
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คำนำ 
   
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วย รวม              
50 ชั่วโมง แบ่งเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 หน่วย และรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) จำนวน 1 
หน่วย ดังนี้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื ่อง ตัวเรา  จำนวน 14 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 เร่ือง ชีวิตสัตว์ จำนวน 14 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง วัฏจักรสัตว์  จำนวน 12 ช่ัวโมง และรายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูล จำนวน 5 ช่ัวโมง  และหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล จำนวน 5 ช่ัวโมง 
  คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในท่ีสุด  

 

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 

 

       
 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
              หน้า 

โครงสร้างรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3               1 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา 
แผนการเรียนรู้ท่ี  1  ความหมายของอาหาร 1      4 
แผนการเรียนรู้ท่ี  2  ความหมายของอาหาร 2      1๕ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  3  ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 1    2๒ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  4  ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 2    ๓๒ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  5  คุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน      ๔๑ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  6  อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย     4๙ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  7  อาหารแต่ละม้ือของฉัน      ๖๑ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  8  อาหารท่ีฉันชอบ 1       6๙ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  9  อาหารท่ีฉันชอบ 2       ๗๙ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  10 พลังงานจากอาหาร       ๘๘ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  11 ธงโภชนาการ 1       1๒๘ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  12 ธงโภชนาการ 2       1๓๖ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  13 ปัจจัยท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 1     1๔๕ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  14 ปัจจัยท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 2     1๕๗ 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ชีวิตสัตว์ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  1 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 1     1๖๙ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  2 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 2     1๗๘ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  3 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 3     1๘๗ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  4 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 4     1๙๕ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  5  ส่ิงท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 1  ๒๐๓ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  6  ส่ิงท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 2  ๒๑๐ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  7  อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 1   ๒๑๗ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  8  อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 2   2๒๖ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  9  อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 3   2๓๓ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  10 น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 1    2๔๐ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  11 น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 2   2๔๗ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  12 อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 1    2๕๔ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  13 อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 2    2๖๔ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  14 อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 3    2๗๔ 

 
  



 

สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง วัฏจักรของสัตว์ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  1  ความหมายของวัฏจักรสัตว์      2๘๔ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  2  วัฏจักรของสัตว์ 1       2๙๗ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  3  วัฏจักรของสัตว์ 2       ๓๐๗ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  4  วัฏจักรของสัตว์ 3       ๓๑๖ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  5  วัฏจักรของสัตว์ 4       ๓๒๗ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  6  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 1   3๓๖ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  7  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 2   3๔๕ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  8  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 3   3๕๔ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  9  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 4   3๖๓ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  10  วัฏจักรของกบ       3๗๒ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  11  วัฏจักรของผีเส้ือ       3๘๑ 
แผนการเรียนรู้ท่ี  12  วัฏจักรของยุง       3๙๐ 

 
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การค้นหาข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต               ๔๐๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine   ๔๑๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine    ๔๒๗ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต 1      ๔๔๐ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต 2     4๕๑ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 1     4๖๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 2     4๗๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง การนำเสนอข้อมูล       4๘๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ      4๙๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน     5๐๓ 

 
คณะทำงาน 

 

 

 

 



1 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาวิทยาศาสตร์       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน   40  ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาช่ัวโมง 
1 ตัวเรา 14 

แผนท่ี  1  ความหมายของอาหาร 1 1 
แผนท่ี  2  ความหมายของอาหาร 2 1 
แผนท่ี  3  ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 1 1 
แผนท่ี  4  ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 2 1 
แผนท่ี  5  คุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน  1 
แผนท่ี  6  อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย  1 
แผนท่ี  7  อาหารแต่ละม้ือของฉัน 1 
แผนท่ี  8  อาหารท่ีฉันชอบ 1 1 
แผนท่ี  9  อาหารท่ีฉันชอบ 2 1 
แผนท่ี  10 พลังงานจากอาหาร 1 
แผนท่ี  11 ธงโภชนาการ 1 1 
แผนท่ี  12 ธงโภชนาการ 2 1 
แผนท่ี  13 ปัจจัยท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 1 1 
แผนท่ี  14 ปัจจัยท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 2 1 

2 ชีวิตสัตว์ 14 
แผนท่ี 1   ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 1 1 
แผนท่ี  2  ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 2 1 
แผนท่ี  3  ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 3 1 
แผนท่ี  4  ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ 4 1 
แผนท่ี  5  ส่ิงท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 1 1 
แผนท่ี  6  ส่ิงท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 2 1 
แผนท่ี  7  อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 1 1 
แผนท่ี  8  อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 2 1 
แผนท่ี  9  อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 3 1 
แผนท่ี  10 น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 1  1 
แผนท่ี  11 น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 2 1 

 

  



2 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชาวิทยาศาสตร์              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน  40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาช่ัวโมง 

2 แผนท่ี  12 อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 1 1 
แผนท่ี  13 อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 2 1 
แผนท่ี  14 อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 3 1 

3 วัฏจักรของสัตว์ 13 
แผนท่ี  1  ความหมายของวัฏจักรสัตว์  1 
แผนท่ี  2  วัฏจักรของสัตว์ 1 1 
แผนท่ี  3  วัฏจักรของสัตว์ 2 1 
แผนท่ี  4  วัฏจักรของสัตว์ 3 1 
แผนท่ี  5  วัฏจักรของสัตว์ 4  1 
แผนท่ี  6  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 1 1 
แผนท่ี  7  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 2 1 
แผนท่ี  8  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 3 1 
แผนท่ี  9  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 4 1 
แผนท่ี  10  วัฏจักรของกบ  1 
แผนท่ี  11  วัฏจักรของผีเส้ือ 1 
แผนท่ี  12  วัฏจักรของยุง 1 

รวม 40 
 

 

 

 

 

 

 

  



3 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 1     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน   10  ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาช่ัวโมง 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

การค้นหาข้อมูล 10 
แผนท่ี 1 เร่ือง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 
แผนท่ี 2  เร่ือง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine 1 
แผนท่ี 3  เร่ือง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine 1 
แผนท่ี 4  เร่ือง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต 1 1 
แผนท่ี 5  เร่ือง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต 2 1 
แผนท่ี 6  เร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 1 1 
แผนท่ี 7  เร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 2 1 
แผนท่ี 8  เร่ือง การนำเสนอข้อมูล 1 
แผนท่ี 9  เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 1 
แผนท่ี 10  เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 1 

รวม 10 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง ตัวเรา                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง ความหมายของอาหาร (1)                     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี...........................เดือน............................................................................พ.ศ........................... 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 2.  ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 

  ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

2. สาระสำคัญ 

มนุษย์ต้องการอาหาร น้ำ อากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต  
 

3. สาระการเรียนรู้ 

  อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  
 ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค และทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกความหมายของอาหารได้ (K) 
  2. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับความหมายของอาหาร อย่างรวมพลัง ด้วยความต้ังใจและใฝ่รู้ได้ (P) 
  3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 

 

 

 



5 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

       1.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

     1.2 นักเรียนร่วมกันสังเกตแผนภาพความคิด ลักษณะของส่ิงมีชีวิต บนกระดาน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพความคิด ลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
 1.3 นักเรียนร่วมกันทบทวนลักษณะของส่ิงมีชีวิตในประเด็น ส่ิงมีชีวิตต้องการอาหาร 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1 นักเรียนร่วมกันบอกช่ือส่ิงท่ีคิดว่าเป็นอาหารท่ีนักเรียนรู้จักและรับประทาน ผู้แทนนักเรียน 

เขียนคำตอบบนกระดานในแบบแผนภาพความคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพความคิด ตัวอย่างอาหาร 

ลักษณะสำคัญ 

ของสิ่งมีชีวิต 

กินอาหารและน้ำได้ 

 

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้ 

 

สืบพันธ์ุและมีลูกได้ 

 

ขับถ่ายได้ 

 

เจริญเติบโตได้ 

 

หายใจได้ 

 

เคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหวได้ 

 

ตัวอย่างอาหาร 

 

ส้มตำ 

 

ราดหน้ากุ้ง 

 

ข้าวผัด 

 

ไก่ย่าง 

 

ข้าวมันไก่ 

 

ข้าวเหนียว 

 

ไข่เจียว 

 

ก๋วยเต๋ียว 

 

นมสด 

 พะโล้ 

 

แตงโม 
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 2.2  นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสำคัญกระตุ้นความคิด ดังน้ี   

  - อาหารหมายความว่าอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานแล้ว

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ต่อร่างกาย)  

 2.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน หรือจะ

แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้ โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน  

   2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษา อ่านเน้ือหา สืบสอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 

ความหมายของอาหาร โดยทำใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมายของอาหาร จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย พร้อมท้ังออกแบบการนำเสนอผลการสืบสอบในแบบท่ีน่าสนใจ 

 2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาแลกเปล่ียนและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

            นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันเก่ียวกับความหมายของอาหารว่า 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วน

ท่ีสึกหรอ ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค และทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติ 

  

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

   อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง อาหารท่ีมีประโยชน์ท่ีมีประโยชน์และอาหารท่ีไม่มี

ประโยชน์ เม่ือเรารับประทานเข้าไปแล้วจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

  5.1 นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

  5.2 ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก

หลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เร่ืองความหมายของอาหาร อย่างไร 

   - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเม่ือได้เรียนเก่ียวกับความหมายของอาหาร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

  5.3 ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

  5.4 ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน 
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7. ช้ินงาน /ภาระงาน  

 

ชื่อ............................................................................เลขที่..................................ชั้น........... 

 

ใบงาน  เรื่อง อาหารนั้นสำคัญไฉน 
 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่อง ความสำคัญของอาหาร ลงในกรอบให้

ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

1. การปฏิบัติตนตามข้อใดทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติ 

 1 รับประทานอาหารเฉพาะปลาเท่าน้ัน 

 2 นอนหลับพักผ่อนวันละ 2-3 ช่ัวโมง 

 3 ออกกำลังกายเดือนละ 1-2 คร้ัง 

 4 ด่ืมน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว 

 
 

2. แก๊ส A เป็นส่วนประกอบของอากาศท่ีมนุษย์ใช้ในการหายใจ 
 

 แก๊ส A ได้แก่ข้อใด 

 1 แก๊สมีเทน 

 2 แก๊สออกซิเจน 

 3 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 4 แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ 

 

3. สถานท่ีข้อใดให้อากาศบริสุทธ์ิกับมนุษย์ใช้ในการหายใจ 

 1 สวนสาธารณะในหมู่บ้าน 

 2 ใต้ทางด่วนท่ีมีการก่อสร้าง 

 3 ริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น 

 4 ริมน้ำใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 

 

4. อาหารหลักมีก่ีหมู่ 

 1 3 หมู่ 

 2 4 หมู่ 

 3 5 หมู่ 

 4 6 หมู่ 

 

5. อาหารและน้ำข้อใดช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงมากท่ีสุด 

 1 ยำผักกาดดอง  น้ำแดงโซดา 

 2 ขนมปังป้ิง  น้ำชาเขียวไข่มุก 

 3 มันฝร่ังทอด  น้ำอัดลม 

 4 ผัดไทยกุ้งสด  น้ำเต้าหู้ 
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6. แตงโมอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 

 1 หมู่ท่ี 1 

 2 หมู่ท่ี 2 

 3 หมู่ท่ี 3 

 4 หมู่ท่ี 4 

 

7. นมสดจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่เดียวกับอาหารในข้อใด 

 1 ปลา ไข่ 

 2 เผือก มัน 

 3 มะเขือเทศ คะน้า 

 4 เนยแข็ง น้ำมันพืช 

 

8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

 1 แสงช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างอาหารเองได้ 

 2 มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยอาศัยแสงและอุณหภูมิเท่าน้ัน 

 3 ถ้ามีอาหารและน้ำ แต่ไม่มีอากาศ มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ 

 4 อาหาร น้ำ และอากาศ เป็นปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

 

9. ผักต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายตามข้อใดมากท่ีสุด 

 1 ทำให้ร่างกายอบอุ่นและมีกำลัง 

 2 ทำให้ร่างกายมีกล้ามเน้ือท่ีแข็งแรง 

 3 ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ท้องไม่ผูก 

 4 ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

 

10. ถ้าจะรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด เราควรรับประทานอาหารตามข้อใด 

 1 ไข่ดาว 

 2 ข้าวผัดปู 

 3 ผัดผักรวม 

 4 ขนมปังสังขยา 
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 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

   1.      4   6.      4 

   2.      2   7.     1 

   3.      1   8.     4 

   4.      3   9.     3 

   5.      4                        10.   2   

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงานแผนภาพความคิด เร่ือง “ความหมายของอาหาร” 

  2) บัตรภาพประกอบการสอน  

  3) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 4) แบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 1 ตัวเรา 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมายของ

อาหารได้ (K) 

2. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับ

ความหมายของอาหาร 

อย่างรวมพลัง ด้วยความ

ต้ังใจและใฝ่รู้ได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนแผนภาพ
ความคิด 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรม

ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ใบงาน  เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตามข้ันตอน

และกำหนดภาระ

งานได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน

ในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องบางส่วน

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

. 

  



13 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. นักเรียนร่วมดูแผนภาพความคิด ลักษณะ
ของส่ิงมีชีวิต และตอบคำถาม 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

1. นักเรียนร่วมกันบอกช่ือส่ิงท่ีคิดว่าเป็น

อาหารท่ีนักเรียนรู้จักและรับประทาน 

2. บันทึกช่ืออาหารลงแผนภาพความคิด 

3. นำเสนอช่ืออาหารท่ีฉันรู้จักให้เพ่ือน ๆ ฟัง 

 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์   
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ

ความหมายของอาหารโดยใช้คำถาม 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนพร้อม

ยกตัวอย่างอาหารท่ีมีประโยชน์และไม่มี

ประโยชน์ 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                              เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ความหมายของอาหาร (2)                     เวลาเรียน  1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี.................................เดือน...................................................................................พ.ศ....................         
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

   2.  ว 1.2 ป.3/2   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 

ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

ความหมายของอาหาร  

 

3. สาระการเรียนรู้ 

  อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  
ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค และทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติ 

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกความหมายของอาหารได้ (K) 

  2. วาดภาพและระบายสีอาหารท่ีรู้จัก และช่ืนชอบรับประทานอย่างรวมพลังด้วยความต้ังใจ                  

และใฝ่รู้ได้ (P) 

  3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
  3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
  5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

     1.1) ครูนำภาพอาหารท่ีครูชอบรับประทาน มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนดังน้ี 
     - อาหารท่ีครูชอบมีอะไรบ้าง 

  1.2) ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับอาหารท่ีครูชอบรับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1) นักเรียนแต่ละคนออกแบบวาดภาพและระบายสี อาหารท่ีรู้จักและช่ืนชอบรับประทาน 

ลงในใบงาน เร่ือง อาหารท่ีฉันชอบ  

    2.2) นักเรียนแต่ละคนนำผลงานภาพวาดและระบายสี อาหารท่ีรู้จักและช่ืนชอบรับประทาน 

นำเสนอโดยวิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ออกมาเล่าให้เพ่ือน ๆ ฟัง แล้วเพ่ือน ๆ ร่วมกันช่ืนชม 

และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
  3.1) อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  
ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค และทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติ 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

  4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

หมู่ 1  เน้ือสัตว์ต่าง ๆ  นม  ไข่ เมล็ดถัวต่าง ๆ  ให้สารอาหารประเภท โปรตีน 

หมู่ 2  ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล ให้สารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต 

หมู่ 3  ผักต่าง ๆ ให้สารอาหารประเภท วิตามิน 

หมู่ 4  ผลไม้ ให้สารอาหารประเภท เกลือแร่ 

หมู่ 5 ไขมัน ให้สารอาหารประเภท ไขมัน   
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ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

     5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

  5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก

หลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่อย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

  5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

 

ช่ือ....................................................................................เลขท่ี................................ช้ัน............................ 

 

ใบงาน  เร่ือง อาหารท่ีฉันชอบรับประทาน 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนรายช่ืออาหารท่ีชอบลงในกรอบและระบายสีให้สวยงาม และให้บอกเหตุผลท่ีชอบ

รับประทานอาหารชนิดน้ัน 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ฉันชอบรับประทานอาหาร................................................................................................................ 

