
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร  2                                               รหัสวิชา ว12101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                 ครูผูสอน มิสประไพ   ลมพาพร

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ชีวิตพืช ชีวิตสัตว

     1.1 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว

     1.2 การตอบสนองของพืชและสัตว

     1.3 ประโยชนของพืชและสัตว

     1.4 สำรวจ พืช และสัตวในทองถิ่น    

           (ทองถิ่น)

     1.5 โครงการพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน”     

           (FSG)

     1.6 ดอกไมประจำชาติของกลุม

           ประเทศอาเซียน   (ASEAN)

     1.7 สำรวจพืชและสัตวในสวน

           (พฤกษศาสตร)

ว 1.1 

ว 1.2

ว 8.1

ป.2/1  ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เปนปจจัยที่จำเปนตอการดำรง

           ชีวิตของพืช

ป.2/2  อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เปนปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 

           และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว และนำความรูไปใช

           ประโยชน

ป.2/3  สำรวจและอธิบายพืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง

           อุณหภูมิ และการสัมผัส

ป.2/1  อธิบายประโยชนของพืชและสัตวในทองถิ่น

ป.2/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดใหและตาม

           ความสนใจ

ป.2/2  วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใช

           ความคิดของตนเอง ของกลุม และของครู

ป.2/3  ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ

           ตรวจสอบ และบันทึกขอมูล

ป.2/4  จัดกลุมขอมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล

ป.2/5  ต้ังคำถามใหมจากผลการสำรวจตรวจสอบ

ป.2/6  แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและรวบรวมเปนความรู

ป.2/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบอยาง

           ตรงไปตรงมาโดยเขียนภาพแผนภาพ หรือคำอธิบาย

2.  เราปลูกพืช เราเลี้ยงสัตว

     2.1  เรียนรูเรื่องของดิน

     2.2  คุณสมบัติของดิน

     2.3  ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืช

     2.4  ประโยชนของดิน  

ว 1.1 

ว 6.1 

ว 8.1

ป.2/2  อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เปนปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 

           และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว และนำความรูไปใช

           ประโยชน

ป.2/1  สำรวจและจำแนกประเภทของดิน โดยใชสมบัติทางกายภาพ

           เปนเกณฑและนำความรูไปใชประโยชน

ป.2/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดใหและตาม

           ความสนใจ

ป.2/2  วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใช

           ความคิดของตนเอง ของกลุม และของครู

ป.2/3  ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ

           ตรวจสอบ และบันทึกขอมูล
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2.  เราปลูกพืช เราเลี้ยงสัตว (ตอ) ว 8.1 ป.2/4  จัดกลุมขอมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล

ป.2/5  ต้ังคำถามใหมจากผลการสำรวจตรวจสอบ

ป.2/6  แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและรวบรวมเปนความรู

ป.2/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบอยาง

           ตรงไปตรงมาโดยเขียนภาพแผนภาพ หรือคำอธิบาย

ป.2/8  นำเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่นเขาใจกระบวนการ และ

           ผลของงาน

3.  ตัวเรานาสนใจ

     3.1  เจริญเติบโต

     3.2  เรามีการตอบสนอง

     3.3  อาหารหลัก 5 หมู

ว 1.1 

ว 8.1 

ป.2/4  ทดลองและอธิบายรางกายของมนุษยสามารถตอบสนอง

           ตอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส

ป.2/5  อธิบายปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต

           ของมนุษย

ป.2/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดใหและตาม

           ความสนใจ

ป.2/2  วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใช

           ความคิดของตนเอง ของกลุม และของครู

ป.2/3  ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ

           ตรวจสอบ และบันทึกขอมูล

ป.2/4  จัดกลุมขอมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล

ป.2/5  ต้ังคำถามใหมจากผลการสำรวจตรวจสอบ

ป.2/6  แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและรวบรวมเปนความรู

ป.2/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบอยาง

           ตรงไปตรงมาโดยเขียนภาพแผนภาพ หรือคำอธิบาย

ป.2/8  นำเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่นเขาใจกระบวนการ และ

           ผลของงาน

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. ชิ้นงาน การเจริญเติบโต

    ของพืช (การเพาะเมล็ด

    ถั่วดำ)

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

10

5

10

ว 1.1 ป.2/1-3

ว 1.2 ป.2/1

ว 6.1 ป.2/1

ว 8.1 ป.2/1-8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ป.2/1-3

ว 1.2 ป.2/1

ว 6.1 ป.2/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ชิ้นงาน “อาหารหลัก 5 หมู”

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

10

5

10

ว 1.1 ป.2/4-5

ว 8.1 ป.2/1-8

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ป.2/4-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียน

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินการ อาน คิด  

 วิเคราะหและเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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