
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร  4                                               รหัสวิชา ว14101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                ครูผูสอน มิสกมลวรรณ   เจริญเตีย

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ส่ิงมีชีวิต พืช  สัตว

     1.1 สวนประกอบของพืช  (ทองถิ่น               

           พฤกษศาสตร  และASEAN)

     1.2 หนาที่ของราก ลำตน (FSG)

     1.3 ดอก ผล เมล็ด และหนาที่

     1.4 ปจจัยในการสังเคราะหแสงของ

           พืช (FSG)

     1.5 ปจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

     1.6 พืชตอบนองตอส่ิงเรา

     1.7 สัตวตอบสนองตอส่ิงเรา

     1.8 นำความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว   

           ไปใชประโยชน

ว 1.1

ว 8.1

ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนาที่ของทอลำเลียงและปากใบของพืช

ป.4/2 อธิบายน้ำ แกสคารบอนไดออกไซด แสง และคลอโรฟลล 

          เปนปจจัยที่จำเปนบางประการตอการเจริญเติบโต และ                        

          การสังเคราะหดวยแสงของพืช

ป.4/3 ทดลองและอธิบายการ ตอบสนองของพืชตอแสง เสียง และ

          การสัมผัส

ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ           

          การสัมผัส และนำความรูไปใชประโยชน

ป.4/2 วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษา

          คนควาและคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ป.4/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ

ป.4/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณนำเสนอผลสรุปผล

ป.4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู

ป.4/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา

2.  ดิน

     2.1 การเกิดดิน

     2.2 สวนประกอบของดิน  ((FSG)

     2.3 ชนิดและสมบัติของดิน  (FSG)

     2.4 ชนิดและสมบัติของดินในทองถิ่น

           (ทองถิ่น และพฤกษศาสตร)

     2.5 การปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน

     2.6 โครงการพระราชดำริแกลงดิน 

           (FSG)

ว 6.1 ป.4/1 สำรวจและอธิบายการเกิดดิน

ป.4/2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูกพืชในทองถิ่น

วก 103/56



การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สังเกตการทดลอง

2. ตรวจผลงาน การเขียน

    รายงาน การทดลอง

3. ตรวจผลงาน  concept 

mapping

4. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทดลอง

2. แบบประเมินการเขียนรายงาน

    การทดลอง

3. แบบประเมิน concept 

    mapping

4. แบบทดสอบปรนัย

25 ว 1.1 ป.4/1-4

ว 8.1 ป4/2-4,6-7

2. สอบกลางภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ป.4/1-4

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจผลงานการเขียน

    รายงานการทดลอง

2. ตรวจรายงานโครงการ

    พระราชดำริ  แกลงดิน

3. ตรวจผลงาน concept

    mapping

4. ทดสอบ

1. แบบประเมินการเขียนรายงาน

    การทดลอง

2. แบบประเมินการทำรายงาน

3. แบบประเมิน concept

    mapping

4. แบบทดสอบปรนัย

25 ว 6.1 ป.4/1-2

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบแบบปรนัย 20 ว 6.1 ป.4/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

 

6. สมรรถนะ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ตรวจผลงาน การเขียน

รายงาน การทดลอง

2. ตรวจผลงาน  concept 

    mapping

1. แบบประเมินการเขียนรายงาน

    การทดลอง

2. แบบประเมิน concept

    mapping

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย[ [                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุงม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเปนไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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