เพราะ................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน  เร่ือง “อาหารท่ีฉันชอบรับประทาน” 

  2) ภาพอาหารต่าง ๆ   

  3) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. จำแนกอาหารในแต่ละ

หมู่ของอาหารหลัก 5 หมู่

ได้ (K) 

 2. สังเกต และบอก

อาหารในแต่ละหมู่ของ

อาหารหลัก 5 หมู่ได้ (P) 

3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้  

ความมุ่งม่ันในการทำงาน 

(A) 

 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนนใบ
งาน 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียรพยายาม

ในการเรียน และ

เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้หรือแสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

หรือแสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และไม่เข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้และไม่

แสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

ภายนอกโรงเรียน

โดยมีผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม 

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุกคน

ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตามข้ันตอน

และกำหนดภาระ

งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและ

กำหนดภาระงาน

ได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน

ใหญ่ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมไดถูกต้อง

บางส่วน เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการ

ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมดูภาพอาหารท่ีครูชอบ
รับประทานแล้วตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

1. นักเรียนวาดรูปอาหารท่ีชอบ

รับประทานลงในใบงานท่ี 2 อาหารท่ี

ฉันชอบ 

2. นำเสนอรายการอาหารท่ีนักเรียน

ชอบแล้วนำเสนอให้เพ่ือน ๆ ฟัง 

 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย

เก่ียวกับอาหารท่ีเพ่ือน ๆ ชอบ โดยใช้

คำถาม 

2. ร่วมกันสรุปเก่ียวกับความหมายของ

อาหาร 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยสัญล ักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับ

นักเรียนพร้อมยกตัวอย่างและบอก

ประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่  

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง ตัวเรา                   เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ (1)        เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี...............................เดือน.....................................................................พ.ศ. ..............................                  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 

ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

อาหารหลัก 5 หมู่ ให้สารอาหารประเภทท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและ

แข็งแรง  

 

3. สาระการเรียนรู้ 

มนุษย์ต้องการอาหารหลัก 5 หมู่ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ือของอาหารท่ีรับประทานได้ (K)    

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของอาหารท่ีรับประทานได้ (K)    

3. ปฏิบัติกิจกรรมชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ อย่างรวมพลังด้วยความม่ันใจและซ่ือสัตย์ได้ (P) 

4. เม่ือนำอาหารมาจัดเป็นหมู่ สามารถจัดหมู่อาหารได้ถูกต้อง (P) 

5. เขียนแผนภาพความคิดอาหารหลัก 5 หมู่ได้ (P)    

6. มีความม่ันใจและซ่ือสัตย์ (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพอาหารหลากหลายชนิด แล้วนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
  
                      ขนมปัง       ไข่ไก่           นมสด 
 
 
 
 
 
 
                          ส้ม       คะน้า          เนยสด 
 
 1.2) ครูถามคำถามดังน้ี  
  1  นักเรียนรู้จักหรือเคยเห็นส่ิงท่ีอยู่ในภาพหรือไม่ (รู้จัก/เคย) 
  2  ส่ิงในภาพสามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้หรือไม่  (ได้) 
  3  นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่มส่ิงในภาพ   (ส่ิงท่ีเป็นอาหาร) 
  4  ช่ือของกลุ่มภาพน้ีคืออะไร  (อาหาร) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 2.1) นักเรียนร่วมกันทบทวนประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะเรียนใหม่ 

โดยร่วมกันตอบคำถามสำคัญกระตุ้นความคิด ดังน้ี   

   1. อาหารในภาพมีอะไรบ้าง 

   (ตัวอย่างคำตอบ  ขนมปัง ไข่ไก่ นมสด ส้ม คะน้า เนยสด) 

    2. ถ้านำอาหารมาจัดเป็นหมู่จะแบ่งได้ก่ีหมู่ อะไรบ้าง 

   (ตัวอย่างคำตอบ 5 หมู่  ดังน้ี หมู่ท่ี 1 ได้แก่  ไข่ไก่ นมสด  หมู่ท่ี 2 ได้แก่ ขนมปัง          

หมู่ท่ี 3 ได้แก่ คะน้า  หมู่ท่ี 4 ได้แก่ ส้ม  หมู่ท่ี 5 ได้แก่ เนยสด) 

     3. อาหารหลักแบ่งเป็นก่ีหมู่ แต่ละหมู่ประกอบด้วยอาหารใดบ้าง 

          (ตัวอย่างคำตอบ 5 หมู่ ได้แก่ 

  หมู่ท่ี 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว์ นม ไข่ ถ่ัวชนิดต่าง ๆ   

  หมู่ท่ี 2 อาหารประเภทข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล  

  หมู่ท่ี 3 อาหารประเภทผักต่าง ๆ  

  หมู่ท่ี 4 อาหารประเภทผลไม้ต่าง ๆ  

  หมู่ท่ี 5 อาหารประเภทไขมันจากสัตว์และพืช) 
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 โดยวิธีทบทวนอาจใช้วิธีนักเรียนทำเป็นรายบุคคล หรือนักเรียนทำเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีการ 

  2.2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ

แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติ ลงใน           

ใบงาน เร่ือง ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 

  2.3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 

โดยร่วมกันตอบคำถามหลังทำกิจกรรม ดังน้ี 

     1  นักเรียนรับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู่หรือไม่ ถ้าไม่ครบขาดอาหารหมู่ใด  

และอาหารหมู่น้ันได้แก่อะไร (รับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู่) 

    2  นักเรียนควรรับประทานอาหารอะไรเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ร่างกายได้อาหารครบท้ัง 5 หมู่  

(ไม่รับประทานอะไรเพ่ิม เพราะรับประทานเพียงพอครบ 5 หมู่แล้ว) 

    3  อาหารท้ัง 5 หมู่ มีอะไรบ้าง 
    (ตัวอย่างคำตอบ  หมู่ท่ี 1 ได้แก่ ปู ไก่ ไข่ เต้าหู้ 
      หมู่ท่ี 2 ได้แก่ ข้าว น้ำตาล 
      หมู่ท่ี 3 ได้แก่ ผักชนิดต่าง ๆ 
      หมู่ท่ี 4 ได้แก่ แตงโมและมะละกอ 
      หมู่ท่ี 5 ได้แก่ ไขมันสัตว์และไขมันพืช) 
   4  สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร 
    (อาหารเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ได้ อาหารแต่ละชนิด 
มีส่วนประกอบและประโยชน์ต่างกัน แบ่งได้เป็น 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ท่ี 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว์ ไข่ นมและถ่ัว
ชนิดต่าง ๆ  หมู่ท่ี 2 อาหารประเภทข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล  หมู่ท่ี 3 อาหารประเภทผักต่าง ๆ 
หมู่ท่ี 4 อาหารประเภทผลไม้ต่าง ๆ หมู่ท่ี 5 อาหารประเภทไขมันจากสัตว์และพืช) 
 
 ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
      4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง ความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

หมู่ 1  สารอาหารหมู่ท่ี 1 มีมากในอาหารประเภทเน้ือสัตว์ นม ไข่ และถ่ัวต่างๆ “โปรตีน” 
เป็นสารอาหารท่ีมีส่วนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต มีความแข็งแรง ช่วยเสริมภูมิต้านทานเพ่ือป้องกันโรค และ
ซ่อมแซมร่างกายเม่ือเกิดการสึกหรอ  

หมู่ 2  ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล ให้สารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่ง

พลังงานหลักท่ีร่างกายต้องการในแต่ละวัน ซ่ึงส่วนมากจะถูกใช้จนหมดในวันต่อวันจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น เดิน นอน ทำงาน และออกกำลังกาย เป็นต้น 

หมู่ 3  ผักต่าง ๆ ให้สารอาหารประเภท วิตามิน จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมาก

ย่ิงข้ึน มีภูมิต้านทานต่อเช้ือโรคชนิดต่างๆ และทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติอีกด้วย 
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หมู่ 4  ผลไม้ ให้สารอาหารประเภท เกลือแร่ ถึงแม้ว่าร่างกายจะต้องการ “เกลือแร่หรือแร่

ธาตุ” ในปริมาณไม่มากนัก แต่ก็ไม่สามารถขาดได้อยู่ดี เพราะสารอาหารดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญท่ีช่วยให้การ

ทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ 

หมู่ 5 ไขมัน ช้ันไขมันใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณสะโพก หรือบริเวณ

ต้นขา เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นแหล่งพลังงานสำรองไว้ใช้ในเวลาท่ีจำเป็น ให้สารอาหารประเภท 

ไขมัน   มีส่วนช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต และบางส่วนจะถูกสะสมไว้ท่ี 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    -  นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่อย่างไร 

   -  จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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ช่ือ..............................................................เลขท่ี........................ช้ัน.................... 

 

ใบงาน  เร่ือง ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 

 

คำช้ีแจง  นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน รวบรวมรายช่ืออาหารท่ีรับประทานในหน่ึงวัน 

และจัดจำแนกว่าอาหารท่ีรับประทานน้ันประกอบด้วยอาหารหลักหมู่ใด แล้วบันทึกผล 

 

ตาราง  รายช่ือและหมู่ของอาหาร  

รายช่ืออาหาร 

อาหารหลัก 

หมู่ท่ี 1 

เน้ือสัตว์ ไข่ 

นม ถ่ัว 

หมู่ท่ี 2 

 ข้าว แป้ง เผือก     

  มัน น้ำตาล 

หมู่ท่ี 3 

ผักต่าง ๆ 

หมู่ท่ี 4 

ผลไม้ต่าง ๆ 

หมู่ท่ี 5 

ไขมันสัตว์

ไขมันพืช 

1. ข้าวผัดปู                –    

2. แกงจืดไก่    ใส่

เต้าหู้                                  –    

3. ผัดผักรวม          –              –    

4. ไข่ดาว            –          –          –    

5. แตงโ มแ   ละ

มะละกอ          –            –            –  

 

ตอบคำถามต่อไปน้ี 

 1. นักเรียนรับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู่หรือไม่ ถ้าไม่ครบขาดอาหารหมู่ใด และอาหารหมู่น้ัน 
ได้แก่อะไร (รับประทานครบท้ัง 5 ห                                                                            )  
 

 2. นักเรียนควรรับประทานอาหารอะไรเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ร่างกายได้อาหารครบท้ัง 5 หมู่ 
  (ไม่รับประทานอะไรเพ่ิม เพร                     าะรับประทานเพียงพอครบ 5 หมู่แล้ว)  
   
 3. อาหารท้ัง 5 หมู่ มีอะไรบ้าง 
  (หมู่ท่ี 1 มี                                                                   ปู ไก่ ไข่ เต้าหู้   
  (หมู่ท่ี 2 มี                                                                       ข้าว น้ำตาล   
   
 4. สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร  
  (อาหารเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ได้ อาหารแต่ละชนิดมี
  และประโยชน์ต่างกัน แบ่งได้เป็                                       น 5 หมู่ ได้แก่ “”””””” 
  หมู่ท่ี 1 อาหารประเภทเน้ือสั                              ตว์ ไข่ นม และถ่ัวชนิดต่าง ๆ “ 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1)  ใบงานท่ี 3 เร่ือง ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 

  2)  ภาพขนมปัง ไข่ไก่ นมสด คะน้า ส้ม เนยสด 

 3)  ภาพอาหารหลัก 5 หมู่  

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกช่ือของอาหารท่ี

รับประทานได้ (K)    

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลัก

ของอาหารท่ีรับประทาน

ได้ (K)    

3. ปฏิบัติกิจกรรม ชนิด

ของอาหารและอาหารหลัก 

5 หมู่ อย่างรวมพลัง ด้วย

ความม่ันใจและซ่ือสัตย์ได้ 

(P) 

4. เม่ือนำอาหารมาจัดเป็น

หมู่ สามารถจัดหมู่อาหาร

ได้ถูกต้อง (P) 

5. เขียนแผนภาพความคิด

อาหารหลัก 5 หมู่ได้ (P)    

6. มีความม่ันใจและ

ซ่ือสัตย์ (A) 

 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ โดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้

ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้

ทุกคนขาด

ความ

รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน

ในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องเป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการ

ทำกิจกรรมได้

ถูกต้อง

บางส่วน ไม่

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้อง

บางส่วนขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมดูภาพอาหารต่าง ๆ และตอบ
คำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

1. นักเรียนร่วมกันคิดชนิดของอาหารและ 
อาหารหลัก 5 หมู่ ทำไมเราจึงต้องรับประทาน

อาหาร 
ให้ครบท้ัง 5 หมู่ และถ้าเรารับประทานอาหาร

ไม่ครบ 
ท้ัง 5 หมู่ ผลจะเป็นอย่างไร  
 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์   
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ

รับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ โดยใช้คำถาม 

2. ร่วมกันสรุปเก่ียวกับความสำคัญของอาหาร

หลัก 5 หมู่ 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนพร้อม

ยกตัวอย่างและบอกประโยชน์ของอาหารหลัก 

5 หมู่  

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3         

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                  เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ 2             เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี ........................... เดือน.......................................................................พ.ศ. ..............................  
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ

ส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 

2. สาระสำคัญ 

 มนุษย์ต้องการอาหารหลัก 5 หมู่ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 

3. สาระการเรียนรู้ 

 อาหารหลัก 5 หมู่   
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ือของอาหารท่ีรับประทานได้ (K) 

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของอาหารท่ีรับประทานได้ (K) 

  3. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ได้ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ โดยครูใช้คำถามดังน้ี 

     -  อาหารท่ีนักเรียนรับประทานในแต่ละวัน แบ่งออกเป็นก่ีหมู่ อะไรบ้าง 
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 2. ครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพอาหาร  แล้วใช้คำถามดังน้ี 

     -  แผนภาพอาหารท่ีนักเรียนสังเกตประกอบด้วยอาหารหมู่ใดบ้าง 

     -  นักเรียนทราบหรือไม่ว่า อาหารท่ีนักเรียนรับประทานในแต่ละวันประกอบด้วยอาหารหมู่ใดบ้าง 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง อาหาร 5 หมู่  

3. นักเรียนทำใบงานเร่ือง อาหาร 5 หมู่ โดยสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์และอินเตอร์เน็ต (นักเรียนเตรียมแผนภาพอาหารมาล่วงหน้ากลุ่มละ 1 แผน) 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. ครูและนักเรียนช่วยกันนำใบงานมาจัดป้ายนิเทศให้ความรู้หน้าห้องเรียน 

 2. นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดงอาหาร 5 หมู่ ลงในกระดาษเอส่ี และระบายสีให้สวยงาม 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง อาหาร 5 หมู่ 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง อาหาร 5 หมู่ 

  

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนติดแผนภาพในช่องว่าง แล้ววิเคราะห์แผนภาพว่าประกอบด้วยอาหารหมู่

ใดบ้าง 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพอาหารชื่อ.................................... 

ใบงาน เรื่อง อาหาร 5 หมู: 
 

จากแผนภาพอาหาร ให้นักเรียนวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารว่าจัดเป็นอาหารในหมู่ใด 

1. อาหารหมู่ 1 ได้แก ่………………………………………………………………………………………….. 
2. อาหารหมู่ 2 ได้แก ่………………………………………………………………………………………….. 
3. อาหารหมู่ 3 ได้แก ่………………………………………………………………………………………….. 
4. อาหารหมู่ 4 ได้แก ่………………………………………………………………………………………….. 
5. อาหารหมู่ 5 ได้แก ่………………………………………………………………………………………….. 
6. จากแผนภาพอาหารประกอบด้วยอาหารหมู่ใดบ้าง      

....................................................................................................................................... 

7. นักเรียนรับประทานอาหารเมนูนี้ นักเรียนได้สารอาหารครบ 5 หมู่ หรือไม่.................. 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนนำคำท่ีกำหนดให้ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับอาหารหลัก 5 หมู่

      

แบบฝึกหัด เรื่อง อาหาร 5 หมู่ 

     

        

  

  

 

 

      

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

อาหารหมู่ 1  

1......................................... 

2......................................... 

 

อาหารหมู่ 2  

1......................................... 

2......................................... 

 

อาหารหมู่ 3  

1......................................... 

2......................................... 

 

อาหารหมู่ 4  

1......................................... 

2......................................... 

 

อาหารหมู่ 5  

1......................................... 

2......................................... 

