
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา วิทยาศาสตร์  6                                               รหัสวิชา ว16101            จำนวน  2 คาบ / สัปดาห์ 2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                ครูผู้สอน มิสอัฉราวดี   ทองขาว !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือก 

     โลก 

     1.1 หินในท้องถิ่นของเรา 

     1.2 ลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน  

           หินแปร 

     1.3 การนำหินไปใช้ประโยชน์ 

     1.4 ธรณีพิบัติในท้องถิ่นของเรา 

           (ท้องถิ่น) (ASEAN) 

     1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

           ของหิน 

ว 6.1 !!!!
ว 8.1 !

ป.6/1  อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน  

           สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และใช้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.6/2  สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน 

ป.6/3  สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และ 

           สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษา 

          ค้นคว้า  และคาดการณ์ส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 

ป.6/3 เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้อง 

          เหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และ 

          ตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป 

ป.6/5 สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป 

ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุป 

          ส่ิงที่ได้เรียนรู้

2.  ไฟฟ้าพิศวง 

     2.1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

     2.2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

     2.3 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  

           และแบบขนาน 

     2.4 แม่เหล็กไฟฟ้า 

ว 5.1 !!!!!!!
ว 8.1 

ป.6/1 ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

ป.6/2 ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

ป.6/3 ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน  

          และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.6/4 ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบ 

          ขนานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มี 

          กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.6/1 ต้ังคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ สถานการณ์ที่จะ 

          ศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 

ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษา 

          ค้นคว้า  และคาดการณ์ส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 

ป.6/3 เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้อง 

          เหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และ 

          ตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป 

ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุป 

          ส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

ป.6/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง  

           มีเหตุผลและมีประจักษ์พยานอ้างอิง
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!
การวัดและประเมินผล 

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

2. (ต่อ) ว 8.1 ป.6/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และ เขียน  
       รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

3.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ 

     เทคโนโลยีอวกาศ 

     3.1 ข้างข้ึน – ข้างแรม 

     3.2 สุริยุปราคา – จันทรุปราคา 

     3.3 ฤดู 

     3.4 เทคโนโลยีอวกาศ

ว 7.1 !
ว 7.2 !
ว 8.1 

ป.6/1 สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างข้ึน ข้างแรม  

          สุริยุปราคา จันทรุปราคาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.6/1 สืบค้น อภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยี 

          อวกาศ 

ป.6/1 ต้ังคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ สถานการณ์ที่จะ 

          ศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 

ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษา 

          ค้นคว้า  และคาดการณ์ส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 

ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และ 

          ตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป 

ป.6/5 สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป 

ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุป 

          ส่ิงที่ได้เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ประเมินพฤติกรรมขณะเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินการทำกิจกรรม 

3. ประเมินชิ้นงาน

1. แบบประเมินพฤติกรรมขณะ 

    เข้าร่วมกิจกรรม 

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ว 6.1 ป.6/1-3 

ว 8.1 ป 6/2-6 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 6.1 ป.6/1-3 

ว 5.1 ป.6/1-5 

ว 8.1 ป 6/1-8

3. หลังกลางภาค 1. ประเมินพฤติกรรมขณะเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินการทำกิจกรรม 

3. ประเมินชิ้นงาน

1. แบบประเมินพฤติกรรมขณะ 

    เข้าร่วมกิจกรรม 

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

10 ว 7.1 ป.6/1 

ว 8.1 ป.6/2-6

4. สอบปลายภาค สอบปลายภาค แบบทดสอบ 20 ว 7.1 ป.6/1 

ว 7.2 ป.6/1 

ว 8.1 ป.6/2-6
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!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                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 

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

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 
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