
 
          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม 

โครงการสอนวิชา วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2563 

        ครูผูสอน นางสาวสายรุง ไทยกรณ 

สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

1 - 2 หนวยท่ี 1อาหาร

และการยอย

อาหาร 

 

บทท่ี1อาหารและ

ระบบยอยออาหาร

เรื่องท่ี1  

สารอาหาร 

 

กิจกรรมท่ี1 ในแตละวัน เรา

รับประทานอาหารเหมาะสม

หรือไม  อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

3 - 4  บทท่ี1 อาหารและ

ระบบยอยออาหาร

เรื่องท่ี 2 

ระบบยอยอาหาร 

 

กิจกรรมท่ี2 อวัยวะในระบบ

ยอยอาหารมีลักษณะและหนาท่ี

อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

5 - 8 หนวยท่ี3 

การแยกสารเนื้อ

ผสม 

บทท่ี1  การแยก

สารเนื้อผสมอยาง

งาย 

เรื่องท่ี1 วิธีการ

แยกสารเนื้อผสม

อยางงาย 

กิจกรรมท่ี1.1 แยกของแข็งใน

สารเนื้อผสมออกจากกันได

อยางไร 

กิจกรรมท่ี1.2 แยกของแข็งกับ

ของเหลวในสารเนื้อผสมออก

จากกันไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี1.3 แยกสารแมเหล็ก

ออกจากสารเนื้อผสมได

อยางไร 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง 

ความรู 

 

 

 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

   กิจกรรมท่ี1.4 ใชประโยชนจาก

การแยกสารเนื้อผสมอยางงาย

ไดอยางไร 

 

9 ทบทวนความรูกอนสอบ 

10 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 

11  - 14 หนวยท่ี3 หิน

และซากดึกดํา

บรรพ 

บทท่ี1  หิน วัฏ

จักรหินและซาก

ดึกดําบรรพ 

เรื่องท่ี1 

กระบวนการเกิด

หิน  วัฏจักรหิน

และการนําหินแร

ไปใชประโยชน 

กิจกรรมท่ี1.1 องคประกอบของ

หิน 

กิจกรรมท่ี1.2 กระบวนการเกิด

หินและวัฎจักรหินเปนอยางไร 

กิจกรรมท่ี1.3 หินและแรมี

ประโยชนอยางไรบาง 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

15 - 18  บทท่ี1  หิน วัฏ

จักรหินและซาก

ดึกดําบรรพ 

เรื่องท่ี2 

การเกิดซากดึกดํา

บรรพ และการ

นําไปใชประโยชน 

กิจกรรมท่ี2.1 ซากดึกดําบรรพ

เกิดข้ึนไดอยางไร 

กิจกรรท่ี2.2 ซากดึกดําบรรพมี

ประโยชนอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

19 ทบทวนกอนสอบปลายภาค 

20 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 

21 – 22 หนวยท่ี 4  

ปรากฏการณ

ของโลกและภัย

ธรรมชาติ 

บทท่ี1 ลมบก ลม

ทะเล  และมรสุม 

เรื่องท่ี1  

การเกิดลมบก ลม

ทะเล  และมรสุม 

กิจกรรมท่ี 1.1 ลมบกลมทะเล 

เปนอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 การเกิดมรสุม

เก่ียวของกับฤดูของประเทศ

ไทยอยางไร 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

23 -  24  บทท่ี2

ปรากฏการณเรือน

กระจก 

เรื่องท่ี1 

ปรากฏการณเรือน

กระจกและภาวะ

โลกรอน 

กิจกรรมท่ี 1.1  ปรากฏการณ

เรือนกระจกของโลกเปน

อยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2  เราจะลด

ปริมาณแกสเรือนกระจกได

อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

25  บทท่ี3 ภัย

ธรรมชาต ิ

 

เรื่องท่ี1 รูจักภัยธรรมชาติ 

กิจกรรมท่ี1 ปฏิบัติตนอยางไร

ใหปลอดภัยจากธรรมชาติ 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

26 หนวยท่ี5  

เงา   อุปราคา  

และเทคโนโลยี

อวกาศ 

บทท่ี1  

เงาและอุปกราคา 

เรื่องท่ี1 การเกิด

เงา 

 

กิจกรรมท่ี1 เงาเกิดข้ึนได

อยางไรและมีลักษณะ

อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

27 - 28  บทท่ี1  

เงาและอุปกราคา 

เรื่องท่ี2 การเกิด

สุริยุปราคาและ

จันทรุปราคา 

กิจกรรมท่ี2.1 มองเห็นดวง

จันทรบังดวงอาทิตยได

อยางไร 

กิจกรรมท่ี 2.2  สุริยุปราคา

เกิดข้ึนไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี2.3 จันทรุปราคา

เกิดข้ึนไดอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

29 ทบทวนความรูกอนสอบกลางภาค 

30 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 

31 – 32 หนวยท่ี5  

เงา   อุปราคา  

และเทคโนโลยี

อวกาศ 

บทท่ี2 เทคโนโลยี

อวกาศ 

เรื่องท่ี1 รูจัก

เทคโนโลยีอวกาศ 

กิจกรรม 1.1   เทคโนโลยี

อวกาศมีการพัฒนาอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2  เทคโนโลยี

อวกาศมีประโยชนอยางไร 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

33 - 34 หนวยท่ี6 แรง

ไฟฟาและ

พลังงานไฟฟา 

บทท่ี1 แรงไฟฟา 

เรื่องท่ี1 การเกิด

และผลของแรง

ไฟฟา 

กิจกรรมท่ี 1.1 แรงไฟฟาเกิดข้ึน

ไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี1.2 ผลของแรงไฟฟา

เปนอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

35 - 36  บทท่ี2 วงจรไฟฟา

อยางงาย 

เรื่องท่ี1 

วงจรไฟฟาใกลตัว 

กิจกรรมท่ี1 ตอวงจรไฟฟา

อยางไรไดอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

37- 38  บทท่ี2 วงจรไฟฟา

อยางงาย 

เรื่องท่ี2 การตอ

เซลลไฟฟาตอกัน

อยางไร 

กิจกรรมท่ี2.1 เซลลไฟฟาตอกัน

อยางไร 

กิจกรรมท่ี 2.2  เขียนภาพ

วงจรไฟฟาไดอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 



  บทท่ี2 วงจรไฟฟา

อยางงาย 

เรื่องท่ี3 การตอ

อุปกรณไฟฟาใน

บาน 

กิจกรรมท่ี3หลอดไฟฟาตอกัน

อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

39 ทบทวนความรูกอนสอบ 

40 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
 