 

เน้ือสัตว? ข2าว ผักตำลึง 

มะม:วง 

น้ำมัน ฝรั่ง 

น้ำตาล ผักคะน2า  ไข: เนย 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงานเร่ือง อาหาร 5 หมู่ 

  2) อุปกรณ์การจัดป้ายนิเทศ 

3) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  

4)  อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง หลักในการรับประทานอาหาร 

6) แผนภาพอาหาร (นักเรียนเตรียมล่วงหน้า) 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกช่ือของอาหารท่ี

รับประทานได้ (K) 

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของ

อาหารท่ีรับประทานได้ (K) 

3. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 

5 หมู่ได้ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
2. ตรวจใบงาน 

 

3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
 

 

2. ใบงาน 

 

3. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตามข้ันตอน

และกำหนดภาระ

งานได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนดภาระ

งานได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ความ

กระตือรือร้น 

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

บางส่วน ไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้
เก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ โดยครูใช้คำถามดังน้ี 
     -  อาหารท่ีนักเรียนรับประทานใน
แต่ละวัน แบ่งออกเป็นก่ีหมู่ อะไรบ้าง 
2. ครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพอาหาร แล้วใช้
คำถามดังน้ี 
     -  แผนภาพอาหารท่ีนักเรียนสังเกต
ประกอบด้วยอาหารหมู่ใดบ้าง 
     -  นักเรียนทราบหรือไม่ว่า อาหารท่ี
นักเรียนรับประทานในแต่ละวันประกอบด้วย
อาหารหมู่ใดบ้าง 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 

คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และ

อ่อน 

2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง อาหาร 5 หมู่  

3. นักเรียนทำใบงานเร่ือง อาหาร 5 หมู่ โดย

สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ในหนังสือ

เรียน 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ัน

เรียน 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ

กิจกรรม  

3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

1. ครูและนักเรียนช่วยกันนำใบงานมาจัดป้าย

นิเทศให้ความรู้หน้าห้องเรียน 

2. นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดงอาหาร 

5 หมู่ ลงในกระดาษเอส่ี และระบายสีให้

สวยงาม 

  

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  

1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง อาหาร 5 หมู่ 

2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง อาหาร 5 หมู่  

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง ตัวเรา                       เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง คุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน                      เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี.................................เดือน.......................................................................พ.ศ. ……………………….. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 2.  ว 1.2 ป.3/2   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้

ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

คุณค่าทางอาหารท่ีรับประทาน  

 

3. สาระการเรียนรู้ 

  อาหารแต่ละชนิด นอกจากมีสารอาหารท่ีให้ประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วยังมีน้ำอยู่ด้วย น้ำเป็นส่ิง
สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายขาดน้ำไม่ได้ เพราะน้ำช่วยนำอาหารไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
และช่วยควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ระบบการย่อยอาหาร การหมุนเวียนของโลหิต การขับถ่าย
ของเสียออกจากร่างกาย นอกจากน้ีน้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติและทำให้ผิวพรรณสดช่ืนด้วย
  

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกคุณค่าทางอาหารท่ีรับประทานได้ (K) 

  2. ระบุคุณค่าทางอาหารท่ีรับประทานได้ (P) 

  3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

       3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
       4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
       5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
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 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

     1.1) ครูนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนดังน้ี 
      - จากแผนภาพอาหารหลัก  5  หมู่ ท่ีนักเรียนเห็นมีอาหารอะไรบ้าง 
  - มีคุณค่าทางอาหารแต่ละหมู่อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1) แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน   

        2.2) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้   

        2.3) ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้น 

กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งอาหารท่ีเรารับประทานเป็น 5 หมู่เรียกว่า อาหารหลัก 5 หมู่ 

         หมู่ท่ี 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว์ นม ไข่ ถ่ัวชนิดต่างๆ ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีโปรตีนมาก ช่วยให้ร่างกาย

เจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและต้านทานโรค 

         หมู่ที 2 อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น ข้าว แป้ง ขนมปัง เผือก มัน น้ำตาล ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมี

คาร์โบไฮเดรตมาก ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการ ทำงานต่างๆ  

         หมู่ท่ี 3 อาหารประเภทผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีวิตามินและเกลือ

แร่ ช่วยในร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรค 

         หมู่ท่ี 4 อาหารประเภทผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม สัปปะรด ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีวิตามินและเกลือแร่ช่วยให้

อวัยวะต่างๆ แข็งแรงและทำงานปกติ 

         หมู่ท่ี 5 อาหารประเภทน้ำมันและไขมัน เช่นน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ เนย ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีไขมันมาก 

ช่วยให้แพลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

      4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งอาหารท่ีเรารับประทานเป็น 5 หมู่เรียกว่า อาหารหลัก 5 หมู่ 

         หมู่ท่ี 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว์ นม ไข่ ถ่ัวชนิดต่าง ๆ ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีโปรตีนมาก ช่วยให้ร่างกาย

เจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและต้านทานโรค 

         หมู่ที 2 อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น ข้าว แป้ง ขนมปัง เผือก มัน น้ำตาล ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมี

คาร์โบไฮเดรตมาก ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการ ทำงานต่าง ๆ  

         หมู่ท่ี 3 อาหารประเภทผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีวิตามินและเกลือ

แร่ ช่วยในร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรค 

         หมู่ท่ี 4 อาหารประเภทผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม สัปปะรด ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีวิตามินและเกลือแร่ช่วยให้

อวัยวะต่างๆ แข็งแรงและทำงานปกติ 

         หมู่ท่ี 5 อาหารประเภทน้ำมันและไขมัน เช่นน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ เนย ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีไขมันมาก 

ช่วยให้แพลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

  

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับคุณค่าทางอาหารอย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 

ใบความรู้  เร่ืองคุณค่าของอาหาร 

  ประโยชน์ของอาหาร 

  อาหารแต่ละชนิด นอกจากมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วยังมีน้ำอยู่ด้วย น้ำเป็นสิ่งสำคัญ

และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายขาดน้ำไม่ได้ เพราะน้ำช่วยนำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และ

ช่วยควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ระบบการย่อยอาหาร การหมุนเวียนของโลหิต    

การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย นอกจากน้ี น้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติและ              

ทำให้ผิวพรรณสดช่ืนด้วย 

 อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น 

  1. ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหารจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ สมอง กระดูก ผิวหนัง เส้นผม หลอด

เลือดและอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ทำให้โตข้ึน มีน้ำหนักมากข้ึน 

           2. ให้พลังงานและความอบอุ่นแกร่างกาย ไม่ว่าเดิน ว่ิง ทำงานหรือใช้ความคิด แม้แต่เวลาหลับ 

อวัยวะบางอย่างก็ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ได้หยุด และยังต้องการพลังความร้อนช่วยให้อบอุ่น  
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           3. ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ท่ีสึกหรอของร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้องทำงานอยู่เสมอ ทำให้เกิด

การสึกหรอและเส่ือมสลายไป อาหารจะช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้ปกติ อาจมี

การสร้างเน้ือหนังเพ่ิมข้ึนมาบ้าง ทำให้อ้วนข้ึน แต่ไม่สูงข้ึน 

           4. ทำให้ส่วนต่าง ๆของร่างกายทำงานได้ตามปกติ อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายต้องการอาหารไปบำรุง

ให้เจริญเติบโตได้เต็มท่ีมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือท่ีจะทำงานได้ตามหน้าท่ี ถ้าร่างกาย ขาดอาหารอวัยวะ

บางส่วนจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดโรคได้เช่นโรคคอพอก เป็นต้น 

           5. สร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย เม่ือกินอาหารทีมีประโยชน์ สะอาดและเพียงพอกับความ

ต้องการของร่างกาย จะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจ ก็สดช่ืนแจ่มใส ย่อมมีความต้านทานโรคได้ดีหรือ

ถ้าเจ็บป่วยก็มีอาการไม่รุนแรงมากนัก นอกจากน้ียังช่วยป้องกันโรค 

กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งอาหารท่ีเรารับประทานเป็น 5 หมู่เรียกว่า อาหารหลัก 5 หมู่ 

         หมู่ท่ี 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว์ นม ไข่ ถ่ัวชนิดต่าง ๆ ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีโปรตีนมาก ช่วยให้ร่างกาย

เจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและต้านทานโรค 

         หมู่ที 2 อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น ข้าว แป้ง ขนมปัง เผือก มัน น้ำตาล ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมี

คาร์โบไฮเดรตมาก ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการ ทำงานต่าง ๆ  

         หมู่ท่ี 3 อาหารประเภทผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีวิตามินและเกลือ

แร่ ช่วยในร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรค 

         หมู่ท่ี 4 อาหารประเภทผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม สัปปะรด ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีวิตามินและเกลือแร่ช่วยให้

อวัยวะต่างๆ แข็งแรงและทำงานปกติ 

         หมู่ท่ี 5 อาหารประเภทน้ำมันและไขมัน เช่นน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ เนย ฯลฯ อาหารในหมู่น้ีมีไขมันมาก 

ช่วยให้แพลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

 

ช่ือ.................................................................เลขท่ี................................ช้ัน............................ 

ใบงาน  คุณค่าของอาหารท่ีรับประทานได้ 

คำช้ีแจง   ให้นักเรียนทำเคร่ืองหมาย   √    ลงในช่องท่ีตรงกับหน้าท่ีและประโยชน์ของอาหารชนิดน้ันๆ 

 
ช่ืออาหาร 

หน้าท่ีและประโยชน์ของอาหาร 
ให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้ความร้อน - พลังงาน ป้องกันโรค 

1.  ถ่ัวเขียว    
2.  ไข่    
3.  หมู    
4.  นม    
5.  ไอศกรีม    
6.  ไก่    
7.  หอย    
8.  ข้าว    
9.  ผักบุ้ง    
10.  ฝร่ัง    
สรุปผลการสำรวจ 
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน  เร่ือง “คุณค่าทางอาหารแต่ละประเภท” 

  2) ภาพอาหารหลัก  5  หมู่   

  3) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกคุณค่าทางอาหาร

ท่ีรับประทานได้ (K) 

2. ระบุคุณค่าทางอาหารท่ี

รับประทานได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ 

(A) 

 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย 

สวยงาม บันทึก

ข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้

บางส่วน เสร็จ

ไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน

ในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องเป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องบางส่วน

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

10. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมดูภาพอาหารท่ีหลัก 5 หมู่แล้ว
ตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

1. นักเรียนสืบค้นในใบความรู้ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. นำเสนอคุณค่าให้เพ่ือน ๆ ฟัง 

 

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ

คุณค่าทางอาหาร  

2. ร่วมกันสรุปเก่ียวกับคุณค่าทางอาหาร  

 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยสัญล ักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน

พร้อมยกตัวอย่างและคุณค่าอาหารหลัก 5 

หมู่  

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                           เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย                เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี...................................เดือน......................................................................พ.ศ. ………………………. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2 ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

  2.  ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 

ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารหรือสารอาหารในจำนวนท่ีเพียงพอต่อ

ความต้องการของร่างกาย ซ่ึงในแต่ละวัยก็มีความต้องการสารอาหารท่ีต่างกันไป 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

  อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. บอกอาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยได้ (K) 

 2. ยกตัวอย่างอาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยได้ (P) 

 3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  1.1) ครูนำอาหารวัยเด็กอายุ 6-12  เดือน  วัยเด็ก  และวัยผู้ใหญ่  มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน
ดังน้ี 
   - จากแผนภาพอาหารท่ีนักเรียนเห็นมีอาหารอะไรบ้างท่ีเหมาะสมกับเด็ก  แบบไหมเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ 
 

 

 

  

 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1) แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน   

  2.2) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้ อาหารท่ีเหมาะกับเพศและวัย  

 2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นอาหาร ท่ีเหมาะกับเพศและวัย และบันทึกผล โดยทำเป็น  mind  

mapping 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

  4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

  

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

  5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก

หลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะกับเพศและวัย อย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

  5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   
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7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

ใบความรู้ 

1 การบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วน 

  อาหารในแต่ละม้ือควรมีสารอาหารครบท้ัง 5 ประเภทเพ่ือการกินดีมีสุข คือประกอบด้วยสารอาหารดังต่อไปน้ี 

   อาหารท่ีมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน จะให้พลังงานและความอบอุ่น 

   อาหารท่ีมีสารอาหารประเภทโปรตีนจะช่วยสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

   อาหารท่ีมีสารอาหารประเภทเกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้

เป็นปกติ 

 
2 ความต้องการสารอาหาร 

              มนุษย์ทุกคนต้องการอาหารหรือสารอาหารในจำนวนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  

ซ่ึงในแต่ละวัยก็มีความต้องการสารอาหารท่ีต่างกันไป 

             1. วัยทารก (แรกเกิด- 1 ปี) อาหารหลักคือ น้ำนม นมแม่เป็นอาหารทีดีและเหมาะท่ีสุดสำหรับ

ทารกนอกจากนมแม่แล้ว ทารกยังจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมดังตารางต่อไปน้ี 
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  2. เด็กวัยก่อนเรียน (2 - 5 ปี) เด็กวัยน้ีต้องการอาหารเช่นเดียวกับทารกในระยะ 1 ปีแรก  

แต่ต้องการปริมาณมากข้ึน เพราะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต 

  3. เด็กวัยเรียน (6 - 13 ปี) เป็นวัยท่ีร่างกายกำลังเจริญเติบโตช้า ๆ แต่สม่ำเสมอ การท่ีจะ

เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้เด็กต้องได้อาหารถูกต้อง ตามหลักโภชนาการในปริมาณท่ีเหมาะสม และเพียงพอ

กับความต้องการของร่างกาย ปัญหาโภชนาการของเด็กวัยน้ีคือได้รับอาหารโปรตีนและแคลอร่ีไม่เพียงพอกับ

ความต้องการของร่างกาย ทำให้มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกลายเป็นโรคขาดสารอาหาร หรือได้รับมาก

เกินไปทำให้ภาวะโภชนาการเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซ่ึงอาจเกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด

หัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง ไขข้ออักเสบ 

 

 
  4. เด็กวัยรุ่น (13 - 19 ปี) วัยรุ่นควรได้รับสารอาหารครบทุกประเภท คือ กินข้าว เน้ือสัตว์ ถ่ัว ไข่ 

น้ำนม ไขมัน ผักและผลไม้ทุกวัน เน่ืองจากเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากท้ังด้านรูปร่าง หน้าตา จิตใจ 

อารมณ์ และการร่วมสังคมกับคนอ่ืน ๆ 

 5. วัยผู้ใหญ่ (20-40 ปี) เป็นวัยท่ีร่างกายเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว แต่ร่างกายก็ยังต้องการสารอาหาร

เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนท่ีชำรุดทรุดโทรม ผู้ใหญ่ควรกินอาหารให้ครบได้

สัดส่วนตามความต้องการของร่างกาย ความต้องการวิตามินยังคงเท่ากับวัยรุ่น สำหรับธาตุเหล็กร่างกายยัง

ต้องการมาก ควรลดปริมาณการกินของหวาน น้ำตาล ไขมันโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์เพ่ิม ปริมาณการกินผัก

และผลไม้มากข้ึน 

  6. วัยชรา ไม่ต้องการแคลอรีมากเพราะมีการเคล่ือนไหวน้อย จึงต้องการอาหารประเภทไขมัน และ

คาร์โบไฮเดรตน้อยแต่ต้องการเหล็กและแคลเซ่ียมมากเพ่ือความแข็งแรงของกระดูก ควบคุมการทำงานของ

ประสาท กล้ามเน้ือ และการแข็งตัวของโลหิต 

          ส่วนท่ีเป็นนักกีฬา อาหารของนักกีฬาท่ีให้พลังงานอย่างมาก จะต้องมีสัดส่วนดังน้ีคือ โปรตีน 12 

เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 33 เปอร์เซ็นต์ และคาร์โบไฮเดรต 55 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องด่ืมน้ำให้เพียงพอต่อการดูดซึม

อาหารและทำให้กากอาหารไม่จับตัวแข็งและถ่ายสะดวก ก่อนการแข่งขันนักกีฬาต้องกินอาหารน้อย ๆ เพราะ

ถ้ากินมาก เลือดจะถูกดึงจากกล้ามเน้ือไปให้กระเพาะเพ่ือย่อยอาหาร ทำให้เล่นกีฬาได้ไม่เต็มความสามารถ 

ดังน้ันก่อนการแข่งขันควรด่ืมน้ำผลไม้เพ่ือป้องกันการเสียน้ำมากเกินไปซ่ึงทำให้เหน่ือยเร็ว 
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สำหรับผู้ใหญ่ท่ีมีร่างกายเล็กหรือใหญ่หรือทำงานหนักก็รับประทานอาหารลดลงหรือเพ่ิมข้ึนจากปริมาณ

ดังกล่าวน้ี 
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ใบงาน  อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

ช่ือ……………………………………………………………………………………ช้ัน………………………….เลขท่ี……………….. 

