
 
 

เนื่องจากการพัฒนาผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส ์หมวดที่ 1 – 4  เป็นการหลอมรวมตัวชี้วัดในสาระที่ 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.2 และ มาตรฐาน ว 2.3 กับองค์ความรู้ที่ขยายให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร ์โดยมีตวัชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกันได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

ตัวชีว้ัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ผลการเรียนรูใ้นสาระฟิสิกส ์

มาตรฐาน ว 2.2 
ชั้น ม.5 
1. วิเคราะหแ์ละแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลา
ของการเคลือ่นที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถ ุ

หมวดที่ 1 
ชั้น ม.4 
 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง 
การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ 
รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก และ
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐาน ว 2.2 
ชั้น ม.5 
2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุโดยการเขียน
แผนภาพการรวมแบบเวกเตอร ์
 
 
 
 

หมวดที่ 1 
ชั้น ม.4 
4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่
ท ามุมตอ่กัน 

การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

กับ ผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส์ 
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ตัวชีว้ัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ผลการเรียนรูใ้นสาระฟิสิกส ์

มาตรฐาน ว 2.2 
ชั้น ม.5 
3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุและมวล
ของวัตถ ุ

หมวดที่ 1 
ชั้น ม.4 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอสิระ ทดลอง
และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
รวมทั้ง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
  

มาตรฐาน ว 2.2 
ชั้น ม.5 
4. สังเกตและอธิบายแรงกิรยิาและแรงปฏิกิริยาระหว่าง
วัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
มาตรฐาน ว 2.2 
ชั้น ม.5 
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีตอ่การเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ 
การเคลื่อนที่แบบสั่น 

หมวดที่ 1 
ชั้น ม.4 
16. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ 
โพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์
หมวดที่ 1 
ชั้น ม.4 
17. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่
ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลือ่นที่ อัตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบ
วงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบ
วงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
อย่างง่าย รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรฐาน ว 2.2 
ชั้น ม.5 
6. สืบค้นข้อมลูและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกีย่วกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก 

หมวดที่ 1 
ชั้น ม.4 
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้ม
ถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐาน ว 2.2  
ชั้น ม.5 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า 

หมวดที่ 3 
ชั้น ม.6 
1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและ
ค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก าหนด รวมทั้งสังเกต 
และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวด
ตัวน าเส้นตรง และโซเลนอยด ์
 

มาตรฐาน ว 2.2  
ชั้น ม.5 
8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนาม แม่เหล็ก และแรง
แม่เหล็กที่กระท าตอ่ลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านใน
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของ
มอเตอร ์

หมวดที่ 3 
ชั้น ม.6 
2. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่
มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่
กระท าต่อเส้นลวดที่มกีระแสไฟฟ้าผ่านและวางใน
สนามแม่เหล็ก  รัศมคีวามโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุ
เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก  รวมทั้งอธิบายแรง
ระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
 
หมวดที่ 3 
ชั้น ม.6 
3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 



ตัวชีว้ัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ผลการเรียนรูใ้นสาระฟิสิกส ์

มาตรฐาน ว 2.2  
ชั้น ม.5 
9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอม็เอฟ รวมทั้ง
ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

หมวดที่ 3 
ชั้น ม.6 
4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอม็เอฟเหนี่ยวน า กฎการ
เหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไป
อธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 
 

มาตรฐาน ว 2.2  
ชั้น ม.5 
10. สืบค้นขอ้มูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 

หมวดที่ 4 
ชั้น ม.6 
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และ
พลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
หมวดที่ 4 
ชั้น ม.6 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค 
แบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชัน
และฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่
ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 

หมวดที่ 4 
ชั้น ม.6 
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และ 
ฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
หมวดที่ 4 
ชั้น ม.6 
17. อธิบายประโยชน์ของพลงังานนิวเคลียร์ และรังสี 
รวมทั้ง อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
 



ตัวชีว้ัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ผลการเรียนรูใ้นสาระฟิสิกส ์

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
2. สืบค้นขอ้มลูและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

หมวดที่ 3 
ชั้น ม.5 
11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยอีื่น 
ๆ ที่น ามาแก้ปญัหาหรอืตอบสนองความต้องการ
ทางด้านพลังงาน 
 
 
 

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
3. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 

หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น  
ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ
ของฮอยเกนส์ และการรวมกนัของคลื่นตามหลักการ
ซ้อนทับ พรอ้มทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความ
ยาวคลื่น
 
หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรก
สอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
4. สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง 

หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่น
พ้อง
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มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
5. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง  

หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสยีง  
ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน  ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราเร็วของเสียง
ในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมใินหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติ
ของคลื่นเสียง ได้แก ่การสะทอ้น การหักเห การแทรก
สอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
6. สืบค้นขอ้มลูและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถีก่บัระดับเสียง
ที่มีตอ่การได้ยินเสียง  
 

หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของ
การได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะทอ้นกลับ บีต  
ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
 
 

หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
7. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศใน
ท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธบิายการเกิด
บีต คลื่นนิ่ง  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก
ของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และน า
ความรู้เรื่องเสยีงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มาตรฐาน ว 2.3  

ชั้น ม.5 
8. สืบค้นข้อมลูและยกตัวอยา่งการน าความรู้เกี่ยวกับ
เสียงไปใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน   
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มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
9. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความ
ผิดปกติในการมองเห็นสี   
 

หมวดที่ 2 
ชั้น ม.5 
13. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงส ีสีของวัตถ ุการ
ผสมสารสี และการผสมแสงสี  รวมทั้งอธิบายสาเหตุของ
การบอดสี
 มาตรฐาน ว 2.3  

ชั้น ม.5 
10. สังเกตและอธิบายการท างานของแผ่นกรองแสงสี 
การผสมแสงสี การผสมสารสแีละการน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
11. สืบค้นขอ้มูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ หลักการท างาน
ของอุปกรณ์บางชนิดทีอ่าศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

หมวดที่ 3 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  แสงไมโ่พลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิง
เส้น และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และ
หลักการท างานของอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง   
 

มาตรฐาน ว 2.3  
ชั้น ม.5 
12. สืบค้นขอ้มูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสญัญาณดิจิทัล 

หมวดที่ 3 
8. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับ
สัญญาณดิจิทลั 
 

 

 

 

 


