
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา   ว 33201 

2. จ านวนหน่วยการเรียน 2 

3. ชื่อวิชา   ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

6. ปีการศึกษา   2559   

7. ชื่อผู้สอน   นางสาวกาญจนา บุญทรัพย์  

8. เงื่อนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 4 คาบ : สัปดาห์ 

 

11. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และอธิบายค านวณแรงกระท าระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า  งานในการเคลื่อนประจุ  การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ตัวต้านทาน  วงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
ค านวณหากระแสไฟฟ้า ตามกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ 

           อภิปรายค านวณแรงในสนามแม่เหล็ก  เมื่อมีอนุภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็ก โมเมนต์ของลวดที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านชนิดสนามแม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้า  มอเตอร์   ไดนาโม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1) อธิบายการเหนี่ยวน าไฟฟ้า 

2) อธิบายแรงกระท าระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 

3) อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุ และสนามไฟฟ้าของตัวน าทรงกลม 

4) อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่ง 

5) อธิบายความจุ หลักการท างานของตัวเก็บประจุและผลการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมหรือขนาน 

6) อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต 

7) อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลางและวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าโลหะ 



8) อธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทาน และการใช้กฎของโอห์ม 

9) อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 

10) อธิบายพลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าในวงจร 

11) วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย 

12) อธิบายแรงกระท าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก และแรงกระท าต่อ 

ลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 

13) อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก และการน าหลักการนี้ 

ไปสร้าง และอธิบายการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 

14) อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า กฎของฟาราเดย์ และการน าหลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการ 

ท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

15) อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ และปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

16) อธิบายหลักการท างานของหม้อแปลง 

17) อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

18) อธิบายโพลาไรเซชันของแสง แสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส์ 
 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการทดลองของนักเรียนและกลุ่มเพ่ือน แล้วสรุปประเด็นที่ได้จาก 

การศึกษา 

2) นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 

3) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุด  

หรือจากอินเตอร์เน็ต 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

1 - 6 
 

ไฟฟ้าสถิต - ความหมายของไฟฟ้าสถิต 
- การเหนี่ยวน าไฟฟ้า 

- แรงกระท าระหว่างอนุภาค
ที่มีประจุไฟฟ้า 

- สนามไฟฟ้า 

- นักเรียนท าการทดลอง
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิต 
แล้วสรุปประเด็นที่ได้จาก 
การศึกษา 
- นักเรียนฟังค าบรรยาย 

24 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

  - ศักย์ไฟฟ้า 

- ตัวเก็บประจุ 
- อุปกรณท์ี่ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสถิต 
 

จากครูผู้สอน  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดใน
แต่ละหัวข้อ โดยอาจศึกษา
จากหนังสือ หรือเอกสาร
จากแหล่งต่าง ๆ หรือ
สอบถามครูผู้สอน 
- นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับ
เรื่องไฟฟ้าสถิต 

 

7 - 9 ไฟฟ้ากระแส - กระแสไฟฟ้าในตัวกลาง 
- กฎของโอห์ม  
- ความต้านทาน 

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าและ 
ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 

 

- นักเรียนท าการทดลอง
การต่อตัวต้านทานในแบบ
ต่าง ๆ และการวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้า แล้วสรุปประเด็น
ที่ได้จากการศึกษา 
- นักเรียนฟังค าบรรยาย
จากครูผู้สอน  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดใน
แต่ละหัวข้อ โดยอาจศึกษา
จากหนังสือ หรือเอกสาร
จากแหล่งต่าง ๆ หรือ
สอบถามครูผู้สอน 
- นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญที่ได้ศึกษา 

12 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 4 
11 - 13 ไฟฟ้ากระแส 

(ต่อ) 
- พลังงานไฟฟ้าและ
ก าลังไฟฟ้าในวงจร 
- การหาปริมาณทางไฟฟ้า 
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
อย่างง่าย 
 

- นักเรียนฟังค าบรรยาย
จากครูผู้สอน และท า
แบบฝึกหัดการหาปริมาณ
ทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงอย่างง่าย 
- นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปเรื่องไฟฟ้ากระแส 

12 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

14 - 19 ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 

- แรงกระท าต่ออนุภาคท่ีมี
ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไป
ในสนามแม่เหล็ก และแรง
กระท าต่อลวดตัวน าที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ใน
สนามแม่เหล็ก 
- การหมุนของขดลวดที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ใน
สนามแม่เหล็ก และการ 
ท างานของแกลแวนอมิเตอร์ 
และมอเตอร์ไฟฟ้า 
- แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
กฎของฟาราเดย์ และการ 
ท างานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 
- ไฟฟ้ากระแสสลับ  
และปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

- การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
และสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

- โพลาไรเซชันของแสง  
 

- นักเรียนท าการทดลอง
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก แล้วสรุปประเด็นที่
ได้จากการศึกษา 
- นักเรียนฟังค าบรรยาย
จากครูผู้สอน  
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดใน
แต่ละหัวข้อ โดยอาจศึกษา
จากหนังสือ หรือเอกสาร
จากแหล่งต่าง ๆ หรือ
สอบถามครูผู้สอน 
- นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับ
เรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

24 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 4 
               รวม 80    

 **หมายเหตุ  สัปดาห์และจ านวนคาบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรมของโรงเรียน 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

1) สังเกตทักษะการปฏิบัติการทดลอง  ซึ่งประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม การน าเสนอผลการ 

ท ากิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้  และการร่วมมือในการท ากิจกรรม  (5 คะแนน) 

 



2) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดการเรียน เช่น การเข้าเรียน การ 

แต่งกาย  (5 คะแนน) 

3) จากผลการทดสอบประจ าหน่วย / สมุด (30 คะแนน) 

4) ชิ้นงาน  (10 คะแนน) 

5) สอบกลางภาค  (20 คะแนน) 

6) สอบปลายภาค  (30 คะแนน)  

16. แหล่งการเรียนรู้ 

1) จากการฟังค าบรรยาย 

2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่าง ๆ 
 

ลงชื่อ 
             (นางสาวกาญจนา  บุญทรัพย์) 
         ผู้จัดท า 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 

ลงชื่อ 
           (นางสุภรรณี  ดีเจรญิ) 
   

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

ลงชื่อ 
         (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

ลงชื่อ 
         (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 