คำช้ีแจง   

 1.ให้นักเรียนวิเคราะห์อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

 2.ออกแบบ mind mapping พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน  เร่ือง “อาหารท่ีเหมาะกับเพศและวัย” 

  2) ตารางอาหารท่ีเหมาะกับเพศและวัย 

3) ภาพอาหารวัยเด็ก  วัยเรียนและวัยผู้ใหญ่ 

  4) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกอาหารท่ีเหมาะกับ

เพศและวัย ได้ (K) 

2. ยกตัวอย่างอาหารท่ี

เหมาะกับเพศและวัยได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการ
ตอบคำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการ

ตอบ 

คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้

แบบประเมิน

พฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 
2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย 

สวยงาม บันทึก

ข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้

บางส่วน เสร็จ

ไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่

เรียนรู้ 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

ต้ังใจ เพียรพยายาม

ในการเรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้หรือแสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียนโดยมีผู้อ่ืน

แนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และไม่เข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้และไม่

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตามเป้าหมาย

โดยมีผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจ

และไม่รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม 

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 

คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุกคน

ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ไม่ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 

คะแนน) 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนดภาระ

งานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน

ใหญ่ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาด

ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องเป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมใดถูกต้อง

บางส่วน เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

บางส่วน ไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่

ถูกต้องบางส่วนไม่

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

การนำเสนอผลการ

ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่

ถูกต้องบางส่วน

ขาดความชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้  

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.1 ) ครูนำอาหารวัยเด็กอายุ 6-12  เดือน 
วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่  มาให้นักเรียนดู แล้วถาม 
นักเรียนดังน้ี 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 



59 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

     - จากแผนภาพอาหารท่ีนักเรียนเห็นมีอาหาร
อะไรบ้างท่ีเหมาะสมกับเด็ก  แบบไหมเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

   2.1)  แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน   

   2.2)  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้ 

อาหารท่ีเหมาะกับเพศและวัย  

    2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นอาหารท่ี

เหมาะกับเพศและวัย และบันทึกผลโดยทำเป็น  mind  

mapping 

 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

ผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

    4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน 

เร่ือง อาหารท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                           เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง อาหารแต่ละม้ือของฉัน                         เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี....................................เดือน...................................................................พ.ศ. ………………………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  

โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

  2.  ว 1.2 ป.3/2   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 

ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

อาหารแต่ละม้ือของฉัน 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

การรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพเป็นส่ิงสำคัญสำหรับคนทุกวัย ... บทความน้ีได้ให้แนวทางในการ

เลือกอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตต้ังแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ... ท้ังวัน เม่ือเด็กอายุครบ 5 ขวบ

ก็สามารถให้เด็กรับประทานอาหารท่ัวไปเหมือนสมาชิกอ่ืน ๆ  

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกอาหารแต่ละม้ือของฉันได้ (K) 

  2. ยกตัวอย่างอาหารแต่ละม้ือของฉันได้ (P) 

  3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  1.1) ครูนำภาพอาหารเช้า  กลางวัน  เย็น  มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาร่วมกันในอาหารแต่ละม้ือ 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1) แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน   

  2.2) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเพ่ือนในกลุ่ม  ใน  1  วัน  ม้ือเช้า  ม้ือกลางวัน  และม้ือเย็น  

  2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นจากเพ่ือน  และบันทึกผลลงตาราง 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

  3.1)  ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

  4.1)  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง อาหารแต่ละม้ือของฉัน 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

  5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก

หลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับอาหารแต่ละม้ือของฉันอย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

  5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
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ใบงาน  อาหารแต่ละม้ือของฉัน 

 

ช่ือ………………………………………………ช้ัน………………………….เลขท่ี……………….. 

คำช้ีแจง   

 1. ให้นักเรียนสอบถามอาหารแต่ละม้ือของฉันจากเพ่ือน  ม้ือเช้า  กลางวัน  เย็น 

 2. บันทึกลงตารางอาหารแต่ละม้ือของฉัน 

 3. วิเคราะห์อาหารท่ีรับประทานอยู่อาหารหมู่ใด  โดย  √  ลงในตารางให้ถูกต้อง 

 

ตาราง  บันทึกผลอาหารแต่ละม้ือของฉันจากเพ่ือน  ม้ือเช้า  กลางวัน  เย็น 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายการอาหาร ประเภทอาหาร 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือ

แร่ 
วิตามิน ไขมัน 

1 ………………………….…… 
………………………..……… 
 

……………………………….. 
………………………….…… 
………………………..……… 
………………..……………… 

…………..……… 
………………… 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

2 ………………………….…… 
………………………..……… 
 

……………………………….. 
………………………….…… 
………………………..……… 
………………..……………… 

…………..……… 
………………… 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

3 ………………………….…… 
………………………..……… 
 

……………………………….. 
………………………….…… 
………………………..……… 
………………..……………… 

…………..……… 
………………… 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

4 ………………………….…… 
………………………..……… 
 

……………………………….. 
………………………….…… 
………………………..……… 
………………..……………… 

…………..……… 
………………… 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

 
 

 

สรุปผลการสำรวจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…. 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน  เร่ือง “อาหารแต่ละม้ือของฉัน” 

          2) ภาพอาหารแต่ละม้ือ 

  3) แหล่งเรียนรู้จากเพ่ือน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกอาหารแต่ละ

ม้ือของฉันได้ (K) 

2. ยกตัวอย่างอาหาร

แต่ละม้ือของฉันได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและใฝ่

รู้ (A) 

  

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 

คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และไม่เข้า

ร่วมกิจกรรมการ
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

เรียนรู้และไม่

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจ

และไม่รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม 

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 

คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ไม่ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวาง

แผนการสำรวจและ

กำหนดภาระงานไม่

ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาด

ความกระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 

คะแนน) 

ความ

กระตือรือร้น 

ความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องเป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

บางส่วน ไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่

ถูกต้องบางส่วนไม่

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

การนำเสนอผลการ

ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่

ถูกต้องบางส่วนขาด

ความชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้  

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.1) ครูนำภาพอาหารเช้า กลางวัน เย็น  มา

ให้นักเรียนดูแล้วสนทนาร่วมกันในอาหารแต่ละ

ม้ือ 

 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    -  ใช ้ ภาษาไทยเพ ื ่ อนำ เสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

2.1) แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน   

2.2) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเพ่ือนในกลุ่ม 

ใน 1 วัน ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน และม้ือเย็น  

2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นจากเพ่ือน  

และบันทึกผลลงตาราง 

 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์  
เรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

แก้ปัญหา 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการ

สืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เก ี ่ยวกับ
ความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน 

เร่ือง อาหารแต่ละม้ือของฉัน 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด  คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3               

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง อาหารท่ีฉันชอบ 1             เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี......................................เดือน.................................................................พ.ศ………………………….
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ

ส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

 อาหารหลัก 5 หมู่ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เราจำเป็นต้องรับประทานอาหารหลักท้ัง 5 หมู่ เพ่ือทำให้ร่างกาย

ได้พลังงาน แข็งแรง และเจริญเติบโต  

 

3. สาระการเรียนรู้ 

 อาหารหลัก 5 หมู่และส่วนประกอบของอาหาร   

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ืออาหารท่ีชอบและส่วนประกอบของอาหารน้ันได้ (K) 

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของอาหารท่ีชอบได้ (K) 

  3. สำรวจรายช่ืออาหารท่ีชอบ ส่วนประกอบของอาหาร หมู่อาหารหลัก และประโยชน์ท่ีได้ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
       3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
        4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
  

  



70 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพ

อาหาร 5 หมู่ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

     -  นักเรียนคิดว่าอาหารท่ีนักเรียนชอบรับประทานจัดอยู่ในอาหารหมู่ใด และมีประโยชน์อย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง อาหารท่ีฉันชอบ  

3. นักเรียนทำใบงานเร่ือง อาหารท่ีฉันชอบ โดยสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ และอินเตอร์เน็ต  

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนเขียนเมนูอาหารท่ีนักเรียนรับประทานในแต่ละวันเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ พร้อมออกแบบ

ตารางบันทึกผลด้วยตนเอง 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ 

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกลุ<ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ<ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

ใบงาน เรื่อง อาหารที่ฉันชอบ 
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 รายช่ือ

อาหารท่ีชอบ 

ส่วนประกอบ

ของอาหาร 

อาหารหลัก  

หมู่ท่ี 1 

เน้ือสัตว์ ไข่ 

นม ถ่ัว 

หมู่ท่ี 2 

ข้าว แป้ง 

เผือก มัน 

น้ำตาล 

หมู่ท่ี 3 

ผักต่าง ๆ 

หมู่ท่ี 4 

ผลไม้ต่าง ๆ 

หมู่ท่ี 5 

ไขมันสัตว์ 

ไขมันพืช 

ประโยชน์ 

    โจ๊ 

  

  

  

ข้าว กุ้ง   

ต้นหอม  

กระเทียมเจียว

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       –  

  

         

  

  

  

  

  

ให้ร่างกาย

  

เจริญเติบโต

  

  

ร่างกาย  

อุ่น  

มีกำลัง   

แข็งแรง  

  

  

  

  

  

  

  

 

เนย  

  และนมสด

  

  

  

แป้ง   

เนย  

น้ำตาล  

นมสด  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       –  

  

  

  

  

       –  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ไก่ผัด

  

 เปร้ียวหวาน

  

  

  

  

ไก่ หอม 

  

สับปะรด

  

มะเขือเทศ

  

แป้ง  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1. อาหารท่ีนักเรียนชอบรับประทานมีอาหารหลักหมู่ใดบ้าง 
..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. นักเรียนจะรับประทานอาหารเฉพาะท่ีชอบอย่างเดียวเท่าน้ันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

คำชี้แจง  ใหHนักเรียนนักเรียนบอกชื่ออาหารท่ีชอบ ส<วนประกอบของอาหาร พรHอมท้ังบอกชื่อ

หมู<อาหารหลักของอาหารนัน้รวมท้ังประโยชนO สำหรับการบอกชื่อหมู<อาหารหลัก เขียน

เคร่ืองหมาย √  ในช<องหมู<อาหารหลักของอาหารนั้นและเขียนเคร่ืองหมาย – ในช<องท่ีไม<ใช< 

คำถามหลังทำกิจกรรม 
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3. ตัวนักเรียนเองควรเลือกรับประทานอาหารอะไร เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากท่ีสุด 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

4. ถ้าจะแนะนำเพ่ือน ๆ ให้รับประทานอาหารเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

  4.1 ควรแนะนำว่าอย่างไร 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

  4.2 จัดอาหารกลางวัน 1 ม้ือ โดยให้ได้ครบท้ัง 5 หมู่ เพ่ือใช้แนะนำเพ่ือน 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

  4.3 นักเรียนจำแนกว่าอาหารกลางวันม้ือดังกล่าวในข้อ 4.2 ประกอบด้วยอาหารหลัก         

 5 หมู่ อะไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

5. สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนจับคู่หมู่ของอาหารและประโยชน์ให้สัมพนัธ์กันโดยการระบายสี คู่ใด

สัมพันธ์กนัให้ระบายสีเดียวกัน      

ประโยชน์ 

 
ให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่

ร่างกาย 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......

      
 แบบฝึกหัดเร่ือง ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ 

หมู่ของอาหาร 

 

ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซม

ส่วนท่ีสึกหรอ และให้พลังงาน 

สร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย 

 

ทำให้ร่างกายแข็งแรง ท้องไม่ผูก 

 

เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย 

อาหารหมู่ที่ 1 

 

อาหารหมู่ที่ 2 

 

อาหารหมู่ที่ 3 

 

อาหารหมู่ที่ 4 

 

อาหารหมู่ที่ 5 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1)  แผนภาพอาหาร 5 หมู่ 

  2)  ใบงานเร่ือง อาหารท่ีฉันชอบ 

3)  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  

4)  อินเตอร์เน็ต 

  5)  แบบฝึกหัดเร่ือง ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกช่ืออาหารท่ีชอบและ

ส่วนประกอบของอาหารน้ัน

ได้ (K) 

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของ

อาหารท่ีชอบได้ (K) 

 3. สำรวจรายช่ืออาหารท่ี

ชอบ ส่วนประกอบของ

อาหาร หมู่อาหารหลัก และ

ประโยชน์ท่ีได้ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความ

มุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2.ตรวจใบงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 

3.แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและ

กำหนดภาระงาน

ได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องเป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไปตาม

ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 

 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 

 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 

 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 

 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
            1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
ความรู้เก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ โดยครูให้นักเรียน
สังเกตแผนภาพอาหาร 5 หมู่ แล้วใช้คำถามดังน้ี 
     -  นักเรียนคิดว่าอาหารท่ีนักเรียน
ชอบรับประทานจัดอยู่ในอาหารหมู่ใด และมี
ประโยชน์อย่างไร 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 

กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน

กลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง อาหารท่ี

ฉันชอบ  

 3. นักเรียนทำใบงานเร่ือง อาหารท่ีฉัน

ชอบ โดยสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ใน

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ และอินเตอร์เน็ต 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม

หน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล

การทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาหาร

หลัก 5 หมู่ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

 1. นักเรียนเขียนเมนูอาหารท่ี

นักเรียนรับประทานในแต่ละวันเป็นเวลาหน่ึง

สัปดาห์ พร้อมออกแบบตารางบันทึกผลด้วย

ตนเอง  

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  

  1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง 

ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ประโยชน์

ของอาหาร 5 หมู่ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3         

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                    เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง อาหารท่ีฉันชอบ 2               เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี................................เดือน...................................................................พ.ศ……………………………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ

ส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

 อาหารหลัก 5 หมู่ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เราจำเป็นต้องรับประทานอาหารหลักท้ัง 5 หมู่ เพ่ือทำให้ร่างกาย

ได้พลังงาน แข็งแรง และเจริญเติบโต  

 

3. สาระการเรียนรู้ 

 อาหารหลัก 5 หมู่  

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ืออาหารท่ีชอบและส่วนประกอบของอาหารน้ันได้ (K) 

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของอาหารท่ีชอบได้ (K) 

  3. จัดทำสมุดบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองและวิเคราะห์คุณค่าหมู่อาหารท่ีได้รับในแต่ละวัน 

เป็นเวลา 7 วัน (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพ

อาหาร 5 หมู่ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

     -  อาหารท่ีนักเรียนชอบส่วนมากจัดอยู่ในอาหารหมู่ใด 

     -  อาหารแต่ละหมู่มีประโยชน์อะไรบ้าง 

     -  นักเรียนคิดว่าในแต่ละวันนักเรียนรับประทานอาหารครบ 5 หมู่หรือไม่ 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนในกลุ่มแต่ละคนนำบันทึกการรับประทานอาหารใน 7 วัน ท่ีเรียนผ่านมาช่ัวโมงท่ีแล้วมา

รวบรวมรายช่ือ แล้ววิเคราะห์คุณค่าของหมู่อาหารท่ีได้รับในแต่ละกัน ลงในตาราง โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ

เรียนและอินเตอร์เน็ต 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กบันทึกรายการอาหาร และคุณค่าหมู่อาหารท่ีได้รับ (นักเรียนเตรียม

กระดาษ และสีไม้มาล่วงหน้า) 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง อาหารและหมู่อาหาร 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง อาหารและหมู่อาหาร 

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเขียนชื่ออาหารท่ีนักเรียนชอบอย<างนHอยขHอละ 2 รายการ ลงใน

ช<องว<างใหHสัมพนัธOกันกับหมู<ของอาหาร 

แบบฝ$กหัดเรื่อง อาหารและหมู5อาหาร 

     

        

  

  

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

ช่ืออาหาร 

 

 

 
 

 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......

