
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร  5                                               รหัสวิชา ว15101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                  ครูผูสอน ม.วิทยา   หอมจินดา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ว 1.2 ป.5/1 สํารวจ เปรียบเทียบและระบุ ลักษณะของตนเองกับคนใน 

          ครอบครัว

ป.5/2 อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 

          ในแตละรุน

2. พืชรอบตัวเรา ว 1.1

ว 1.2

ป.5/1 สังเกตและระบุสวนประกอบ ของดอกและโครงสรางที่ 

          เกี่ยวของกับการสืบพันธุของพืชดอก

ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช และนํา

          ความรู ไปใชประโยชน

ป.5/3 อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก บางชนิด

ป.5/3 จําแนกพืชออกเปนพืชดอก และพืชไมมีดอก

ป.5/4 ระบุลักษณะของพืชดอกที่ เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว และพืชใบ

          เลี้ยงคู โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ

3. สัตวรอบตัวเรา

 

ว 1.1

ว 1.2

ป.5/4 อธิบายการสืบพันธุและการ ขยายพันธุของสัตว

ป.5/5 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว บางชนิด และนําความรูไปใช 

          ประโยชน

ป.5/5 จําแนกสัตวออกเปนกลุมโดย ใชลักษณะภายในบางลักษณะ 

          และลักษณะภายนอกเปนเกณฑ

4. วัสดุรอบตัวเรา ว 3.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุ ชนิด ตาง ๆ เกี่ยวกับความ 

          ยืดหยุน ความแข็ง ความ เหนียวการนําความรอน การนํา 

          ไฟฟาและความหนาแนน

5. แรงรอบตัวเรา ว 4.1

ว 4.2

ป.5/1 ทดลองและอธิบายการหาแรง ลัพธของแรงสองแรง ซ่ึงอยูใน 

          แนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ

ป.5/2 ทดลองและอธิบายความดันอากาศ

ป.5/3 ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว

ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ ของเหลว การลอยตัว และ

          การจมของวัตถุ

ป.5/1 ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนําความรูไปใช 

          ประโยชน
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ชิ้นงาน การขยายพันธุพืช

    ดวยวิธีการปกชำ (งานกลุม)

2. ชิ้นงาน การจำแนกสัตวที่มี

    กระดูกสันหลัง (งานเด่ียว)

3. สมุดจด

แบบประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินสมุด

25 ว 1.1 ป.5/1-5

ว 1.2 ป.5/3-5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ป.5/1-5

ว 1.2 ป.5/2-5

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน สมบัติของวัสดุ 

(งานเด่ียว)

2. ชิ้นงาน ของเลนจากระบบ

แรง (งานคู)

3. สมุดจด

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินสมุด

10 ว 3.1 ป.5/1

ว 4.1 ป.5/1-4

ว 4.2 ป.5/1

4. สอบปลายภาค สอบปลายภาค แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ป.5/1

ว 4.1 ป.5/1-4

ว 4.2 ป.5/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

 

6. สมรรถนะ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินอานคิด วิเคราะห 

และเขียน

- -

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 

วก 103/56


