
 
          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม 

โครงการสอนวิชา วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2563 

        ครูผูสอน นางสาวสายรุง ไทยกรณ 

สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

1 - 2 หนวยท่ี 1การ

เรียนรูสิ่ง

รอบๆตัว 

 

- ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

 

- เสนทางขยะจากมือเรา 

กิจกรรม :  จัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูลและสราง

แบบจําลองไดอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

3 – 5 หนวยท่ี 2 แรง

และพลังงาน 

2.1 แรงลัพธและ

แรงเสียดทาน 

 

- แรงลัพธ 

กิจกรรมท่ี1 หาแรงลัพธท่ี

กระทําตอวัตถุไดอยางไร 

- แรงเสียดทาน 

กิจกรรมท่ี2 แรงเสียดทานมีผล

ตอวัตถุอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

6 - 8  2.2 เสียง 

 
- เสียงกับการไดยิน 

กิจกรรมท่ี1 เสียงเคลื่อนท่ีได

อยางไร 

กิจกรรมท่ี2 เสียงสูง เสียงต่ํา 

เกิดไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี3 เสียงดัง เสียงคอย 

ข้ึนอยูกับอะไร 

กิจกรรมท่ี4 มลพิษทางเสียง

เปนอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง 

ความรู 

 

 

 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

9 ทบทวนความรูกอนสอบ 

10 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 

11  - 14 หนวยท่ี3 การ

เปลี่ยนแปลงทาง

สาร 

3.1 การ

เปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ 

- การเปลี่ยนสถานะ 

กิจกรรมท่ี1 น้ําแข็งมีการ

เปลี่ยนสถานะอยางไร 

กิจกรรมท่ี2 น้ําผลไมเปนเกล็ด

น้ําแข็งไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี3 พิมเสนมีการ

เปลี่ยนสถานะอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

15 -16  3.2 การ

เปลี่ยนแปลงทาง

เคมี 

-  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

กิจกรรมท่ี1 การเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีคืออะไร 

กิจกรรมท่ี2 รูไดอยางไรวาเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

17  - 18  3.3 การ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไดและผัน

กลับไมได 

- การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได

และผันกลับไมได 

กิจกรรมท่ี1 การเปลี่ยนแปลงท่ี

ผันกลับไดและผันกลับไมได 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

19 ทบทวนกอนสอบปลายภาค 

20 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 

21 – 24 หนวยท่ี 4  

วัฏจักร 

4.1 วัฏจักรน้ํา - แหลงน้ํา 

กิจกรรมท่ี 1 น้ําแตละแหลงบน

โลกมีอยูเทาใด 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

   กิจกรรมท่ี 2 ทําอยางไรจึงจะใช

น้ําอยางประหยัดและ

อนุรักษแหลงน้ําในทองถ่ินได 

- เมฆ  หมอก น้ําคาง และ

น้ําแข็ง 

กิจกรรม: หมอก น้ําคาง และ

น้ําแข็ง  เกิดข้ึนไดอยางไร 

- หยาดน้ําฟา 

กิจกรรม: ฝน หิมะ และลูกเห็บ

เกิดข้ึนไดอยางไร 

- การหมุนเวียนของน้ํา 

กิจกรรม:  วัฏจักรน้ําเปน

อยางไร 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

26 -  28  4.2 วัฏจักรการ

ปรากฏของกลุม

ดาว 

- ดาวเคราะหและดาวฤกษ 

กิจกรรม: มองเห็นดาวเคราะห

และดาวฤกษไดอยางไร 

- กลุมดาวบนทองฟา 

กิจกรรมท่ี 1  เหตุใดจึงเห็นกลุม

ดาวเปนรูปรางๆตางๆ 

กิจกรรมท่ี 2  วัฏจักรการ

ปรากฏของกลุมดาวเปน

อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

29 ทบทวนความรูกอนสอบกลางภาค 

30 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 

31 – 34 หนวยท่ี 5 

สิ่งมีชีวิต 

5.1 ลักษณะทาง

พันธุกรรมของ

สิ่งมีชีวิต 

- การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรม 1  ลักษณะทาง

พันธุกรรมของพืชมีอะไรบาง 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

   กิจกรรมท่ี2  ลักษณะทาง

พันธุกรรมของสัตวมีอะไรบาง 

 

กิจกรรมท่ี 3  ลักษณะทาง

พันธุกรรมของคนในครอบครัว

เปนอยางไร 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

35 - 38  5.2 สิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 
- โครงสรางและลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตในแหลงท่ีอยู 

กิ จ ก ร รม   โ ค ร ง ส ร า ง แล ะ

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต

เหมา ะสม กับแหล ง ท่ี อ ยู

อยางไร 

- ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรม สิ่งมีชีวิตมี

ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต

อยางไร 

-  ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต 

กิจกรรม สิ่งมีชีวิตมี

ความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต

ในแหลงท่ีอยูอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

39 ทบทวนความรูกอนสอบ 

40 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
 