      

 

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

1.อาหารหมู่ที่ 1 

 

2.อาหารหมู่ที่ 2 

 

3.อาหารหมู่ที่ 3 

 

4.อาหารหมู่ที่ 4 

 

5.อาหารหมู่ที่ 5 

 

หมู:ของอาหาร 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพอาหาร 5 หมู่ 

  2) บันทึกรายการอาหารท่ีนักเรียนรับประทานใน 7 วัน 

3) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

4) อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง อาหารและหมู่อาหาร 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกช่ืออาหารท่ีชอบและ

ส่วนประกอบของอาหารน้ันได้ (K) 

2. ระบุช่ือหมู่อาหารหลักของ

อาหารท่ีชอบได้ (K) 

3. จัดทำสมุดบันทึกการ

รับประทานอาหารของตนเองและ

วิเคราะห์คุณค่าหมู่อาหารท่ีได้รับ

ในแต่ละวัน 

เป็นเวลา 7 วัน (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันใน

การทำงาน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจสมุดเล่มเล็ก 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. สมุดเล่มเล็ก 

3. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่
ระดับคุณภาพ 2 ข้ึน
ไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินสมุดเล่มเล็ก (K) 

 

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การจัดกระทำ 

และนำเสนอ 

สมุดเล่มเล็ก 

การรับประทาน 

อาหารของตนเอง 

และวิเคราะห์ 

คุณค่าอาหาร 

ท่ีได้รับในแต่ละวัน เป็น
เวลา 7 วัน 

จัดกระทำสมุด

เล่มเล็กการ

รับประทาน 

อาหารของ

ตนเอง 

และวิเคราะห์

คุณค่าอาหารท่ี

ได้รับในแต่ละวัน 

เป็นเวลา 7 วัน 

อย่างเป็นระบบ  

และนำเสนอ 

จัดกระทำสมุดเล่ม

เล็กการรับประทาน 

อาหารของตนเอง 

และวิเคราะห์คุณค่า

อาหารท่ีได้รับในแต่

ละวัน  

เป็นเวลา 7 วัน ได้  

มีการจำแนกข้อมูล 

ให้เห็น

ความสัมพันธ์ 

และนำเสนอ 

จัดกระทำสมุด

เล่มเล็กการ

รับประทาน 

อาหารของตนเอง 

และวิเคราะห์

คุณค่าอาหารท่ี

ได้รับวันเว้นวัน  

และนำเสนอ 

ด้วยแบบต่าง ๆ  

แต่ยังไม่

ครอบคลุม 

จัดกระทำ

สมุดเล่มเล็ก

การ

รับประทาน 

อาหารของ

ตนเอง 

และวิเคราะห์

คุณค่าอาหาร

ท่ีได้รับเป็น

บางวัน 
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รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
ด้วยแบบท่ี

ชัดเจนถูกต้อง 

ครอบคลุม  

และมีการ

เช่ือมโยง 

ให้เห็นเป็น

ภาพรวม 

ด้วยแบบท่ีถูกต้อง 

ครอบคลุม 

อย่างไม่เป็น

ระบบ  

และนำเสนอ 

ไม่ส่ือ

ความหมาย  

และไม่ชัดเจน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ

สำรวจ ตามข้ันตอน

และกำหนดภาระ

งานได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน

ในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องบางส่วน

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 

 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 

 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 

 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 

 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 

  

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้

เก่ียวกับอาหาร 5 หมู่ โดยครูให้นักเรียนสังเกต

แผนภาพอาหาร 5 หมู่ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

-  อาหารท่ีนักเรียนชอบส่วนมากจัดอยู่ใน

อาหารหมู่ใด 

-  อาหารแต่ละหมู่มีประโยชน์อะไรบ้าง 

-  นักเรียนคิดว่าในแต่ละวันนักเรียน

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่หรือไม่ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 

5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 

และอ่อน 

2. นักเรียนในกลุ่มแต่ละคนนำบันทึกการ

รับประทานอาหารใน 7 วัน ท่ีเรียนผ่านมา

ช่ัวโมงท่ีแล้วมารวบรวมรายช่ือ แล้ววิเคราะห์

คุณค่าของหมู่อาหารท่ีได้รับในแต่ละกัน ลงใน

ตาราง โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนและ

อินเตอร์เน็ต 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ัน

เรียน 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ

กิจกรรม  

3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับประโยชน์ของ

การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กบันทึกรายการ

อาหาร และคุณค่าหมู่อาหารท่ีได้รับ (นักเรียน

เตรียมกระดาษ และสีไม้มาล่วงหน้า) 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  

1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง อาหารและหมู่

อาหาร 

2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง อาหารและหมู่

อาหาร 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                          เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 เร่ืองพลังงานสารอาหาร                               เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี............................เดือน......................................................................พ.ศ……..………………………. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2 ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

  2.  ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้

ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

 พลังงานสารอาหาร 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

 พลังงานท่ีได้จากอาหารเราจะเรียกว่า Calorie แทนการใช้คำว่าพลังงานโดยจะเขียนแคลอร่ีท่ีหมายถึง
พลังงานท่ีได้จากอาหารน้ีด้วย C ตัวใหญ่ โดย 1 Calorie จะมีค่าเท่ากับ 1,000 standard calories (1 kcal 
สรุปก็คือ 1,000 cal = 1 Cal = 1 kcal) ร่างกายของเราต้องการใช้พลังงานเหล่าน้ีเพ่ือรักษาอุณหภูมิใน
ร่างกายให้คงท่ี  
 สารอาหารท่ีให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน - คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 
กิโลแคลอรี - โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี - ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี 
 สารอาหารท่ีไม่ให้พลังงาน   ได้แก่  แร่ธาตุ  วิตามิน  และน้ำ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. บอกพลังงานสารอาหารได้ (K) 

 2. ยกตัวอย่างพลังงานสารอาหารได้ (P) 

 3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  

  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

       1.1) ครูนำตารางพลังงานจากอาหารแต่ละชนิดมาให้นักเรียนดู  แล้วนสนทนาเก่ียวกับตารางพลังงาน
จากสารอาหารชนิดต่าง ๆ 

       
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1)  แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  คน   

  2.2)  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้พลังงานจากสารอาหารชนิดต่าง ๆ  

         2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นพลังงานจากสารอาหารชนิดต่าง ๆ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

  4.1) นักเรียนสืบค้นแคลอรีอาหารแต่ละชนิด 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

  5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก

หลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับ“พลังงานจากสารอาหารชนิดต่าง ๆ”อย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

  5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

 

ใบความรู้  เร่ืองพลังงานสารอาหาร 

สารอาหารชนิดใดให้พลังงานมากท่ีสุด 
1. ไขมัน 
ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุด ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานถึง 9 กิโลแคลอรี แต่ร่างกาย
ไม่ได้นำไขมันมาเป็นแหล่งพลังงานลำดับแรก เนื่องจากการเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงาน ต้องผ่านกระบวนการ
สลายไขมันหลายขั้นตอน แต่การกักเก็บพลังงานในรูปไขมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่า และประหยัดพื้นที่กว่า 
นอกจากน้ีการใช้ไขมันเป็นพลังงานจะทำให้ได้ของเสีย คือ คีโตน ซึ่งทำให้ร่างกายมีความเป็นกรดสูง เกิด
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ภาวะที่เรียกว่า อะซิโดซิส ส่งผลต่อการทำงานของตับและไตได้ในระยะยาว ซึ่งมักเกิดในกรณีที่มีการกิน
แป้งต่ำ และกินโปรตีนและไขมันสูง แต่ร่างกายก็ยังต้องการไขมันเพื่อช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้
เป็นปกติ นักโภชนาการจึงกำหนดความต้องการไขมันไว้ที่ 30% ของพลังงานที่เราต้องการในแต่ละวัน ด้วย
เหตุน้ีการรับประทานไขมันเข้าไปโดยตรงอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีเท่าไรนัก 
 
2. คาร์โบไฮเดรต 
คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานท่ีสำคัญของร่างกาย โดยร่างกายจะนำมาใช้เป็นอันดับแรก  
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี ร่างกายมีกระบวนการใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงาน
ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะเก็บในรูปของแป้งที่เรียกว่า ไกลโคเจน และไขมัน โดยไกลโคเจนมักถูกเก็บ
สะสมไว้ในตับและกล้ามเน้ือ ส่วนไขมันจะถูกเก็บสะสมไว้ในเซลล์ไขมันท่ัวร่างกาย 
การใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมีข้อดีคือ ได้ของเสียเป็นน้ำ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ร่างกายจึง
เลือกที ่จะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานเป็นลำดับแรก นักโภชนาการได้กำหนดสัดส่วนของ
คาร์โบไฮเดรตไว้ท่ี 60% ของพลังงานท่ีต้องการใช้ในแต่ละวัน ดังน้ันหากคุณมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานใน
แต่ละวันมากกว่าปกติ ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้มากกว่าปกติ เพราะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีแก่
ร่างกายน่ันเอง 
 
3. โปรตีน 
โปรตีนเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานเทียบเท่ากับคาร์โบไฮเดรต โดย 1 กรัมจะให้พลังงานประมาณ 4 กิโล
แคลอรี  แต่จุดประสงค์หลักจริง ๆ ของโปรตีนไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นพลังงาน แต่จะช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายท่ีสึกหรอ และเป็นองค์ประกอบของร่างกาย ตลอดจนช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานได้เป็น
ปกติ การรับประทานแต่โปรตีนและหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตเพื่อลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องที่ดี เนื่องจากโปรตีนกับ
คารโบไฮเดรตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โปรตีนต้องการคาร์โบไฮเดรตในระดับหนึ่งเพื่อช่วยการนำพาเข้า
สู่เซลล์กล้ามเน้ือ ดังน้ันเม่ือกินโปรตีนเพ่ือสร้างกล้ามเน้ือ ก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปด้วย 
การเลือกชนิดโปรตีนก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงมักมีไขมันปนอยู่ด้วย ทำ
ให้เราได้พลังงานจากโปรตีนและไขมันไปพร้อม ๆ กัน และอาจได้มากกว่าที่คิด การบริโภคโปรตีนจากพืชจึง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการควบคุมการได้รับพลังงานจากไขมันส่วนเกินจากเนื้อสัตว์ เช่น โปรตีนจากถ่ัว
เหลืองจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ และในถั่วเหลืองยัง
มีกรดอะมิโนท่ีจำเป็นต่อร่างกายอยู่หลายชนิดอีกด้วย 
 
4. วิตามินและเกลือแร่ 
วิตามินและเกลือแร่เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่เป็นสารอาหารที่ขาดไม่ได้ เพราะมีส่วนช่วยให้ระบบ 
ต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น บำรุงสายตา พัฒนาการมองเห็น หรือช่วยควบคุมหัวใจ
ให้เต้นเป็นปกติ เป็นต้น โดยเฉพาะเป็นตัวช่วยในกระบวนการสร้างพลังงานและการเผาผลาญ วิตามินที่มีส่วน
สำคัญได้แก่ กลุ่มวิตามินบี เช่น บี1 บี2 บี3 เป็นต้น รวมไปถึงเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ เช่น แมกนีเซียม วิตามินและ
เกลือแร่จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะขาดไปไม่ได้เลยในการดูแลรูปร่างและการควบคุมน้ำหนัก 
 

เร่ืองควรรู้ 

• เราทุกคนควรควบคุมปริมาณแคลอร่ีของอาหารท่ีรับประทานไปในแต่ละวัน เพ่ือลดโอกาสการเกิดโรค
อ้วน หรือน้ำหนักท่ีเกินเกณฑ์จนส่งผลต่อสุขภาพด้านอ่ืน 
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• สำหรับคนทำงานท่ีต้องน่ังอยู่กับท่ี และไม่ค่อยได้ขยับตัวจะมีปริมาณแคลอร่ีท่ีต้องรับต่อไปน้ี สำหรับ
ผู้ชาย จะอยู่ท่ีประมาณ 1,800-2,000 แคลอร่ีต่อวัน ส่วนผู้หญิง จะอยู่ท่ี 1,500-1,800 แคลอร่ี
ต่อวัน 

• ประเภทของสารอาหารท่ีคุณต้องระมัดระวัง คือ ไขมัน และคอเลสเตอรอล ซ่ึงมักจะอยู่ในอาหาร
จำพวกขนมหวาน ขนมปัง ชา กาแฟ เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติหวาน ๆ 

• นอกจากอาหารประเภทขนมหวาน หรือขนมปัง อาหารไทยหลายเมนูก็มีส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบท่ีให้
พลังงาน และไขมันสูง ซ่ึงคุณต้องระมัดระวัง และคำนวณความเหมาะสมของอาหารแต่ละม้ือให้ดี โดย
ดูตัวอย่างอาหาร และแคลอร่ีได้จากตารางด้านล่างน้ี 

• นอกจากควบคุมอาหารแล้ว คุณต้องหม่ันตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจว่า ไม่มีส่วนไหน
ของระบบในร่างกายท่ีบกพร่อง และจะได้รู้ทันโรคภัยท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง (ดูแพ็กเกจตรวจสุขภาพท้ัง
ผู้หญิง และผู้ชายทุกวัยได้ท่ีน่ี) 
 

ตารางแคลอร่ีในอาหารไทย 

  คำนวณ แคลอร่ี (Calorie) จากตารางแคลอร่ีในอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารตามส่ัง เหมาะสำหรับผู้

ท่ีต้องการลดน้ำหนัก ด้วยวิธีนับแคลอร่ี โดยมีการระบุปริมาณอาหารเป็น 1 หน่วยเพ่ือให้ง่ายต่อการคำนวณ 

โดยการลดน้ำหนักท่ีดีท่ีสุด ควรควบคุมท้ังการรับพลังงาน โดยการนับแคลอร่ีไม่ให้เกินพลังงานท่ีใช้ในแต่ละวัน 

ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 คร้ังต่อสัปดาห์  

  ผู้ชาย: พลังงานท่ีใช้ต่อวัน = 1,800 - 2,000 kcal สำหรับคนทำงานออฟฟิศ 

  ผู้หญิง: พลังงานท่ีใช้ต่อวัน = 1,500 - 1,800 kcal สำหรับคนทำงานออฟฟิศ 

  

 

ค้นหารายการแคลอร่ีในอาหาร 

 

ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ช่ือเมนูอาหาร ปริมาณ/หน่วย ปริมาณแคลอร่ี (kcal) 

กระเพาะปลา 1 ชาม 150 กิโลแคลอร่ี 

กระเพาะปลาตุ๋นน้ำแดง 1 ชาม 225 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยไข่ 1 ลูก 40 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยคลุกมะพร้าว 1 ถ้วย 100 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยฉาบ 1 ช้ิน 29 กิโลแคลอร่ี 



92 

ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

กล้วยตาก 1 ผล 30 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยทอด (กล้วยแขก) 1 ช้ิน 50 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยน้ำว้า 1 ลูก 36 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยบวชชี 1 ถ้วยเล็ก 152 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยเล็บมือนาง 1 ผล 30 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยหอม 1 ลูก 77 กิโลแคลอร่ี 

กวยจ๊ับ 1 ชาม 240 กิโลแคลอร่ี 

กวยจ๊ับญวณ 1 ชาม 235 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวแขก 1 ชาม 380 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวค่ัวไก่ 1 จาน 435 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย 320 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเน้ือเลียง 1 ถ้วย 370 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเน้ือสับ 1 จาน 370 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวผัดกะเพราไก่ 1 จาน 440 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวผัดไทยใส่ไข่ 1 จาน 577 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวราดหน้าปลากะพง 1 จาน 435 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเรือน้ำตก 1 ชาม 180 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเรือน้ำตกแห้ง 1 ชาม 225 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นปลาน้ำ 1 ชาม 375 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นปลาแห้ง 1 ชาม 420 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กต้มยำหมู 1 ชาม 335 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กหมูแห้ง 1 ชาม 330 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีน้ำลูกช้ินเน้ือวัว 1 จาน 226 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีลูกช้ินเน้ือ 1 ชาม 258 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ผัดซีอ๊ิวใส่ไข่ 1 จาน 520 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ 1 จาน 397 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู 1 จาน 397 กิโลแคลอร่ี 

ก๋วยเต๋ียวหลอด 1 ช้ิน 50 กิโลแคลอร่ี 

กะละแม 1 ห่อเล็ก 65 กิโลแคลอร่ี 

กะหร่ีป๊ับ 1 ตัว 157 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งแช่น้ำปลา 1 ตัว 14 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย 1 ตัวขนาดกลาง 86 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งนางน่ึงนมสด 1 ถ้วย 185 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งน่ึงกระเทียม 1 จาน 124 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งผัดพริกอ่อน 1 จาน 235 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งฝอยชุบแป้งทอด 1 แพ 308 กิโลแคลอร่ี 

