
 
 

กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส 

ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปการศึกษา 2565 
 

1. หลักเกณฑและคณุสมบัติของนักเรียนทีจ่ะเขารวมโครงการ  
 

1. ผูสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ตองกำลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หรือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย 

2. ผูสมัครตองไมเคยเขารวมแขงขันฟสิกสโอลิมปกวิชาการระดับชาติมาแลวมากกวา 1 ครัง้ 
3. นักเรียนที่เคยเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส คาย 2 ของศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณแตไมไดรับคัดเลือกเปนผูแทนศูนย หากมีความประสงคจะเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. 
วิชาฟสิกส ใหสมัครเขารวมโครงการฯ และตองผานการประเมินผลเพื่อคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1  ตามปกติ 
ทั้งนี้ หากนักเรียนผานการประเมินผลคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1 แลว นักเรียนสามารถยื่นความจำนงขอไม
เขารับการอบรมในคายแตประสงคจะสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไปแขงขันระดับชาติได  

4. นักเรียนที่เคยเปนผูแทนศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เขาแขงขันฟสิกสโอลิมปกวิชาการระดับชาติ แต
ไมไดร ับคัดเลือกเขาอบรม ครั ้งที ่ 1 ในโครงการจัดสงผู แทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ วิชาฟสิกส จัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) หากนักเรียนมีความประสงคจะเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ให
สมัครเขารวมโครงการฯ  ตามปกติ แตไมตองเขารวมการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1  ทั้งน้ี นักเรียน
สามารถยื่นความจำนงขอไมเขารับการอบรมในคาย แตประสงคจะสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไปแขงขัน
ระดับชาติได 

5. นักเรียนที่เคยเปนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เขารวมการ
แขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ แตไมผานการคัดเลือกอบรม ครั้งที่ 1 จัดโดย สสวท. และไมไดรับ
คัดเลือกใหมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ จากทาง ทาง สสวท. และ สอวน. หากนักเรียนมี
ความประสงคจะเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ใหสมัครเขารวมโครงการฯ  ตามปกติ 
แตไมตองเขารวมการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1  ทั้งนี้ นักเรียนสามารถยื่นความจำนงขอไมเขารับการ
อบรมในคาย แตประสงคจะสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไปแขงขันระดับชาติได 

6. นักเรียนที่เปนสำรองผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ หากนักเรียนมี
ความประสงคจะเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ใหสมัครเขารวมโครงการฯ  ตามปกติ 
แตไมตองเขารวมการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1  ทั้งน้ี นักเรียนสามารถยื่นความจำนงขอไมเขารับการ
อบรมในคาย แตประสงคจะสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไปแขงขันระดับชาติได 

7. นักเรียนที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. ที่มาจากศูนย อ่ืน ๆ 

ใหเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ แตไมผานการคัดเลือกอบรม ครั้งที่  1 จัดโดย 

สสวท. และไมผานการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ หากนักเรียนมีความ



 
 

ประสงคจะเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส  นักเรียนตองสมัครเขารวม

โครงการฯ และผานการประเมินผลเพ่ือคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1   

 
หมายเหตุ นักเรียนที่เคยไดรับการคัดเลือกเขาอบรมที่ สสวท. แตไมผานการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไป
แขงขันฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ นักเรียนจะมีสิทธ์ิเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติหรือไม ทาง 
สสวท. และ สอวน. จะเปนผูพิจารณาสิทธิ์ดังกลาว โดยหากนักเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันฟสิกส
โอลิมปกระดับชาติ นักเรียนจะตองตอบแบบตอบรับแสดงความจำนงเพื่อเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปก
ระดับชาติดวยตนเอง และทางมูลนิธิ สอวน. จะแจงสิทธิ์ดังกลาวมาที่ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ทั้งน้ี นักเรียนตองไมเคยเขาแขงขันฟสิกสโอลิมปกวิชาการระดับชาติ มาแลวมากกวา 1 ครั้ง    

