
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร  3                                               รหัสวิชา ว13101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                 ครูผูสอน ม.ฉัตรชนก   ใบสูงเนิน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ชีวิตสัมพันธ

     1.1 ลักษณะตางๆของส่ิงมีชีวิตใกลตัว       

     1.2 การถายทอดลักษณะทาง

           พันธุกรรม และนำความรูไปใช

           ประโยชน

     1.3 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

            มาใชประโยชนในการพัฒนาสาย

            พันธุของพืชและสัตว

    1.4 ส่ิงมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุไป

          แลว และที่ดำรงพันธุมาจนถึง

          ปจจุบัน                                                                                                                                                                                    

    1.5 ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับ

          ส่ิงแวดลอม(ASEAN)

    1.6 การขยายพันธและเพาะเล้ียง

            ต๊ักแตน (ทองถิ่น)(FSG) 

    1.7 ลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแม

          กับลูก (พฤกษศาสตร)

ว 1.2 ป.3/1 อภิปรายลักษณะตาง ๆของส่ิงมีชีวิตใกลตัว

ป.3/2 เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คลายกันของพอแมลูก

ป.3/3 อธิบายลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมลูกวาเปนการ

          ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและนำความรูไปใชประโยชน

ป.3/4 สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตบางชนิดที่

          สูญพันธุไปแลวและที่ดำรงพันธุมารจนถึงปจจุบัน

2.  ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม

     2.1 ความสัมพันธของส่ิงแวดลอม

     2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ดิน หิน  

           น้ำ อากาศ 

     2.3 ปาไมสัตวปาและแร

     2.4 ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น

     2.5 การใชทรัพยากรธรรมชาติที่กอให

           เกิดปญหาส่ิงแวดลอมในทองถิ่น

     2.6 การใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

           ประหยัด คุมคา และมีสวนรวมใน

           การปฏิบัติ

     2.7 ระบบนิเวศในชุมชนเชน ชายหาด

           ปาชายเลน (ทองถ่ิน)

     2.8 คำศัพทเรื่องส่ิงแวดลอม

           (ASEAN) (พฤกษศาสตร)

ว 2.1

ว 2.2

ป.3/1 สำรวจส่ิงแวดลอมในทองถิ่นของตนและอธิบาย

          ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม       

ป.3/1 สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใชทรัพยากร 

          ธรรมชาติในทองถิ่น

ป.3/2 ระบุการใชทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม

          ในทองถิ่น

ป.3/3 อภิปรายและนำเสนอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

          ประหยัด คุมคา และมีสวนรวมในการปฏิบัติ   
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  วัสดุรอบตัวเรา

     3.1 สมบัติของวัสดุ

     3.2 สวนประกอบของของเลน 

           ของใช

     3.3 จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุ

     3.4 ประโยชนของวัสดุแตละชนิด

     3.5 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับวัสดุ

           เม่ือถูกแรงกระทำ

     3.6 ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

           กับวัสดุ เม่ือถูกแรงกระทำ

     3.7 อันตรายที่อาจเกิดข้ึน เนื่องจาก

           การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

     3.8 ใชประโยชนที่อาจเกิดข้ึน 

           เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

           วัสดุ

    3.9  การประดิษฐของเลนจากวัสดุใน

           ทองถิ่น (ทองถิ่น)

    3.10 คำศัพทเรื่องวัสดุรอบตัวเรา

            (พฤกษศาสตร), (ASEAN)

ว 3.1

ว 3.2

ป.3/1 จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เปนสวนประกอบของ

          ของเลน ของใช

ป.3/2 อธิบายการใชประโยชนของวัสดุแตละชนิด  

ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับวัสดุ 

          เม่ือถูกแรงกระทำ หรือทำใหรอนข้ึนหรือทำใหเย็นลง   

ป.3/2 อภิปรายประโยชนและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการ

          เปลี่ยนแปลงของวัสดุ  

4.  แรงและการเคลื่อนที่

     4.1 แรงและการเคลื่อนที่

     4.2 วัดขนาดของแรง

     4.3 ผลของการออกแรงที่กระทำตอ

           วัตถุ

     4.4 อำนาจของแรงในชีวิตประจำวัน

     4.5 การตกของวัตถุสูพื้นโลก

     4.6 แรงที่โลกดึงดูด

     4.7 คำศัพทเรื่องแรง

ว 4.1 ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำตอวัตถุ

ป.3/2 ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลก

          ดึงดูดวัตถุ    

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. รายงานการสำรวจระบบ

    นิเวศในชุมชน เชน ชายหาด 

    ปาชายเลน

3. ตรวจใบงาน / แบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการสำรวจ

3. แบบประเมินแบบฝกหัด / 

    ใบงาน

25 ว 1.2 ป.1/1-4

ว 2.2 ป.1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.2 ป.1/1-4

ว 2.2 ป.1-3

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ทดลอง

3. ตรวจใบงาน / แบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติการ

    ทดลอง

3. แบบประเมินแบบฝกหัด / 

    ใบงาน

25 ว 3.1 ป.1/1-2

ว 3.2 ป.1/1-3

ว 4.1 ป.1/1-2

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ป.1/1-2

ว 3.2 ป.1/1-3

ว 4.1 ป.1/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

แบบประเมินการ อาน คิด  

 วิเคราะหและเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย̂ ^                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต^ ^ ^

3.   มีวินัย^ ^ ^ ^ ^ ^ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ^ ^ ^ ^ ^ 6.   มุงม่ันในการทำงาน^ ^

7.   รักความเปนไทย^ ^ ^ ^ ^ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข^ ^ ^ ^ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร^ ^ ^ ^ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา^ ^ ^ ^ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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