
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 31 1           รหัสวิชา  ว32101  11 จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-9  1 1         ภาคเรียนที่ 1/ 2557                ครูผูสอน ม.วรท, มิสมัสยา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การเคลื่อนที่  

    1.1  ตำแหนง

    1.2  ระยะทางและการกระจัด

    1.3  อัตราเร็ว ความเร็ว และความเรง

    1.4  กราฟของการเคลื่อน

    1.5  สมการการเคลื่อนที่

    1.6  เครื่องเคาะสัญญาณ(FSG)

    1.7  การตกอยางอิสระ(FSG)

    1.8  การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล

           (FSG)

    1.9  การเคลื่อนที่แบบวงกลม(FSG)

ว 4.1

ว 4.2

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคล่ือนท่ี     

               ของวัตถุในสนามโนมถวง และนำความรูไปใชประโยชน

ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา 

             ความเร็ว   ความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล แบบวงกลม 

               และแบบฮารมอนิกอยางงาย  

ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบคนและประโยชนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่

             แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิกอยางงาย   

2.  สนาม

    2.1  แมเหล็ก

        2.1.1  กฎของแมเหล็ก

        2.1.2  คุณสมบัติของแมเหล็ก

        2.1.3  สนามแมเหล็ก (FSG)

        2.1.4  แมเหล็กชั่วคราวและถาวร

    2.2 ไฟฟาสถิต

        2.2.1  ประจุไฟฟา

    2.3 แมเหล็กไฟฟา

        2.3.1  ผลของกระแสแมเหล็ก

        2.3.2  แมเหล็กไฟฟา(FSG)

        2.3.3  สนาม กระแส และเสนแรง

        2.3.4  การเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟา

        2.3.5  ลำแสงอิเล็กตรอน

ว 4.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคล่ือนท่ี

               ของอนุภาคในสนามไฟฟา และนำความรูไปใชประโยชน

ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคล่ือนท่ี

              ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก และนำความรูไปใชประโยชน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  คลื่น

    3.1 คลื่นตามขวาง

        3.1.1  สันคลื่นและทองคลื่น

        3.1.2  แอมปลิจูด

        3.1.3  ความยาวคลื่น

        3.1.4  คาบและความถี่

        3.1.5  ความเร็วของคลื่น

        3.1.6  ripple tank

        3.1.7  การสะทอน

        3.1.8  การหักเห

        3.1.9  การเลี้ยวเบน

        3.1.10  การแทรกสอด

    3.2 คลื่นตามยาว

        3.2.1  เสียง

        3.2.2  สมบัติของเสียง

        3.2.3  การเคลื่อนที่ของเสียง

        3.2.4  เสียงกอง

        3.2.5  ระดับและความดังของเสียง

     3.3 คลื่นแมเหล็กไฟฟา

        3.3.1  สมบัติของคลื่น

                  แมเหล็กไฟฟา

        3.3.2  ประเภทของคลื่น

                  แมเหล็กไฟฟา

        3.3.3  คลื่นวิทยุ

        3.3.4  อินฟราเรดและแสง

ว 5.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคล่ืนกล และอธิบายความ

             สัมพันธระหวาง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น

ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตสของเสียง   ความเขมเสียง 

             ระดับความเขมเสียง การไดยินเสียง คุณภาพเสียง และนำ

             ความรูไปใชประโยชน

ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีตอ

             สุขภาพของมนุษย และการเสนอวิธีปองกัน

ม.4-6/4 อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

             และนำเสนอผลการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประโยชน และการ

             ปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา

4. ฟสิกสนิวเคลียร

    4.1  องคประกอบนิวเคลียร

    4.2  สัญลักษณนิวเคลียร

    4.3  ไอโซโทป

    4.4  กัมมันตภาพรังสี

    4.5  ผลกระทบของกัมมันตภาพรังสี

    4.6  รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  

           รังสีแกมมา

    4.7  การใชประโยชนและอันตราย

           จากสารกัมมันตรังสี

    4.8  ความปลอดภัย

    4.9  การสลายและครึ่งชีวิต

    4.10  พลังงานนิวเคลียร

ว 4.1 ม.4-6/4  วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวาง

              อนุภาคในนิวเคลียส

4. ฟสิกสนิวเคลียร

    4.1  องคประกอบนิวเคลียร

    4.2  สัญลักษณนิวเคลียร

    4.3  ไอโซโทป

    4.4  กัมมันตภาพรังสี

    4.5  ผลกระทบของกัมมันตภาพรังสี

    4.6  รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  

           รังสีแกมมา

    4.7  การใชประโยชนและอันตราย

           จากสารกัมมันตรังสี

    4.8  ความปลอดภัย

    4.9  การสลายและครึ่งชีวิต

    4.10  พลังงานนิวเคลียร

5.1 ม.4-6/5  อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน ฟวชัน และความสัมพันธ

              ระหวางมวลกับพลังงาน

ม.4-6/6  สืบคนขอมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียร

              และผลตอส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม

ม.4-6/7  อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 

              และนำไปใชประโยชน

ม.4-6/8  อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี

ม.4-6/9  อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบ

              รังสีในส่ิงแวดลอม การใชประโยชน ผลกระทบตอ

              ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1.  ตรวจผลงานการทดลอง

2.  ตรวจชิ้นงานกลุม

3.  ตรวจชิ้นงานmapping

4.  ตรวจแบบทดสอบ

1.  แบบการประเมินการทดลอง

2.  แบบประเมินชิ้นงาน

3.  แบบประเมินชิ้นงาน

4.  แบบทดสอบ

5

5

5

10

ว 4.1 ม.4-6/1

ว 4.2 ม.4-6/1-3  

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 4.1 ม.4-6/1-3  

ว 4.2 ม.4-6/1-3  

3. หลังกลางภาค 1.  ตรวจผลงานการทดลอง

2.  ตรวจชิ้นงานกลุม

3.  ตรวจชิ้นงานmapping

4.  ตรวจแบบทดสอบ

1.  แบบการประเมินการทดลอง

2.  แบบประเมินชิ้นงาน

3.  แบบประเมินชิ้นงาน

4.  แบบทดสอบ

5

5

5

10

ว 4.1 ม.4-6/4  

ว 5.1 ม.4-6/1-9  

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 4.1 ม.4-6/4  

ว 5.1 ม.4-6/1-9  

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค สังเกต แบบสังเกต

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจจากชิ้นงานกลุม

2. ตรวจจากแบบการประเมิน

การทดลอง

แบบประเมิน

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน
1. ตรวจจากชิ้นงานmapping แบบประเมิน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย1 1                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุงม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเปนไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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