 

2. รายละเอียดการเรยีนและการประเมินผล 
2.1 การสอบเพื่อคดัเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ปการศกึษา 2565 

2.1.1 กําหนดการสอบ : วันที่ 21 สงิหาคม 2565  เวลา 15.15 – 17.15 น. 
2.1.2 เน้ือหาที่ใชในการสอบ  

วิทยาศาสตร ม.ตน (การสะทอนและการหกัเหของแสง  ทัศนอุปกรณทางแสง แรงเสียดทาน แรงพยุง 
เครื่องกลผอนแรง สมดุลกล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล วงจรไฟฟาและ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน พลังงานไฟฟา ความรอน งาน พลังงาน กำลัง กฎอนุรักษพลังงาน) 
ฟสิกส ม.4 (การเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน) 

2.1.3 การประกาศผลการคัดเลือกเปนนักเรียนที่ผานเขารวมโครงการฯ 
1) การคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด โดยนักเรียนที่มีคะแนนลําดับที่ 1-30 จะไดสิทธ์ิ

ในการเปนนักเรียนคาย 1 ของศูนยฯ  ทั้งน้ีไมรวมนักเรียนที่เคยเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ 
สอวน. วิชาฟสิกส คาย 2 ของศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2) กรณีนักเรียนทีเ่คยเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส คาย 2 ของศูนย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตไมไดรับคัดเลือกเปนผูแทนศนูย  ตองไดคะแนนไมต่ำกวา 
นักเรียนที่มีคะแนนลําดับที่ 30 ในขอ 1) จึงจะไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ 

3) หากนักเรียนที่มีคะแนนลําดับที่ 1-30 ไมไดยืนยันสิทธ์ิตามเวลาที่กําหนด จะใหสิทธ์ิแกนักเรียน 
ลําดับสำรองถัดไป ทั้งน้ีขึ้นกับเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศ 

4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
 

2.2 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน คาย 1 
1) กำหนดการจัดคาย : ตุลาคม 2564 (ชวงที่จัดและจํานวนวันจะประกาศอีกครั้ง) 
2) รูปแบบการเรียน : ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยเรียนรวมกันทั้งสองโรงเรียน 
3) หัวขอและเน้ือหาที่เรียนในคาย  

 



 
 

หัวขอ เนื้อหา 
คณิตศาสตรสำหรับฟสิกส  - เวกเตอร 

- แคลคลูัสเบ้ืองตน 

การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ - กรอบอางอิง  
- การเคลื่อนทีใ่น 1 มิติ  
- ตำแหนง   การกระจัด  ระยะทาง   ความเร็ว  ความเรง  
อัตราเร็ว  อัตราเรง   
- การเคลื่อนทีส่ัมพัทธ 
- สมการของการเคล่ือนท่ีของระบบหนึ่งอนภุาค (ความเรง

คงที่ ไมคงที่) 
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน 

- แรง มวล  
- กรอบอางอิงเฉื่อย  
- แรงเสียดทาน  แรงปฏิกิริยา  สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน  
- แรงตึงในเชือก  
- แรงยืดหยุน และกฎของฮุก 
- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

งาน พลังงาน - งานเน่ืองจากแรงคงที่ และ ไมคงที 
- ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน 
- พลังงานจลน พลังงานศักย  
- กฏการอนุรักษพลังงาน 

การเคลื่อนที่ใน  2 มิติ - การเคลื่อนทีแ่บบวงกลม 
- การเคลื่อนทีแ่บบโปรเจกไทล 

โมเมนตัม และ การชน - โมเมนตัม การดลและแรงดล  
- กฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงเสน  
- การชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุนในหน่ึงมิติและสองมิติ  
- การดีดตัวออก การระเบิด  
- การเคลื่อนทีข่องจรวด 

