
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร์  5                                               รหัสวิชา ว15101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                  ครูผู้สอน ม.วิทยา   หอมจินดา

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. เสียงกับการได้ยิน

    6.1  การเกิดเสียงและการได้ยินเสียง

    6.2  แหล่งกำเนิดเสียง

    6.3  การเคลื่อนที่ของเสียง

    6.4  การเดินทางของเสียงในตัวกลาง

    6.5  หลักการทำงานของโทรทัศน์

    6.6  ความแตกต่างของเสียงที่ได้ยิน

    6.7  เสียงดัง เสียงค่อย

    6.8  เสียงสูง เสียงต่ำ

    6.9  มนุษย์กับการได้ยินเสียง

    6.10 ผลจากความดังของเสียงและ

            การป้องกันอันตรายจากเสียง 

ว 5.1

ว 8.1

ป.5/1 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียง

ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง สูง เสียงต่ำ

ป.5/3 ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย

ป.5/4 สํารวจและอภิปรายอันตรายที่ เกิดข้ึนเม่ือฟังเสียงดังมาก ๆ

ป.5/1 ต้ังคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะ

          ศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความเข้าใจ

ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้

ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง 

          มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง 

ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียน

          รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

7. ลมฟ้าอากาศ

    7.1  การเกิดน้ำค้าง เมฆ และหมอก

    7.2  การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ

    7.3  อากาศและส่วนประกอบของ

           อากาศ 

    7.4  ความดันบรรยากาศ

    7.5  การวัดความดันบรรยากาศ

    7.6  อุณหภูมิอากาศ

    7.7  การระเหยของน้ำ

    7.8  ไอน้ำกับอุณหภูมิอากาศ

    7.9  วัฏจักรของน้ำ

    7.10 การเกิดลม

    7.11 การเกิดลมบกลมทะเล

ว 6.1

ว 8.1

ป.5/1 สํารวจ ทดลองและอธิบายการ เกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน 

          และลูกเห็บ

ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏ จักรน้ำ

ป.5/3 ออกแบบและสร้างเครื่องมือ อย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ 

          ความชื้น และความกดอากาศ

ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลม และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

          ในชีวิตประจําวัน

ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ วิเคราะห์ และ 

          ตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป

ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้

ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียน

          รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

8. ปรากฎการณ์จากการหมุนรอบตัวเอง

ของโลก

    8.1  การเกิดทิศ

    8.2  ปรากฎกาณ์ข้ึนตกของดวงดาว

    8.3  แผนที่ดาว

    8.4  การเรียกชื่อดาว

    8.5  กลุ่มดาวบนท้องฟ้า

ว 7.1

ว 8.1

ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การข้ึนตก 

          ของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว

ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้

ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง 

          มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง 

ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียน

          รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ประเมินการทำกิจกรรม

2. ชิ้นงาน 

3. สังเกตพฤติกรรม

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม

3. แบบสังเกตพฤติกรรม

25 ว 5.1 ป.5/1-4

ว 8.1 ป.5/1, 6-8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 5.1 ป.5/1-4

3. หลังกลางภาค 1. ประเมินการทำกิจกรรม

2. ชิ้นงาน 

3. สังเกตพฤติกรรม

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม

3. แบบสังเกตพฤติกรรม

10 ว 6.1 ป.5/1-4

ว 8.1 ป.5/4, 6-8

4. สอบปลายภาค สอบปลายภาค แบบทดสอบ 20 ว 6.1 ป.5/1-4

ว 7.1 ป.5/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

 

6. สมรรถนะ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ 

และเขียน

- -

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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