฟ้า 4 1 30 
9.  สนามโน้มถ่วง (ใช้เรื่องสนามโน้มถ่วงเป็นตัวอย่างการสอนแบบ 5E) 4 3 45 
10.  คล่ืนกล (ใช้ขดลวดสปริงประกอบการสอน) 5 1 45 
11.  องค์ประกอบของคล่ืน (ฝึกการทดลอง–การใช้ถาดคล่ืน) 5 1 30 
12.  สมบัติของคล่ืน (ฝึกการทดลอง-การใช้ถาดคล่ืน) 5 2 00 
13.  เสียงและการได้ยิน (ใช้เรื่องบีตของเสียงเป็นตัวอย่างการสอนแบบ 

5E) 
5 1 45 

14.  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 5 1 45 
15.  กัมมันตภาพรังสี (ใช้เรื่องการทอดลูกเต๋าเป็นตัวอย่างการสอนแบบ 

5E) 
5 1 30 

16.  รังสีกับมนุษย์ 5 2 00 
17.  พลังงานนิวเคลียร ์ 5 1 45 
18.  การใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา / ถาดคล่ืน และ ออสซิลโลสโคป - 3 15 
19.  ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอแผนการสอนแบบ 5E - 3 45 

รวมจ านวนเวลาอบรม 42.00 ชั่วโมง 
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6. หลักสูตรวชิาฟิสิกสต์ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมยังคงมีจุดประสงค์เช่นเดียวกับท่ีก าหนดก่อนหน้านี้ โดยมีรายละเอียดอื่น ๆ 

ดังท่ีปรากฏในคู่มือครู ดังต่อไปนี้  
6.1 ลักษณะทั่วไปของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พ.ศ. 2551 

ประกอบด้วย 6 รายวิชา แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน 1 รายวิชา และรายวิชาเพิ่มเติม 5 รายวิชา แต่ละ
รายวิชามีหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ดังนี้  

รายวิชาพื้นฐาน  
ฟิสิกส์    1.5 หน่วยกิต  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 ฟิสิกส์ เล่ม 1  2 หน่วยกิต  4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ฟิสิกส์ เล่ม 2  2 หน่วยกิต  4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ฟิสิกส์ เล่ม 3  2 หน่วยกิต  4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ฟิสิกส์ เล่ม 4  2 หน่วยกิต  4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ฟิสิกส์ เล่ม 5  2 หน่วยกิต  4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาอาจปรับลดจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาได้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ ประกอบด้วยความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู้

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี และสาระท่ี 5 พลังงาน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 ถึงฟิสิกส์
เล่ม 5 จัดแบ่งเนื้อหาตามแขนงของวิชาฟิสิกส์ กล่าวคือ ฟิสิกส์ เล่ม 1 และฟิสิกส์ เล่ม 2 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกลศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับคล่ืน ฟิสิกส์ เล่ม 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก และฟิสิกส์ เล่ม 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ 

ส าหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานฟิสิกส์ เป็นรายวิชาซึ่งนักเรียนท่ีต้องการเรียนเน้นทาง
วิทยาศาสตร์ต้องเรียนทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับฟิสิกส์ ซึ่งจะ
ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ต่อไป เนื้อหาความรู้ท่ีจัดไว้ประกอบด้วย การเคล่ือนท่ีแนวตรง สนาม
ของแรง ปรากฏการณ์คล่ืน กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 

 
6.2 เนื้อหาและการน าเสนอ เนื้อหาตามหลักสูตรนี้ ในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมถือว่า มีเนื้อหาเทียบเท่า

กับหลักสูตรก่อนหน้านี้ และเนื่องจากหลักสูตรนี้ ยังคงให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
น าเสนอเนื้อหาจึงไม่ได้ก าหนดเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การพัฒนาหนังสือเรียน 
คู่มือครู และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ยังคงจัดท าในลักษณะให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ตามท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม 
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การพัฒนาหนังสือเรียนท่ีมีเนื้อหาเพื่อใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษายังท าในลักษณะ
เป็นหนังสือเรียนหลัก ท่ีถือว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาเดียว แบ่งเนื้อหาเป็นหนังสือเรียน 5 เล่ม ประกอบด้วย
เนื้อหาดังนี้ 

 
ฟิสิกส์เล่ม 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่ 1. บทน า 2. การเคล่ือนท่ีแนวตรง 3. แรง 
และกฎการเคล่ือนท่ี และ 4. การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ   
 
ฟิสิกส์เล่ม 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่  5. งานและพลังงาน   6. โมเมนตัมและการ
ดล   7. การเคล่ือนท่ีแบบหมุน และ  8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
 
ฟิสิกส์เล่ม 3 ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับคล่ืน เสียง และ แสง ได้แก่   9. คล่ืนกล  10. เสียง       11. 
แสงและทัศนอุปกรณ์  12. แสงเชิงฟิสิกส์  
 
ฟิสิกส์เล่ม 4 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า-แม่เหล็ก ได้แก่ 13. ไฟฟ้าสถิต  14. ไฟฟ้ากระแส    
15. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก และ  16. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

 
ฟิสิกส์เล่ม 5 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสสาร ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ ได้แก่ 
17. ของไหล   18. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   19. ฟิสิกส์อะตอม  และ 20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5 ปกของหนงัสอืเรยีนวชิาฟิสกิสต์ามหลกัสตูรของ สสวท. ฉบบั พ.ศ. 2551 
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การพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ส าหรับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ฉบับ พ.ศ. 
2551 ยังคงจัดท าเช่นเดียวกับหลักสูตรก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีงานท่ีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ฟิสิกส์จัดท าเพื่อสนับสนุนการสอนอีกหลายอย่าง เช่น การจัดท าหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าส่ือ
ดิจิทัล การจัดท าตัวอย่างแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจน 
การเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์ฉบับต่อไป 
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