ระบบอนุภาค - การเคลื่อนทีข่องกอนวัตถุแข็งเกร็งโดยเริ่มจากการศึกษาการ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนยกลางมวล ความเร็ว และ
ความเรงของศูนยกลางมวล โมเมนตความเฉือ่ย  
- พลังงานจลนของการเลื่อนตำแหนงของศูนยกลางมวล   
และพลังงานจลนของการหมุนของวัตถุ รอบจุดศูนยกลางมวล   

การเคลื่อนที่แบบหมุน 
 

-ตำแหนงเชิงมุม การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเรง
เชิงมุม อัตราเร็วเชิงมุมและอัตราเรงเชิงมมุ    



 
 

หัวขอ เนื้อหา 
- โมเมนตความเฉื่อย  
- งาน พลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน 
- กฎการเคลื่อนที่ในรูปแบบการหมุน 
- โมเมนตัมเชิงมุม 
- การกลิ้ง 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก 
 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก   
(พรอมแนะนำ การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกสแบบหนวง 
(Damped harmonic motion) การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกส
แบบถูกแรงกระทำ (Forced harmonic motion)) 

สมดุลกล กฎของเคปเลอร 
 

- การเคลื่อนทีข่องดาวเคราะหและดาวเทียม 
- ความเร็วหลดุพน 
- สมดุลกล 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ - การแปลงลอเรนซ 
- สมัพัทธภาพของเวลา 
- สมัพัทธภาพของระยะทาง 
- พลังงานและโมเมนตัมเชิงสัมพัทธ 

  
4) การประเมินผลและเกณฑการผานคาย 

1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาฟสิกส 
3. ตองผานการประเมินผลการเก็บคะแนนและการสอบ โดยนักเรียนตองไดคะแนน เฉลี่ยไมนอยกวา 

70 % ของคะแนนทั้งหมด  
4. นักเรียนที่ผานเกณฑขอ 1. ขอ 2. และขอ 3 จะไดรับเกียรติบัตรการผานคาย 1 ของศูนย  

 
 

2.3 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เตรียมคาย 2 
1) กำหนดการจัดการเรียนการสอน : 1 พ.ย. 65 – มี.ค. 66 (ตามบริบทของโรงเรียน) 
2) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไลนหรือออนไซต เรียนโดยครูผูสอนของแตละโรงเรียน 
3) หัวขอและเน้ือหาที่เรียน   

 
 



 
 

หัวขอ เนื้อหา 
สมบัติเชิงกลของสสาร 
 

- กลศาสตรของไหล (ของเหลวและแกส ความดัน  แรง
ลอยตัว   ฟลักซของการไหล  สมการความตอเน่ือง  สมการ
ของแบรนูลลี) 
- ความยืดหยุนของของแข็ง  มอดูลัสของยงั  
- ความยืดหยุนของแกส  บัลคมอดูลัส  
- ความหนืดของของไหล  กฎของ Stokes  
- ความตึงผิว 

คลื่นกล 
 

- ฟงกชันคลื่น  การเคลื่อนที่ของคลื่น   
- คลื่นตามยาว (คลื่นเสียง) 
- คลื่นตามขวาง (คลื่นบนเสนเชือก   คลื่นแมเหล็กไฟฟา)  
- การโพลาไรซของคลื่น  
- คลื่นน่ิง  
- การเกิดบีตสของคลื่นเสียงในอากาศ  
- ปรากฏการณดอพเพลอรของคลื่นเสียงในอากาศ  และคลื่น
กระแทก  
- การเลี้ยวเบน  การแทรกสอด 

