
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร  6                                               รหัสวิชา ว16101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                ครูผูสอน มิสอัฉราวดี   ทองขาว

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  กลไกลอัตโนมัติในรางกายมนุษย

     1.1 กราฟการเจริญเติบโตของมนุษย

     1.2 การเจริญเติบโตของมนุษยในวัย

           ตางๆ

     1.3 การยอยอาหารโดยการเค้ียว

     1.4 การทำงานของระบบยอยอาหาร 

     1.5 อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ

     1.6 การทำงานของระบบหายใจ

     1.7 การหายใจกับการออกกำลังกาย

     1.8 การหมุนเวียนเลือดในรางกาย

     1.9 อวัยวะสำคัญในการหมุนเวียน

           เลือด

     1.10 การวัดอัตราการเตนของหัวใจ

     1.11 ระบบขับถาย

     1.12 ความสัมพันธของระบบอวัยวะ

ว 1.1

ว 8.1

ป.6/1 อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัย

          ผูใหญ

ป.6/2 อธิบายการทำงานที่สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบ

          หายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย

ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษา

          คนควาและคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ป.6/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเปนจริง

          และมีประจักษพยานอางอิง

ป.6/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจา และเขียน

          รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ

2.  อาหารและสารอาหาร

     2.1 ประเภทของสารอาหารที่พบใน

           อาหาร

     2.2 อาหารที่ฉันรับประทานอาหารใน

           แตละม้ือ

     2.3 ประโยชนของสารอาหาร

     2.4 การบริโภคอาหารอยางมีสัดสวน

     2.5 อาหารที่ฉันรับประทานในแตละ

           วัน

     2.6 ขอปฏิบัติในการรับประทาน

            อาหารตาม โภชนบัญญัติ 9 

            ประการ

ว 1.1

ว 8.1

ป.6/3 วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจำเปนที่รางกายตองได

          รับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

ป.6/1 ต้ังคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณที่จะ

          ศึกษาตามที่กำหนดใหและตามความสนใจ

ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษา

          คนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ป.6/3 เลือกอุปกรณ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกตอง

          เหมาะสมใหไดผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได

ป.6/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห และ

          ตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณไว นำเสนอผลและขอสรุป
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  กลุมส่ิงมีชีวิตในโลกลวนสัมพันธกัน

     3.1 สำรวจส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมใน

           โรงเรียนของเรา

     3.2 กลุมของส่ิงมีชีวิตในแหลงที่ อยู

           ตางๆ

     3.3 โซอาหาร และสายใยอาหาร

     3.4 ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตใน

           ระบบนิเวศ

     3.5 ความสัมพันธระหวางการดำรง

           ชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับสภาพ

           แวดลอมในทองถิ่น

     3.6 โครงสรางที่เหมาะสมตอการ

           ดำรงชีวิตและการปรับตัวของ

           สัตว

     3.7 วิธีปองกันหนาดินถูกพัดพา

     3.8 การอนุรักษปา

     3.9 ประโยชนของทรัพยากรแรตอ

           ประชากร

     3.10 การมีสวนรวมในการดูแล

             ทรัพยากรธรรมชาติ

ว 2.1

ว 2.2

ว 8.1

ป.6/1 สำรวจและอภิปรายความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิตในแหลง

          ที่อยูตางๆ

ป.6/2 อธิบายความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในรูปของหวงโซอาหาร

          และสายใยอาหาร

ป.6/3 สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวางการดำรงชีวิต

          ของส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น

ป.6/1 สืบคนขอมูลและอภิปรายแหลงทรัพยากรธรรมชาติในแตละ

          ทองถิ่นที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิต

ป.6/2 วิเคราะหผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยตอการใช

          ทรัพยากรธรรมชาติ

ป.6/3 อภิปรายผลตอส่ิงมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดลอม ทั้ง

          โดยธรรมชาติ และ โดยมนุษย

ป.6/1 ต้ังคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ สถานการณที่จะ

          ศึกษาตามที่กำหนดใหและตามความสนใจ

ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษา

          คนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ป.6/3 เลือกอุปกรณ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกตอง

          เหมาะสมใหไดผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได

ป.6/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห และ

          ตรวจสอบผลกับส่ิงที่คาดการณไว นำเสนอผลและขอสรุป

ป.6/5 สรางคำถามใหมเพื่อการสำรวจตรวจสอบตอไป

4.  ปรากฏการณโลก

     4.1 การเกิดฤดูกาล

     4.2 ฤดูกาลในประเทศไทย

     4.3 การเกิดขางข้ึน ขางแรม

     4.4 น้ำข้ึน น้ำลง

     4.5 การเกิดสุริยุปราคา

     4.6 การเกิดจันทรุปราคา

ว 7.1

ว 8.1

ป.6/1 สรางแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ขางข้ึน ขางแรม 

          สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรูไปใชประโยชน

ป.6/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา 

           และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุป

          ส่ิงที่ไดเรียนรู

ป.6/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเปนจริง 

           มีเหตุผลและมีประจักษพยานอางอิง

ป.6/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา และ เขียน

       รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ
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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. ประเมินพฤติกรรมขณะเขา

รวมกิจกรรม

2. ประเมินการทำกิจกรรม

3. ประเมินชิ้นงาน

1. แบบประเมินพฤติกรรมขณะ

    เขารวมกิจกรรม

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ว 1.1 ป.6/1

ว 8.1 ป 6/2,7-8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ป.6/1

ว 8.1 ป 6/2,7-8

3. หลังกลางภาค 1. ประเมินพฤติกรรมขณะเขา

รวมกิจกรรม

2. ประเมินการทำกิจกรรม

3. ประเมินชิ้นงาน

1. แบบประเมินพฤติกรรมขณะ

    เขารวมกิจกรรม

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม

3. แบบประเมินชิ้นงาน

10 ว 1.1 ป.6/3

ว 8.1 ป.6/1-4

4. สอบปลายภาค สอบปลายภาค แบบทดสอบ 20 ว 2.1 ป.6/1-3

ว 2.2 ป.6/1-3

ว 7.1 ป.6/1

ว 8.1 ป.6/1-8

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 
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