กุ้งอบวุ้นเส้น 1 จาน 300 กิโลแคลอร่ี 

กุนเชียงทอด 1 ช้ินเล็ก 120 กิโลแคลอร่ี 

กุยช่ายทอด 1 ช้ิน 114 กิโลแคลอร่ี 

เกาเหลาราดหน้า 1 ถ้วย 300 กิโลแคลอร่ี 

เกาเหลาลูกช้ินน้ำ 1 ชาม 225 กิโลแคลอร่ี 

เก๊ียวกรอบราดหน้ากุ้ง 1 จาน 635 กิโลแคลอร่ี 

เก๊ียวซ่า 1 ช้ิน 63 กิโลแคลอร่ี 

เก๊ียวกุ้งน้ำ 1 ชาม 275 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

เก๊ียวปลาน้ำ 1 ถ้วย 165 กิโลแคลอร่ี 

แกงกะหร่ีไก่ 1 ถ้วย 450 กิโลแคลอร่ี 

แกงกะหร่ีหมู 1 ถ้วย 325 กิโลแคลอร่ี 

แกงข้ีเหล็ก 1 ถ้วย 195 กิโลแคลอร่ี 

แกงข้ีเหล็กหมูย่าง 1 ถ้วย 245 กิโลแคลอร่ี 

แกงเขียวหวานไก่ 1 ถ้วย 240 กิโลแคลอร่ี 

แกงเขียวหวานปลาดุก 1 ถ้วย 235 กิโลแคลอร่ี 

แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย 1 ถ้วย 240 กิโลแคลอร่ี 

แกงเขียวหวานหมู 1 ถ้วย 235 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดไข่เจียว 1 ถ้วย 120 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดตำลึงหมูสับ 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดเต้าหู้ไม่ใส่หมูสับ 1 ถ้วย 80 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดเต้าหู้ยัดไส้ 1 ถ้วย 110 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดถ่ัวงอกไม่ใส่หมูสับ 1 ถ้วย 50 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดถ่ัวงอกหมูสับ 1 ถ้วย 50 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดฟักยัดไส้ 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดมะระยัดไส้ 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดมะระยัดไส้หมูวุ้นเส้น 1 ช้ิน 66 กิโลแคลอร่ี 

แกงจืดวุ้นเส้น 1 ถ้วย 85 กิโลแคลอร่ี 

แกงไตปลา 1 ถ้วย 50 กิโลแคลอร่ี 

แกงป่าไก่ 1 ถ้วย 110 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือ 1 ถ้วย 235 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ 1 ถ้วย 245 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดเป็ดย่าง 1 ถ้วย 240 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดฟักทองใส่หมู 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดฟักทองหมู 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดมะเขือไก่ 1 ถ้วย 235 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดลูกช้ินปลา 1 ถ้วย 240 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่ 1 ถ้วย 245 กิโลแคลอร่ี 

แกงเผ็ดหมูยอดมะพร้าว 1 ถ้วย 245 กิโลแคลอร่ี 

แกงมัสม่ันไก่ 1 ถ้วย 325 กิโลแคลอร่ี 

แกงเลียง 1 ชาม 115 กิโลแคลอร่ี 

แกงเลียงผักรวม 1 ถ้วย 48 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้ม 1 ถ้วย 28 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มชะอมไข่ทอดใส่กุ้ง 1 ถ้วย 270 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มดอกแคกุ้ง 1 ถ้วย 105 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มปลาช่อนผักบุ้ง 1 ถ้วย 105 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มปลาแป๊ะซะ 1 ถ้วย 160 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มผักกระเฉดปลา 1 ชาม 110 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มผักบุ้งปลาช่อน 1 ถ้วย 105 กิโลแคลอร่ี 

แกงส้มผักรวม 1 ถ้วย 120 กิโลแคลอร่ี 

แกงหมูเทโพ 1 ถ้วย 300 กิโลแคลอร่ี 

แกงเหลืองมะละกอกุ้ง 1 ถ้วย 80 กิโลแคลอร่ี 

แกงเหลืองหน่อไม้ดองกับปลา 1 ถ้วย 80 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

แก้วมังกร 1 ลูก 60 กิโลแคลอร่ี 

โกยซีหม่ี 1 จาน 550 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ KFC สะโพก 1 ช้ิน 355 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ KFC ฮอตวิง 1 ช้ิน 78 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 1 ชาม 110 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ทอด 1 น่อง 345 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ผัดขิง 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ยอชุบแป้งทอด 1 ช้ิน 73 กิโลแคลอร่ี 

ไก่ย่าง 1 น่อง 165 กิโลแคลอร่ี 

ขนมกรวย 1 กรวย 63 กิโลแคลอร่ี 

ขนมกล้วย 1 ห่อ 120 กิโลแคลอร่ี 

ขนมกลีบลำดวน 1 ช้ิน 23 กิโลแคลอร่ี 

ขนมกุยช่าย 1 ช้ิน 53 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเกลียว 1 ตัว 25 กิโลแคลอร่ี 

ขนมข้ีหนู 1 ถ้วย 165 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเข่ง 1 กระทง 120 กิโลแคลอร่ี 

ขนมครก 1 คู่ 92 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีน 1 ทัพพี 80 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 1 ชาม 594 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีนซาวน้ำ 1 จาน 320 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีนน้ำเง้ียว 1 ถ้วย 243 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีนน้ำพริก 1 จาน 228 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ขนมจีนน้ำยา 1 จาน 332 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ 1 จาน 146 กิโลแคลอร่ี 

ขนมจีบหมู 1 ช้ิน 32 กิโลแคลอร่ี 

ขนมตาล 1 กระทง 58 กิโลแคลอร่ี 

ขนมถ่ัวแปบ 1 ช้ิน 14 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเทียน 1 ห่อ 103 กิโลแคลอร่ี 

ขนมบ้าบ่ิน 1 ช้ิน 130 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเบ้ืองไทยไส้เค็ม 1 แผ่น 50 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเบ้ืองไทยไส้หวาน 1 แผ่น 60 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเปียกปูน 1 จานเล็ก 195 กิโลแคลอร่ี 

ขนมผิง 1 ช้ินเล็ก 5 กิโลแคลอร่ี 

ขนมฝักบัว 1 ช้ิน 70 กิโลแคลอร่ี 

ขนมเล็บมือนาง 1 จานเล็ก 275 กิโลแคลอร่ี 

ขนมหน้านวล 1 ช้ิน 22 กิโลแคลอร่ี 

ขนมหัวผักกาดผัด 1 จาน 560 กิโลแคลอร่ี 

ขนมหัวผักกาดผัดใส่ไข่ 1 จาน 630 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวกะเพราเน้ือ 1 จาน 622 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวกุ้งทอดกระเทียม 1 จาน 495 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเกรียบกุ้ง 1 แผ่น 37 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเกรียบปากหม้อ 1 ช้ิน 26 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวแกงกะหร่ีไก่ 1 จาน 389 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวแกงเผ็ดไก่ 1 จาน 485 กิโลแคลอร่ี 
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ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ข้าวไก่อบ 1 จาน 490 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวขาหมู 1 จาน 690 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวไข่เจียว 1 จาน 445 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวคลุกกะปิ 1 จาน 410 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวแช่ 1 ชุด 350 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวซอยไก่ 1 ชาม 395 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวซอยหมู 1 ชาม 395 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวต้ม (ข้าวกล้อง) 1 ถ้วย 120 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวต้ม (ข้าวขาว) 1 ถ้วย 120 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง 1 ถ้วย 230 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวต้มปลา 1 ถ้วย 325 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวต้มมัด 1 มัด 285 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวตังหน้าต้ัง 1 แผ่น 90 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวตังหมูหยอง 1 แผ่น 80 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวแตนราดน้ำตาล 1 แผ่น 150 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวปุ้น (ส้มตำ-ขนมจีน) 1 จาน 180 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดกะเพราหมูกรอบ 1 จาน 650 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดกะเพรากุ้ง 1 จาน 540 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดกะเพราไก่ 1 จาน 554 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว 1 จาน 630 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดกะเพราหมู 1 จาน 580 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ 1 จาน 595 กิโลแคลอร่ี 
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ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ข้าวผัดกุนเชียง 1 จาน 590 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ 1 จาน 630 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ 1 จาน 670 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดต้มยำทะเลแห้ง 1 จาน 400 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด 1 จาน 460 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดน้ำพริกเผาหมู 1 จาน 665 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ 1 จาน 605 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดปลาเค็ม 1 จาน 405 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดปลาหมึกน้ำพริกเผา 1 จาน 535 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดปูใส่ไข่ 1 จาน 610 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดผักกระเฉดหมูกรอบ 1 จาน 600 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดมันกุ้งใส่ไข่ 1 จาน 575 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดรวมมิตร (น้ำมันน้อย) 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดสับปะรด 1 จาน 335 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดไส้กรอก 1 จาน 520 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดหนำเล้ียบหมูใส่ไข่ 1 จาน 370 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดหมูน้ำพริกเผา 1 จาน 665 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 1 จาน 557 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดแหนม 1 จาน 610 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวผัดอเมริกัน 1 จาน 790 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวพะแนงเน้ือ 1 จาน 457 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวโพดต้ม 1 ฝัก 200 กิโลแคลอร่ี 
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ข้าวมันไก่ 1 จาน 596 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวมันไก่ทอด 1 จาน 695 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเม่าทอด 1 ช้ิน 209 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวยำปักษ์ใต้ 1 จาน 248 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ 1 จาน 483 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวราดผัดผักบุ้ง ไข่ดาว 1 จาน 410 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวราดผัดผักใส่หมู 1 จาน 370 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวราดหน้าไก่ 1 จาน 400 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวสตูไก่ 1 จาน 465 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวสวย 1 ทัพพี 68 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวสวย (ข้าวกล้อง) 1 ทัพพี 80 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวสวย (ข้าวขาว) 1 ทัพพี 80 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหน้ากุ้งผัดพริกสด 1 จาน 540 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหน้าเป็ด 1 จาน 495 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหมกไก่ 1 จาน 534 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหมูแดง 1 จาน 541 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหมูทอด 1 จาน 416 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหมูทอดกระเทียม 1 จาน 525 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวหมูอบ 1 จาน 389 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวกะทิทุเรียน 1 ถ้วย 225 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวดำ 1 ถ้วยเล็ก 205 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวตัด 1 ช้ิน 210 กิโลแคลอร่ี 
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ข้าวเหนียวน่ึง 1 ทัพพี 160 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวมูนกะทิ 1 จานเล็ก 197 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวหน้าสังขยา 1 จานเล็ก 223 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวหมูทอด 1 ชุด 440 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวหมูสวรรค์ 1 ชุด 480 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวอบเผือก 1 จาน 385 กิโลแคลอร่ี 

ไข่เค็ม 1 ฟอง 75 กิโลแคลอร่ี 

ไข่เจียว 1 ฟอง 215 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ดาว 1 ฟอง 215 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ดาวทรงเคร่ือง 1 ฟอง 250 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ต้ม 1 ฟอง 73 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ตุ๋น 1 ฟอง 75 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ตุ๋นทรงเคร่ือง 1 ฟอง 159 กิโลแคลอร่ี 

ไข่นกกระทา 1 จานเล็ก 191 กิโลแคลอร่ี 

ไข่พะโล้ 1 ถ้วย 180 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ยัดไส้ 1 จาน 310 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ลวก 1 ฟอง 75 กิโลแคลอร่ี 

ไข่ลูกเขย 1 ฟอง 205 กิโลแคลอร่ี 

ไข่หงส์ 1 ใบ 58 กิโลแคลอร่ี 

ครองแครงกรอบเค็ม 1 ตัว 19 กิโลแคลอร่ี 

ครัวซอง 1 ช้ิน 235 กิโลแคลอร่ี 

ครีมซุปไก่ 1 ถ้วย 160 กิโลแคลอร่ี 
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คอหมูย่าง 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

คะน้าหมูกรอบ 1 จาน 420 กิโลแคลอร่ี 

เคร่ืองในไก่ผัดขิง 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

แคนตาลูป 1 ช้ิน 4 กิโลแคลอร่ี 

แคบหมู มีมัน 1 ช้ินเล็ก 13 กิโลแคลอร่ี 

แคบหมู ไร้มัน 1 ช้ินเล็ก 10 กิโลแคลอร่ี 

โครงไก่ทอด 1 ตัว 656 กิโลแคลอร่ี 

เงาะ 1 ลูก 12 กิโลแคลอร่ี 

แจ่วบอง 1 ถ้วย 25 กิโลแคลอร่ี 

โจ๊กใส่ไข่ 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอร่ี 

โจ๊กหมู 1 ถ้วย 160 กิโลแคลอร่ี 

โจ๊กหมูตับ ใส่ไข่ลวก 1 ถ้วย 230 กิโลแคลอร่ี 

เฉาก๊วย 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

ชมพู่ 1 ผล 16 กิโลแคลอร่ี 

เชอร์รี 1 ผล 15 กิโลแคลอร่ี 

ซาลาเปาทอด 1 ลูก 157 กิโลแคลอร่ี 

ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก 202 กิโลแคลอร่ี 

ซาหร่ิม 1 ชุด 217 กิโลแคลอร่ี 

ซ่าหร่ิม 1 ถ้วย 275 กิโลแคลอร่ี 

ซุปข้าวโพด 1 ถ้วย 140 กิโลแคลอร่ี 

ซุปผัก (ใส) 1 ถ้วย 15 กิโลแคลอร่ี 

ซุปหน่อไม้ 1 จาน 40 กิโลแคลอร่ี 
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ต้มกะทิสายบัวปลาทูน่ึง 1 ถ้วย 225 กิโลแคลอร่ี 

ต้มข่าไก่ 1 ถ้วย 210 กิโลแคลอร่ี 

ต้มโคล้งไก่ย่าง 1 ถ้วย 115 กิโลแคลอร่ี 

ต้มโคล้งปลากรอบ 1 ถ้วย 60 กิโลแคลอร่ี 

ต้มจับฉ่าย 1 ถ้วย 15 กิโลแคลอร่ี 

ต้มจืดเลือดหมู 1 ถ้วย 120 กิโลแคลอร่ี 

ต้มตือฮวน 1 ถ้วย 160 กิโลแคลอร่ี 

ต้มผักกาดดองซ่ีโครงหมู 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย 65 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำไก่ 1 ถ้วย 60 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำไก่ใส่เห็ด 1 ถ้วย 80 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำปลากระป๋อง 1 ถ้วย 55 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำปลากะพง 1 ถ้วย 80 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำปลาทู 1 ถ้วย 10 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำปลาหมึก 1 ถ้วย 9 กิโลแคลอร่ี 

ต้มยำเห็ดสด 1 ถ้วย 30 กิโลแคลอร่ี 

ต้มส้มปลาทู 1 ถ้วย 130 กิโลแคลอร่ี 

ต้มหัวผักกาดขาวซ่ีโครงหมู 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

ตะโก้แห้ว 1 กระทง 78 กิโลแคลอร่ี 

ตับไก่ป้ิง 1 ไม้ 60 กิโลแคลอร่ี 

เต้าส่วน 1 ถ้วย 215 กิโลแคลอร่ี 

เต้าหู้แข็ง 1 ก้อน 210 กิโลแคลอร่ี 



104 

ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

เต้าหู้ไข่ 1 หลอด 70 กิโลแคลอร่ี 

เต้าหู้ทอด 1 ช้ิน 57 กิโลแคลอร่ี 

เต้าหู้นมสด 1 ถ้วย 150 กิโลแคลอร่ี 

เต้าฮวยน้ำขิง 1 ถ้วย 130 กิโลแคลอร่ี 

แตงไทย 1 ช้ิน 4 กิโลแคลอร่ี 

แตงโม 1 กิโลกรัม 250 กิโลแคลอร่ี 

ถ่ัวทอด 1 แพ 82 กิโลแคลอร่ี 

ถ่ัวลิสงทอด 1 ช้อนโต๊ะ 62 กิโลแคลอร่ี 

ทองม้วน 1 อัน 35 กิโลแคลอร่ี 

ทอดมันกุ้ง 1 จาน 255 กิโลแคลอร่ี 

ทอดมันปลากราย 1 ช้ิน 37 กิโลแคลอร่ี 

ทับทิมกรอบ 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอร่ี 

ทุเรียนสด 1 เม็ด 59 กิโลแคลอร่ี 

ทุเรียนทอดกรอบ 1 ช้ิน 9 กิโลแคลอร่ี 

เทมปุระ 1 ช้ิน 77 กิโลแคลอร่ี 

นมถ่ัวเหลือง (ไม่มีน้ำตาล) 1 แก้ว 55 กิโลแคลอร่ี 

น่องไก่ทอด 1 น่อง 345 กิโลแคลอร่ี 

น่องไก่ย่าง 1 น่อง 97 กิโลแคลอร่ี 

น้อยหน่า 1 ลูก 61 กิโลแคลอร่ี 

น้ำกระเจ๊ียบ 1 แก้ว 120 กิโลแคลอร่ี 

น้ำโค้ก, น้ำเป๊ปซ่ี 1 แก้ว 100 กิโลแคลอร่ี 

น้ำปลามะนาว 1 ตัวเล็ก 165 กิโลแคลอร่ี 
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น้ำพริกกะปิผักสด 1 ช้อนโต๊ะ 28 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกกุ้งเผา 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกปลาป่น 1 ถ้วย 35 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกมะขามเปียก 1 ถ้วย 55 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกมะขามสด 1 ถ้วย 210 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกมะม่วง 1 ถ้วย 100 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกลงเรือ 1 ถ้วย 195 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกหนุ่ม 1 ช้อนโต๊ะ 18 กิโลแคลอร่ี 