แสง แสงเชงิเรขาคณิต 
- กฎการสะทอน  
- การสะทอนที่กระจกเงาราบ  
- การสะทอนที่กระจกเงาโคง (ทั้งกระจกเวาและนูน  
- การเกิดภาพจริง  ภาพเสมอืน   
- พิสูจนสูตรความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ  ระยะภาพ  
ความยาวโฟกัส   
- กำลังขยาย  
- กฎการหักเห (กฎของสเนลล) 
- การหักเหที่รอยตอ (ระหวางตัวกลางที่เปนระนาบ) 
- ความลึกปรากฏ  
- การหักเหที่รอยตอเปนผิวโคง  
- เลนสนูน  เลนสเวา  สตูรชางทำเลนส   
- สูตรความสมัพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพ  ความยาว
โฟกัส  
- แวนขยาย  ทัศนอุปกรณ 
 
 



 
 

หัวขอ เนื้อหา 
แสงเชงิกายภาพ 
- การแทรกสอดเน่ืองจากการเลี้ยวเบนที่สลติเดียว  สลิตคู  
เกรตติง  
- ขีดจำกัดการแยก (resolution limit) ของทัศนอุปกรณอัน
เน่ืองมาจากการเลี้ยวเบน 
- โพลาไรเซชัน 

 
4) การประเมินผลและเกณฑการผานเพ่ือคัดเลือกเปนนักเรียนคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ครั้ง

ที่ 2 
1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาฟสิกส 
3. ตองผานการประเมินผลการเก็บคะแนนและการสอบ การคัดเลือกจะพิจารณาโดยนักเรียนตองได

คะแนน เฉลี่ยไมนอยกวา 70 % ของคะแนนทั้งหมด จะไดสิทธ์ิในการเปนนักเรียนคาย 2  
 
 

2.4 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน คาย 2 
1) กำหนดการจัดคาย : มี.ค.  – พ.ค. 2566 (ชวงที่จัดและจำนวนวันจะแจงอีกครั้ง) 
2) รูปแบบการเรียน : ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยเรียนรวมกันทั้งสองโรงเรียน 
3) หัวขอและเน้ือหาที่เรียน   

 
หัวขอ เนื้อหา 

อุณหพลศาสตร - อุณหภูมิ  ความจุความรอน  ปริมาณความรอน งานกล  
สมดุลเชิงความรอน   
- การขยายตัวเชิงความรอน  
- กฎของเทอรโมไดนามิกส: กฎขอที่ศูนย   กฎขอที่หน่ึง   
กฎขอที่สอง    
- การทำงานโดยการขยายตัวของแกส  
- ทฤษฎีจลนของแกส แกสอุดมคติ  การแจกแจงอัตราเร็ว
โมเลกุล   พลังงานเฉลี่ยของโมเลกุล  หลกัการแบงปนเทากัน 
(equipartition) ของพลังงาน - เครื่องกลความรอน  
- การถายเทความรอน 

ไฟฟา - ประจุไฟฟา  
- แรงไฟฟา  กฎของคูลอมบ  
- สนามไฟฟา  กฎของเกาส  



 
 

หัวขอ เนื้อหา 
- ศักยไฟฟา  
- ตัวเก็บประจุ  พลังงานศักยไฟฟาในตัวเก็บประจุ  
- คาคงที่ไดอิเล็กทริก  
- ไฟฟากระแส  ความตานทาน 
- กฎของโอหม  
- วงจรไฟฟากระแสตรง 
-  กฎของเคิรชฮอฟฟ (เคอรชอฟฟ) 
- งานและกำลงัในวงจรไฟฟากระแสตรง  
- การสญูเสียพลังงานไฟฟาไปเปนความรอนในตัวตานทาน 

ไฟฟา – แมเหล็ก - แรงแมเหล็ก    
- สนามแมเหลก็  
- ฟลักซแมเหล็ก  
- กฎของแอมแปร  
- กฎของบิโอท-ซาวาร 
- กฎการเหน่ียวนำแมเหล็กไฟฟา (กฎของฟาราเดย กฎของ
เลนซ ) 

