
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร์  3                                               รหัสวิชา ว13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                 ครูผู้สอน ม.ฉัตรชนก   ใบสูงเนิน

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  พลังงาน

     5.1  แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิต

            ไฟฟ้า

     5.2  ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า

     5.3  วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

     5.4  การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง

            ประหยัด

     5.5  คำศัพท์เรื่องไฟฟ้า (ASEAN)

ว 5.1

ว 8.1

ป.3/1  บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  

ป.3/2  อธิบายความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและ เสนอวิธีการใช้

           ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

ป.3/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม

           ความสนใจ

ป.3/2  วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 

           โดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์ส่ิงที่จะพบ

           จากการสำรวจและตรวจสอบ

ป.3/3  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ

           ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

ป.3/4  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบส่ิงที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอ

           ข้อมูล

ป.3/5  ต้ังคำถามใหม่จากการสำรวจ ตรวจสอบ

ป.3/6  แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มในไปสร้าง

           ความรู้

ป.3/7  บันทึกอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบตามความ

           เป็นจริงมีแผนภาพประกอบคำอธิบาย

ป.3/8  นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดง

           กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

6.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

     6.1  สมบัติของน้ำ  

     6.2  คุณภาพของน้ำ

     6.3  ส่วนประกอบของอากาศ  

     6.4  ความสำคัญของอากาศ  

     6.5  การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผล

            จากความแตกต่างของอุณหภูมิX

     6.6  ประโยชน์ของน้ำจากแหล่งน้ำใน

            ท้องถิ่น  (ท้องถิ่น)

     6.7  โครงการในพระราชดำริ 

            อ่างเก็บน้ำบางพระ 

            อ.ศรีราชา (FSG)

     6.8  คำศัพท์เรื่องน้ำและอากาศ 

           (ASEAN)

ว 6.1

ว 8.1

ป.3/1  สำรวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำใน

           ท้องถิ่น และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ป.3/2  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วนประกอบของอากาศและ

           ความสำคัญของอากาศ  

ป.3/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม

           ความสนใจ

ป.3/2  วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 

           โดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์ส่ิงที่จะพบ

           จากการสำรวจและตรวจสอบ

ป.3/3  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ

           ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

ป.3/4  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบส่ิงที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอ

           ข้อมูล
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. (ต่อ) ป.3/5  ต้ังคำถามใหม่จากการสำรวจ ตรวจสอบ

ป.3/6  แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มในไปสร้าง

           ความรู้

ป.3/7  บันทึกอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบตามความ

           เป็นจริงมีแผนภาพประกอบคำอธิบาย

ป.3/8  นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดง

           กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

7.  ดาราศาสตร์และอวกาศ

     7.1  การข้ึนตกของดวงอาทิตย์

     7.2  การข้ึนตกของ ดวงจันทร์

     7.3  การเกิดกลางวันกลางคืน

     7.4  การกำหนดทิศกำหนดทิศโดย

            สังเกตจากการข้ึนและการตก

            ของดวงอาทิตย์

     7.5  คำศัพท์เรื่องดวงอาทิตย์ 

            ดวงจันทร์  ทิศ (ASEAN)

ว 7.1

ว 8.1

ป.3/1  สังเกต และอธิบายการข้ึนตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ 

           การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ

ป.3/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม

           ความสนใจ

ป.3/2  วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 

           โดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์ส่ิงที่จะพบ

           จากการสำรวจและตรวจสอบ

ป.3/3  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ

           ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

ป.3/4  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบส่ิงที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอ

           ข้อมูล

ป.3/5  ต้ังคำถามใหม่จากการสำรวจ ตรวจสอบ

ป.3/6  แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มในไปสร้าง

           ความรู้

ป.3/7  บันทึกอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบตามความ

           เป็นจริงมีแผนภาพประกอบคำอธิบาย

ป.3/8  นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดง

           กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ทดลอง

3. ตรวจใบงาน / แบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติการ

    ทดลอง

3. แบบประเมินแบบฝึกหัด / 

    ใบงาน

25 ว 5.1 ป.3/1-2

ว 6.1 ป.3/1

ว 8.1 ป.3/1-8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 5.1 ป.3/1-2

ว 6.1 ป.3/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ทดลอง

3. ตรวจใบงาน / แบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติการ

    ทดลอง

3. แบบประเมินแบบฝึกหัด / 

    ใบงาน

25 ว 6.1 ป.3/2

ว 7.1 ป.3/1

ว 8.1 ป.3/1-8

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 6.1 ป.3/2

ว 7.1 ป.3/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

แบบประเมินการ อ่าน คิด  

 วิเคราะห์และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยX์ X                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตX X X

3.   มีวินัยX X X X X X 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง X X X X X 6.   มุ่งม่ันในการทำงานX X

7.   รักความเป็นไทยX X X X X 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขX X X X 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารX X X X 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาX X X X 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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