น้ำพริกอ่อง 1 ช้อนโต๊ะ 80 กิโลแคลอร่ี 

น้ำมะเขือเทศ 1 แก้ว 48 กิโลแคลอร่ี 

น้ำมะตูม 1 แก้ว 120 กิโลแคลอร่ี 

น้ำมะนาว 1 แก้ว 100 กิโลแคลอร่ี 

น้ำมะพร้าว 1 แก้ว 120 กิโลแคลอร่ี 

น้ำลำไย 1 แก้ว 100 กิโลแคลอร่ี 

น้ำส้มค้ัน 1 แก้ว 160 กิโลแคลอร่ี 

น้ำสับปะรด 1 แก้ว 125 กิโลแคลอร่ี 

น้ำองุ่น 1 แก้ว 112 กิโลแคลอร่ี 

น้ำอ้อย 1 แก้ว 240 กิโลแคลอร่ี 

เน้ือไก่ชุบแป้งทอด 1 ช้ินเล็ก 71 กิโลแคลอร่ี 

เน้ือน้ำตก 1 จาน 165 กิโลแคลอร่ี 

เน้ือผัดหวาน 1 จาน 590 กิโลแคลอร่ี 

บร่ันดี 1 cc 2 กิโลแคลอร่ี 
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บะจ่าง 1 ลูก 300 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีกรอบราดหน้า 1 จาน 515 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีกรอบราดหน้าไก่หน่อไม้ 1 จาน 660 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีกรอบราดหน้ารวมมิตร 1 จาน 690 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป 1 ก้อน 253 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปผัดกะเพราหมู 1 จาน 540 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปผัดข้ีเมา 1 จาน 530 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีเก๊ียวเป็ดย่าง 1 ชาม 415 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีน้ำน่องไก่ 1 ชาม 375 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีน้ำเก๊ียวหมูแดง 1 ชาม 305 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีน้ำต้มยำหมู 1 ถ้วย 300 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีน้ำน่องไก่ 1 ชาม 375 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีน้ำเป็ด 1 ชาม 370 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีน้ำหมูต้มยำ 1 ชาม 300 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีหมูแดง 1 ชาม 231 กิโลแคลอร่ี 

บะหม่ีแห้งหมูแดง 1 ชาม 345 กิโลแคลอร่ี 

บัวลอย 1 ถ้วยเล็ก 223 กิโลแคลอร่ี 

บัวลอยเผือก 1 ถ้วย 300 กิโลแคลอร่ี 

บาร์บีคิวซ่ีโครงหมูข้าวคลุกเนย 1 ชุด 340 กิโลแคลอร่ี 

เบียร์ไทย 1 แก้ว 148 กิโลแคลอร่ี 

ปลากะพงน่ึงมะนาว 1 ช้ินกลาง 155 กิโลแคลอร่ี 

ปลาช่อนทอด 1 ตัว 1840 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ปลาช่อนอบเกลือ 1 ตัว 220 กิโลแคลอร่ี 

ปลาชุบขนมปังทอด + สลัดผัก 1 จาน 595 กิโลแคลอร่ี 

ปลาซาบะย่าง 1 ตัว 220 กิโลแคลอร่ี 

ปลาแซลมอนย่าง 1 จาน 260 กิโลแคลอร่ี 

ปลาทอดสามรส 1 ตัวกลาง 470 กิโลแคลอร่ี 

ปลาทูทอด 1 ตัวกลาง 280 กิโลแคลอร่ี 

ปลาน่ึง 1 ตัว 156 กิโลแคลอร่ี 

ปลาเผา 1 ตัว 156 กิโลแคลอร่ี 

ปลาราดซอสมะนาวมันฝร่ังทอด 1 จาน 560 กิโลแคลอร่ี 

ปลาราดพริก 1 จาน 300 กิโลแคลอร่ี 

ปลาร้าทรงเคร่ือง 1 ถ้วย 155 กิโลแคลอร่ี 

ปลาร้าสับ 1 ถ้วย 35 กิโลแคลอร่ี 

ปลาเล็กปลาน้อยทอดกรอบ 1 ช้อนโต๊ะ 80 กิโลแคลอร่ี 

ปลาสลิดทอด 1 ตัว 190 กิโลแคลอร่ี 

ปลาหมึกชุปแป้งทอด 1 ช้ิน 49 กิโลแคลอร่ี 

ปลาหมึกน่ึงมะนาว 1 ตัว 75 กิโลแคลอร่ี 

ปลาหมึกผัดฉ่า 1 ถ้วย 260 กิโลแคลอร่ี 

ปลาหมึกย่าง 1 ไม้ 37 กิโลแคลอร่ี 

ปลาอินทรีเค็มทอด 1 จาน 115 กิโลแคลอร่ี 

เปาะเป๊ียะทอด 1 ช้ิน 158 กิโลแคลอร่ี 

ปาท่องโก๋ 1 ตัว 124 กิโลแคลอร่ี 

ปีกไก่ทอด 1 ช้ินกลาง 107 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ปีกไก่ยัดไส้ทอด 1 ช้ิน 103 กิโลแคลอร่ี 

ปีกไก่อบ 1 ช้ิน 169 กิโลแคลอร่ี 

เป็ดตุ๋นมะนาวดอง 1 ถ้วย 110 กิโลแคลอร่ี 

เป็ดพะโล้ 1 ถ้วย 110 กิโลแคลอร่ี 

ผัดกะหล่ำปลีหมู 1 จาน 230 กิโลแคลอร่ี 

ผัดกุ้งสะตอหมู 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

ผัดกุ้งหน่อไม้ฝร่ัง 1 จาน 230 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไข่หน่อไม้ 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

ผัดคะน้าปลาเค็ม 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไชโป๊ใส่ไข่ 1 จาน 125 กิโลแคลอร่ี 

ผัดซีอ๊ิวเส้นใหญ่หมูใส่ไข่ 1 จาน 679 กิโลแคลอร่ี 

ผัดดอกกะหล่ำกุ้ง 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดดอกกุยช่ายตับ 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดถ่ัวงอกเต้าหู้ 1 จาน 155 กิโลแคลอร่ี 

ผัดถ่ัวลันเตากุ้ง 1 จาน 190 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไทยกุ้งสด 1 จาน 486 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไทยกุ้งสดใส่ไข่ 1 จาน 545 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไทยไร้เส้น 1 จาน 182 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด 1 จาน 520 กิโลแคลอร่ี 

ผัดไทยห่อไข่ 1 จาน 565 กิโลแคลอร่ี 

ผัดบรอกโคลีกุ้ง 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดบวบใส่ไข่ 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ผัดเปร้ียวหวานไก่ 1 จาน 215 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักกระเฉดน้ำมันหอย 1 จาน 185 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักกาดขาวหมูวุ้นเส้น 1 จาน 230 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักกาดดองใส่ไข่ 1 จาน 205 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักคะน้าน้ำมันหอย 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักบุ้ง (ไม่ใส่น้ำมัน) 1 จาน 40 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักบุ้งไฟแดง 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดผักรวมหมู 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดเผ็ดปลาดุก 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

ผัดเผ็ดปลาทอดกรอบ 1 จาน 290 กิโลแคลอร่ี 

ผัดเผ็ดมะเขือหมู 1 จาน 250 กิโลแคลอร่ี 

ผัดพริกแกงหมูหน่อไม้ 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

ผัดพริกขิงกุ้งกับถ่ัวฝักยาว 1 จาน 245 กิโลแคลอร่ี 

ผัดพริกขิงหมูถ่ัวฝักยาว 1 จาน 265 กิโลแคลอร่ี 

ผัดฟักทองใส่ไข่ 1 จาน 255 กิโลแคลอร่ี 

ผัดมะเขือยาวหมูสับ 1 จาน 210 กิโลแคลอร่ี 

ผัดมักกะโรนีกุ้ง 1 จาน 420 กิโลแคลอร่ี 

ผัดมักกะโรนีหมู 1 จาน 514 กิโลแคลอร่ี 

ผัดยอดมะระน้ำมันหอย 1 จาน 185 กิโลแคลอร่ี 

ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ 1 จาน 265 กิโลแคลอร่ี 

ผัดหม่ีซ่ัว 1 จาน 395 กิโลแคลอร่ี 

เผือกทอด 1 ช้ิน 99 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ฝร่ัง 1 ผล 174 กิโลแคลอร่ี 

ฝอยทอง 1 แพ 146 กิโลแคลอร่ี 

เฝอ 1 ถ้วย 240 กิโลแคลอร่ี 

พอร์คชอปทอดผักผัดเนย 1 จาน 545 กิโลแคลอร่ี 

พะแนงไก่ 1 ถ้วย 230 กิโลแคลอร่ี 

พะโล้ 1 ถ้วย 210 กิโลแคลอร่ี 

พุทรา 1 ลูก 20 กิโลแคลอร่ี 

ฟักตุ๋นไก่มะนาวดอง 1 ถ้วย 125 กิโลแคลอร่ี 

ฟักทองแกงบวด 1 ถ้วยเล็ก 165 กิโลแคลอร่ี 

ฟักทองแกงบวด 1 ถ้วย 185 กิโลแคลอร่ี 

มะกอกฝร่ัง 1 ผล 20 กิโลแคลอร่ี 

มะขามหวาน 1 ผล 20 กิโลแคลอร่ี 

มะปรางสุก 1 ผล 20 กิโลแคลอร่ี 

มะเฟือง 1 ผล 120 กิโลแคลอร่ี 

มะไฟ 1 ผล 4 กิโลแคลอร่ี 

มะม่วงเขียวเสวย 1 ผล 120 กิโลแคลอร่ี 

มะม่วงดิบ 1 ลูก 110 กิโลแคลอร่ี 

มะม่วงน้ำดอกไม้ 1 ช้ิน 15 กิโลแคลอร่ี 

มะม่วงสุก 1 ลูก 98 กิโลแคลอร่ี 

มะม่วงอกร่องสุก 1 ช้ิน 15 กิโลแคลอร่ี 

มะยม 1 เม็ด 4 กิโลแคลอร่ี 

มะละกอ 1 ช้ิน 8 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

มักกะโรนีข้ีเมาไก่ 1 จาน 520 กิโลแคลอร่ี 

มักกะโรนีผัดกุ้ง 1 จาน 420 กิโลแคลอร่ี 

มังคุด 1 ผล 13 กิโลแคลอร่ี 

มันแกงบวด 1 ถ้วยเล็ก 184 กิโลแคลอร่ี 

มันทอด 1 ช้ิน 124 กิโลแคลอร่ี 

ม่ันฝร่ังทอด (เฟรนช์ฟรายส์) 1 ช้ิน 20 กิโลแคลอร่ี 

เม็ดขนุน (ขนมไทย) 1 เม็ด 35 กิโลแคลอร่ี 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 1 ช้ิน 28 กิโลแคลอร่ี 

เม่ียงก๋วยเต๋ียว 1 คำ 20 กิโลแคลอร่ี 

เม่ียงคำ 1 คำ 30 กิโลแคลอร่ี 

แม่โขง 1 cc 1 กิโลแคลอร่ี 

ยากิโซบะ 1 จาน 400 กิโลแคลอร่ี 

ยำกุนเชียง 1 จาน 220 กิโลแคลอร่ี 

ยำขนมจีน 1 จาน 220 กิโลแคลอร่ี 

ยำไข่ต้ม 1 ฟอง 105 กิโลแคลอร่ี 

ยำไข่ต้มทรงเคร่ือง 1 จาน 188 กิโลแคลอร่ี 

ยำถ่ัวพู 1 จาน 185 กิโลแคลอร่ี 

ยำเน้ือย่าง 1 จาน 165 กิโลแคลอร่ี 

ยำปลากระป๋อง 1 จาน 55 กิโลแคลอร่ี 

ยำปลาดุกฟู 1 จาน 275 กิโลแคลอร่ี 

ยำปลาหมึกย่าง 1 จาน 99 กิโลแคลอร่ี 

ยำผักกระเฉด 1 จาน 115 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ยำผักกาดดอง 1 จาน 30 กิโลแคลอร่ี 

ยำผักบุ้งทอดกรอบ 1 จาน 310 กิโลแคลอร่ี 

ยำมะเขือยาว 1 จาน 35 กิโลแคลอร่ี 

ยำมะม่วงทะเล 1 จาน 136 กิโลแคลอร่ี 

ยำมาม่า 1 จาน 215 กิโลแคลอร่ี 

ยำแมงกะพรุน 1 จาน 105 กิโลแคลอร่ี 

ยำรวมมิตรทะเล 1 จาน 132 กิโลแคลอร่ี 

ยำวุ้นเส้น 1 จาน 120 กิโลแคลอร่ี 

ยำไส้กรอก 1 จาน 110 กิโลแคลอร่ี 

ยำหนังหมู 1 จาน 220 กิโลแคลอร่ี 

ยำหมูย่าง 1 จาน 165 กิโลแคลอร่ี 

ยำหอยแมลงภู่ 1 จาน 60 กิโลแคลอร่ี 

เย็นตาโฟ 1 ชาม 290 กิโลแคลอร่ี 

ระกำ 1 ผล 8 กิโลแคลอร่ี 

ราดหน้าบะหม่ีกรอบ 1 จาน 515 กิโลแคลอร่ี 

ราดหน้าบะหม่ีกรอบไก่ 1 จาน 660 กิโลแคลอร่ี 

ราดหน้าปลากะพง 1 จาน 435 กิโลแคลอร่ี 

ราดหน้าเส้นใหญ่หมู 1 จาน 405 กิโลแคลอร่ี 

ราดหน้าหมูหม่ีกรอบ 1 จาน 690 กิโลแคลอร่ี 

รูทเบียร์ 1 แก้ว 105 กิโลแคลอร่ี 

โรตี ใส่นมข้นและน้ำตาล 1 ช้ิน 192 กิโลแคลอร่ี 

โรตีแกงเน้ือ, หมู 1 ชุด 675 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ลองกอง 1 ลูก 6 กิโลแคลอร่ี 

ลอดช่องน้ำกะทิ 1 ถ้วย 210 กิโลแคลอร่ี 

ลอดช่องสิงคโปร์ 1 ถ้วย 215 กิโลแคลอร่ี 

ละมุด 1 ผล 120 กิโลแคลอร่ี 

ลางสาด 1 ผล 6 กิโลแคลอร่ี 

ลาบไก่ 1 จาน 125 กิโลแคลอร่ี 

ลาบเน้ือ 1 จาน 119 กิโลแคลอร่ี 

ลาบปลา 1 จาน 94 กิโลแคลอร่ี 

ลาบหมู 1 จาน 119 กิโลแคลอร่ี 

ลำไย 1 เม็ด 8 กิโลแคลอร่ี 

ลำไยแห้ง 1 เม็ด 9 กิโลแคลอร่ี 

ล้ินจ่ี 1 ลูก 17 กิโลแคลอร่ี 

ลูกเกด 1 เม็ด 4 กิโลแคลอร่ี 

ลูกช้ินไก่ 1 ลูก 6 กิโลแคลอร่ี 

ลูกช้ินทอด 1 ลูก 35 กิโลแคลอร่ี 

ลูกช้ินเน้ือวัว 1 ลูก 8 กิโลแคลอร่ี 

ลูกช้ินปลา 1 ลูก 4 กิโลแคลอร่ี 

ลูกชุบ 1 ช้ิน 57 กิโลแคลอร่ี 

ลูกตาลอ่อน 1 ผล 120 กิโลแคลอร่ี 

ลูกพลับ 1 ผล 120 กิโลแคลอร่ี 

วอดก้า 1 cc 2 กิโลแคลอร่ี 

วิสก้ี 1 cc 2 กิโลแคลอร่ี 
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ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