ไฟฟากระแสสลับ - วงจรไฟฟากระแสสลับ  
- บทบาทของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ  ตัวเหน่ียวนำในวงจร  
- อิมพีแดนซ   มุมเฟส  
- ปรากฏการณเรโซแนนซทั้งแบบขนานและแบบอนุกรม    

คลื่นแมเหล็กไฟฟา - การสังเคราะหทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาจากกฎของคูลอมบ  กฎ
ของบิโอท-ซาวาร  กฎของแอมแปร  กฎ ของฟาราเดย  กฎ
ของเลนซ และการวิเคราะหของแมกซเวลล  
- ความหนาแนนพลังงาน (ตอหนวยปริมาตร สำหรับคลื่นแม
เหล็กไฟฟา) 

 
4) การประเมินผลและเกณฑการผานคาย  

1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาฟสิกส 
3. ตองผานการประเมินผลการเก็บคะแนนและการสอบ การคัดเลือกจะพิจารณาโดยนักเรียนตองได

คะแนน เฉลี่ยไมนอยกวา 70 % ของคะแนนทั้งหมด  
4. นักเรียนที่ผานเกณฑขอ 1. ขอ 2  และขอ 3. จะไดรับเกียรติบัตรผานคาย 2 ของศูนย 

 
 



 
 

 
2.5 การคัดเลือกนกัเรียนผูแทนศนูย 

1) โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จะคัดเลือกผูแทนศูนย 
จำนวน 6 คน เพ่ือไปแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

2) นักเรียนที่ผานคาย 2 และนักเรียนที่ไดรับสิทธิพิเศษตามขอกำหนดของวิชาฟสิกสของศูนยหรือสิทธ์ิจาก
มูลนิธิ สอวน. หรือ สสวท. ทกุคน มีสทิธ์ิสอบคัดเลือกเปนผูแทนศูนย  

3) การสอบคัดเลือกผูแทนศูนย แบงเปน 2 สวน คือ  
- สอบภาคทฤษฎี  รอยละ 60 
- สอบภาคปฏิบัติ  รอนละ 40 

4) นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนศูนยตามประกาศจะตองยืนยันสิทธ์ิในการเขารวมการแขงขันฟสิกส
โอลิมปกระดับชาติจึงจะสามารถเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติได  

 

 
  



 
 

3. สรุปเสนทางนกัเรียนในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส ศนูยโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  
 

คาย 1: เขาคายอบรม (ต.ค.) 

สมัครเขารวมโครการฯ 

แขงขันระดับชาติ : TPHO 

(ไมเกิน 2 ครั้ง) 

สอบคัดเลือกผูแทนศูนยไป

แขงขันระดับชาติ 

คาย 2: เขาคายอบรม (มี.ค.-พ.ค.) 

 

นักเรียนระดับช้ัน ม.4-ม.5  

สมัครสอบเขาโครงการฯ (ตองผานการ

สอบคัดเลือกเขาคาย 1)  โดยไม

จำเปนตองเขาคายอบรมแตตองสอบ

คัดเลือกผูแทนศูนย 

 

ไดรับคัดเลือก 

อบรมที่ สสวท. คาย1 
นักเรียนตามรายช่ือ สสวท. สงใหมูลนิธิ 

สอวน. ตอบรับเขาแขงขันระดับชาติผาน

มูลนิธิ 

ไดรับคัดเลือกใหอบรมที่ สสวท. 

ไมไดรับคัดเลือก 

ไมไดรับคัดเลือกใหอบรมที ่สสวท. 

อบรมที่ สสวท. คาย2 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

นัก
เร

ียน
จา

กศ
ูนย

 ส
อว

น.
 อื่

น 

สอบคัดเลือกเขาคาย 1 

สมัครเขาโครงการฯ และยืนความจำนงขอ

สอบคัดเลือกผูแทนศูนย โดยไมตองเขา

คาย 

 

เตรียมคาย 2: จัดการเรียนตามบริบทของ

โรงเรียน (พ.ย. - มี.ค.) 


