
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตร์ 6, ,                         รหัสวิชา ว23102 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                            ภาคเรียนที่ 2 / 2557                 ครูผู้สอน    ม.ปราโมทย์  อาจธินาค

, , , , , , , , ,

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. งานและพลังงาน

    1.1 ความหมายของงาน

    1.2 การคำนวณเกี่ยวกับงาน

    1.3 ความหมายของพลังงาน

    1.4 รูปแบบของพลังงาน

    1.5 กฎการอนุรักษ์พลังงาน

ว 5.1 ม.3/1 อธิบาย พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์

          พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเหล่านี้ รวมทั้ง

          นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. แรงกับการเคลื่อนที่

    2.1 แรงชนิดต่างๆที่ควรรู้จัก

          2.1.1 แรงต้าน

          2.1.2 แรงขนาน

          2.1.3 แรงดึงในเส้นเชือก

          2.1.4 แรงหมุน

          2.1.5 แรงโน้มถ่วง

          2.1.6 ความเร่ง

          2.1.7 ผลของแรงลัพธ์

    2.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

    2.3 แรงพยุง

    2.4 แรงเสียดทาน

         2.4.1 ความหมายของแรงเสียดทาน

         2.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

         2.4.3 ประเภทของแรงเสียดทาน

         2.4.4 สัมประสิทธ์ิของแรงเสียด

                  ทาน

         2.4.5 ประโยชน์ของแรงเสียดทาน

         2.4.6 โทษของแรงเสียดทาน

    2.5 โมเมนต์

         2.5.1 ชนิดของโมเมนต์

         2.5.2 หลักการของโมเมนต์

         2.5.3 การนำหลักการของโมเมนต์

                  ไปใช้ประโยชน์

ว 4.1

ว 4.2

ว 8.1

ม.3/1 อธิบายความเร่ง และผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

ม.3/2 ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ 

          และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ม.3/3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

ม.3/1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิต

          กับแรงเสียดทานจลน์

ม.3/2 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและนำความรู้ไปใช้

          ประโยชน์

ม.3/3 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและ

          แนวโค้ง

ม.3/6 สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของ

          การสำรวจตรวจสอบ

ม.3/7 สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่

          เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ

          อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือ

          ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

ม.3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  การสำรวจ ตรวจสอบ

          ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  

          และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลและ

          ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม

ม.3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ

          แนวคิด  กระบวนการ  และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้

          ผู้อื่นเข้าใจ
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ต่อ) 

    2.6 ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่

          แบบต่างๆ

          2.6.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุใน

                   แนวเส้นตรง         

          2.6.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

          2.6.3 การเคลื่อนที่แบบ

                   โพรเจกไทล์

3. เอกภพ

    3.1 ระบบสุริยะ

          3.1.1 ดวงอาทิตย์

          3.1.2 ดาวเคราะห์

          3.1.3 ดาวเคราะห์น้อย

          3.1.4 ดวงจันทร์

          3.1.5 สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

          3.1.6 ดาวหาง

          3.1.7 อุกาบาต

    3.2 เอกภพ

    3.3 กาแล็กซ่ี

    3..4 ดาวฤกษ์

           3.4.1 กลุ่มดาวฤกษ์

           3.4.2 กลุ่มสำคัญดาวฤกษ์อื่นๆ

           3.4.3 การใช้ประโยชน์จาก

                    ตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

    3.5 แผนที่ดาว

    3.6 เทคโนโลยีอวกาศ

          3.6.1 การเดินทางสู่อวกาศ

          3.6.2 ความก้าวหน้าของ

                   เทคโนโลยีอวกาศ

          3.6.3 การใช้ประโยชน์จาก

                   เทคโนโลยีอวกาศ

ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก 

          ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อ

          ส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก

ม.3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซ่ี และ

          ระบบสุริยะ

ม.3/3 ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การวัดและประเมินผล

, คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ภาระงาน (สมุดจดคำศัพท์ )

2. ชิ้นงาน 

3. แบบทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินภาระงาน

3. แบบทดสอบ

25 ว 5.1 ม.3/1

ว 4.1 ม.3/1-3

ว 4.2 ม.3/1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 5.1 ม.3/1

ว 4.1 ม.3/1-3

ว 4.2 ม.3/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน

    1.1  ตรวจสมุดจดคำศัพท์ 

    1.2  ตรวจสมุดงาน

    1.3  รายงาน 

2. แบบทดสอบ

1. แบบประเมินภาระงาน

2. แบบทดสอบ

25 ว 7.1 ม.3/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 7.1 ม.3/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ผลงาน แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย,์ ,                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง , , , , , 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเป็นไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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