วุ้นเส้นต้มยำ 1 จาน 245 กิโลแคลอร่ี 

วุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสด 1 จาน 520 กิโลแคลอร่ี 

ไวตามิลค์ 1 ขวด 150 กิโลแคลอร่ี 

ไวน์เชอร์รี 1 cc 1 กิโลแคลอร่ี 

สตรอว์เบอร์รี 1 ผล 60 กิโลแคลอร่ี 

สเต๊กไก่ทอด + มันบด 1 จาน 615 กิโลแคลอร่ี 

สเต๊กปลาย่าง 1 จาน 260 กิโลแคลอร่ี 

สเต๊กหมู + ผักสลัด 1 จาน 505 กิโลแคลอร่ี 

สปาเกตตีกะเพรากุ้ง 1 จาน 485 กิโลแคลอร่ี 

สปาเกตตีไก่อบ 1 จาน 430 กิโลแคลอร่ี 

ส้มเขียวหวาน 1 ลูก 32 กิโลแคลอร่ี 

ส้มเช้ง 1 ผล 60 กิโลแคลอร่ี 

ส้มตำ ไม่ใส่ถ่ัว 1 จาน 80 กิโลแคลอร่ี 

ส้มตำไทย ไม่ใส่ถ่ัว 1 จาน 55 กิโลแคลอร่ี 

ส้มตำปู ไม่ใส่ถ่ัว 1 จาน 35 กิโลแคลอร่ี 

ส้มตำปูไทย ไม่ใส่ถ่ัว 1 จาน 118 กิโลแคลอร่ี 

ส้มแป้น 1 กิโลกรัม 340 กิโลแคลอร่ี 

ส้มโอ 1 กลีบ 60 กิโลแคลอร่ี 

สละหวาน 1 ผล 60 กิโลแคลอร่ี 

สลัดกุ้ง 1 จาน 92 กิโลแคลอร่ี 

สลัดกุ้งน้ำใส 1 จาน 92 กิโลแคลอร่ี 

สลัดไก่ 1 จาน 97 กิโลแคลอร่ี 
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ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

สลัดแขก 1 จาน 230 กิโลแคลอร่ี 

สลัดไข่ 1 จาน 123 กิโลแคลอร่ี 

สลัดเน้ือสันในทอด 1 จาน 490 กิโลแคลอร่ี 

สลัดปลาทูน่า 1 จาน 122 กิโลแคลอร่ี 

สับปะรด 1 ช้ินเล็ก 8 กิโลแคลอร่ี 

สัมปันนี 1 ช้ิน 21 กิโลแคลอร่ี 

สาคูไส้หมู 1 ลูก 51 กิโลแคลอร่ี 

สาล่ี 1 ผล 116 กิโลแคลอร่ี 

สาล่ีหอม 1 ผล 60 กิโลแคลอร่ี 

สุก้ีกุ้ง ไม่ใส่วุ้นเส้น 1 ถ้วย 200 กิโลแคลอร่ี 

สุก้ีไก่ ไม่ใส่วุ้นเส้น 1 ถ้วย 200 กิโลแคลอร่ี 

สุก้ีน้ำไก่ 1 ชาม 345 กิโลแคลอร่ี 

สุก้ีหมู ไม่ใส่วุ้นเส้น 1 ถ้วย 200 กิโลแคลอร่ี 

สุก้ีแห้งทะเล 1 ชาม 280 กิโลแคลอร่ี 

เส้นก๋วยเต๋ียวผัดข้ีเมา 1 จาน 605 กิโลแคลอร่ี 

เส้นจันท์ผัดปู 1 จาน 575 กิโลแคลอร่ี 

เส้นหม่ีลูกช้ินน้ำใส 1 ชาม 225 กิโลแคลอร่ี 

เส้นหม่ีลูกช้ินหมูแห้ง 1 ชาม 430 กิโลแคลอร่ี 

เส้นใหญ่ผัดซีอ๊ิวใส่ไข่ 1 จาน 520 กิโลแคลอร่ี 

ไส้กรอกเน้ือลูกวัวอบสลัดผัก 1 จาน 465 กิโลแคลอร่ี 

ไส้กรอกอีสาน 1 ลูก 90 กิโลแคลอร่ี 

ไส้อ่ัว 1 คำ 60 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

หน่อไม้ผัดไข่ 1 จาน 200 กิโลแคลอร่ี 

หม่ีกรอบราดหน้าหมู 1 จาน 690 กิโลแคลอร่ี 

หม่ีกะทิ 1 จาน 405 กิโลแคลอร่ี 

หม่ีซ่ัวผัด 1 จาน 395 กิโลแคลอร่ี 

หมูกรอบ 1 จาน 560 กิโลแคลอร่ี 

หมูกะทะ 1 ชุด 375 กิโลแคลอร่ี 

หมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดซอส 1 ชุด 645 กิโลแคลอร่ี 

หมูจุ่ม 1 ชุด 375 กิโลแคลอร่ี 

หมูทอดเนยสลัดน้ำใส 1 จาน 635 กิโลแคลอร่ี 

หมูน้ำตก 1 จาน 165 กิโลแคลอร่ี 

หมูบด 1 ช้อนโต๊ะ 50 กิโลแคลอร่ี 

หมูป้ิง 1 ไม้ 125 กิโลแคลอร่ี 

หมูผัดขิง 1 จาน 275 กิโลแคลอร่ี 

หมูแผ่น 1 แผ่นกลาง 120 กิโลแคลอร่ี 

หมูฝอย 1 ช้อนโต๊ะ 68 กิโลแคลอร่ี 

หมูยอชุบแป้งทอด 1 ช้ิน 125 กิโลแคลอร่ี 

หมูย่างเกาหลี 1 ชุด 375 กิโลแคลอร่ี 

หมูสะเต๊ะ 1 ไม้ 115 กิโลแคลอร่ี 

หมูหยอง 1 ช้อนโต๊ะ 38 กิโลแคลอร่ี 

หลนปูเค็ม 1 ถ้วย 205 กิโลแคลอร่ี 

หอยแมลงภู่ทอด 1 จาน 605 กิโลแคลอร่ี 

หอยแมลงภู่อบหม้อดิน 1 ตัว 17 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

เห็ดผัดน้ำมันหอย 1 จาน 185 กิโลแคลอร่ี 

แหนมสด 1 จาน 175 กิโลแคลอร่ี 

อกไก่ย่าง 1 ช้ิน 110 กิโลแคลอร่ี 

อกไก่อบ 1 ช้ิน 169 กิโลแคลอร่ี 

องุ่น 1 เม็ด 16 กิโลแคลอร่ี 

องุ่นเปร้ียว 1 เม็ด 3 กิโลแคลอร่ี 

องุ่นหวาน 1 เม็ด 4 กิโลแคลอร่ี 

อ้อยคว่ัน 1 ช้ิน 12 กิโลแคลอร่ี 

แอปเปิล 1 ลูก 42 กิโลแคลอร่ี 

โอวัลติน 1 แก้ว 220 กิโลแคลอร่ี 

ฮะเก๋า 1 ลูกเล็ก 115 กิโลแคลอร่ี 

ขนมถ้วย 1 ถ้วย 133 กิโลแคลอร่ี 

กระทงทองไส้ข้าวโพด 1 ช้ิน 72 กิโลแคลอร่ี 

กระทงทองไส้ไก่ 1 ช้ิน 93 กิโลแคลอร่ี 

กระยาสารท 1 ช้ินกลาง 210 กิโลแคลอร่ี 

กล้วยคลุกมะพร้าว 1 ถ้วยเล็ก 100 กิโลแคลอร่ี 

ขนมช้ัน 1 ช้ิน 92 กิโลแคลอร่ี 

ขนมต้มขาว 1 ลูก 41 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปลากริมไข่เต่า 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังกระเทียม 1 ช้ิน 85 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังขาไก่ 1 ช้ิน 65 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังปอนด์ 1 แผ่น 80 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ขนมปังมะพร้าว 1 ช้ิน 235 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังสังขยา 1 ช้ิน 230 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังอบกรอบ 1 แผ่นเล็ก 20 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังไส้กรอก 1 ช้ิน 130 กิโลแคลอร่ี 

ขนมปังไส้หมูหยอง 1 ช้ิน 185 กิโลแคลอร่ี 

ขนมหม้อแกง 1 ช้ิน 179 กิโลแคลอร่ี 

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวน 1 ช้ิน 340 กิโลแคลอร่ี 

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ลูกบัวไข่เค็ม 1 ช้ิน 375 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย 1 จาน 495 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 1 ห่อ 179 กิโลแคลอร่ี 

ข้าวเหนียวสังขยา 1 ห่อ 370 กิโลแคลอร่ี 

ครีมเทียม 1 ช้อนชา 45 กิโลแคลอร่ี 

ครีมโรล 1 ช้ิน 360 กิโลแคลอร่ี 

คอร์นเฟลก 1 ถ้วยตวง 110 กิโลแคลอร่ี 

คุ้กก้ีข้าวโอ๊ต 1 ช้ิน 75 กิโลแคลอร่ี 

คุ้กก้ีชาเขียว 1 ช้ิน 75 กิโลแคลอร่ี 

คุ้กก้ีช็อกโกแลตชิป 1 ช้ิน 215 กิโลแคลอร่ี 

คุ้กก้ีสิงคโปร์ 1 ช้ิน 95 กิโลแคลอร่ี 

คุ้กก้ีเนย 1 ช้ิน 105 กิโลแคลอร่ี 

คุ้กก้ีไส้สับปะรด 1 ช้ิน 190 กิโลแคลอร่ี 

ชาดำเย็น 1 แก้ว 110 กิโลแคลอร่ี 

ชามะนาว 1 แก้ว 100 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

ชาร้อน 1 แก้ว 55 กิโลแคลอร่ี 

ชาเย็น 1 แก้ว 100 กิโลแคลอร่ี 

ช็อกโกแลตร้อน 1 แก้ว 120 กิโลแคลอร่ี 

ถ่ัวลิสงแผ่นทอด 1 แผ่น 150 กิโลแคลอร่ี 

ถ่ัวลิสงต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 45 กิโลแคลอร่ี 

ถ่ัวเขียวต้มน้ำตาล 1 ถ้วยเล็ก 160 กิโลแคลอร่ี 

ทองหยิบ 1 ดอก 105 กิโลแคลอร่ี 

ทุเรียนกวน 1 ช้อนโต๊ะ 115 กิโลแคลอร่ี 

น้ำนมข้าวโพด 1 แก้ว 80 กิโลแคลอร่ี 

น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา 20 กิโลแคลอร่ี 

น้ำฝร่ัง 1 กล่อง 100 กิโลแคลอร่ี 

บราวน่ี 1 ช้ิน 340 กิโลแคลอร่ี 

น้ำใบเตย 1 แก้ว 120 กิโลแคลอร่ี 

น้ำใบบัวบก 1 แก้ว 120 กิโลแคลอร่ี 

พายกรอบ 1 ช้ิน 118 กิโลแคลอร่ี 

พายชีสบูลเบอร์รี 1 ช้ิน 350 กิโลแคลอร่ี 

พายทูน่า 1 ช้ิน 280 กิโลแคลอร่ี 

พิซซ่าขอบไส้กรอกชีส 1 ช้ิน 340 กิโลแคลอร่ี 

พิซซ่าทะเล 1 ช้ิน 335 กิโลแคลอร่ี 

พิซซ่าฮาวายเอ้ียน 1 ช้ิน 345 กิโลแคลอร่ี 

พิซซ่าไส้กรอก 1 ช้ิน 290 กิโลแคลอร่ี 

ฟักทองเช่ือม 1 จาน 167 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

มะกอกทรงเคร่ือง 1 ผล 33 กิโลแคลอร่ี 

มะขามหวาน 1 ฝัก 30 กิโลแคลอร่ี 

มะม่วงอกร่องสุก 1 ช้ิน 15 กิโลแคลอร่ี 

มันฝร่ังแผ่น 1 ช้ิน 13 กิโลแคลอร่ี 

มันเทศเช่ือม 1 ถ้วยเล็ก 230 กิโลแคลอร่ี 

มันแกงบวด 1 ถ้วยเล็ก 184 กิโลแคลอร่ี 

มาการีน 1 ช้อนชา 45 กิโลแคลอร่ี 

รวมมิตร 1 ถ้วยเล็ก 230 กิโลแคลอร่ี 

ลูกช้ินป้ิง 1 ไม้ 165 กิโลแคลอร่ี 

ลูกตาลลอยแก้ว 1 ถ้วย 180 กิโลแคลอร่ี 

ลูกเกด 1 เม็ด 4 กิโลแคลอร่ี 

วุ้นมะพร้าวอ่อน 1 ช้ิน 80 กิโลแคลอร่ี 

สังขยา 1 ช้ินเล็ก 204 กิโลแคลอร่ี 

สังขยาฟักทอง 1 ช้ินเล็ก 288 กิโลแคลอร่ี 

สังขยาเผือก 1 ช้ินเล็ก 222 กิโลแคลอร่ี 

เก๊ียวกรอบ 1 ช้ิน 78 กิโลแคลอร่ี 

เค้กกล้วยหอม 1 ช้ิน 370 กิโลแคลอร่ี 

เค้กช็อกโกแลต 1 ช้ิน 275 กิโลแคลอร่ี 

เค้กเนย 1 ช้ิน 255 กิโลแคลอร่ี 

เค้กใบเตย 1 ช้ิน 250 กิโลแคลอร่ี 

เต้าหู้เหลือง 1 ช้ิน 90 กิโลแคลอร่ี 

แซนด์วิชแฮมชีส 1 คู่ 290 กิโลแคลอร่ี 
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ฐานข้อมูลล่าสุด : กันยายน 2559 

ช่ือเมนูอาหาร 

(657 รายการ) ปริมาณ/หน่วย 

ปริมาณแคลอร่ี 

(kcal) 

แซนด์วิชทูน่า 1 คู่ 180 กิโลแคลอร่ี 

แซนด์วิชไก่ 1 คู่ 240 กิโลแคลอร่ี 

แยมโรล 1 ช้ิน 310 กิโลแคลอร่ี 

แฮมเบอร์เกอร์ไก่ชีส 1 ช้ิน 280 กิโลแคลอร่ี 

แฮมเบอร์เกอร์หมู 1 ช้ิน 245 กิโลแคลอร่ี 

โดนัท 1 ช้ิน 270 กิโลแคลอร่ี 

โรตีสายไหม 1 ช้ิน 145 กิโลแคลอร่ี 

ไอศกรีมกะทิ 1 ก้อน 108 กิโลแคลอร่ี 

ไอศกรีมกาแฟ 1 ก้อน 142 กิโลแคลอร่ี 

ไอศกรีมช็อกโกแลต 1 ก้อน 110 กิโลแคลอร่ี 

ไอศกรีมวานิลลา 1 ก้อน 140 กิโลแคลอร่ี 

ไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี 1 ก้อน 110 กิโลแคลอร่ี 

ไอศกรีมเรซิน 1 ก้อน 264 กิโลแคลอร่ี 

1 แคลอร่ีอาหาร (Cal) = 1 กิโลแคลอรี (kcal) = 1,000 แคลอรี (calories)  
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ใบงาน  พลังงานสารอาหาร 

 

ช่ือ.................................................................เลขท่ี................................ช้ัน............................ 

 

 

คำช้ีแจง    1. ให้นักเรียนสรุปเขียน  mind  mapping  พลังงานสารอาหาร 

                 2. ออกแบบ พร้อมระบายสีให้สวยงาม   
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน เร่ือง “พลังงานจากสารอาหารชนิดต่าง ๆ” 

2) ใบความรู้ เร่ือง “พลังงานจากสารอาหารชนิดต่าง ๆ” 

  3) ตารางพลังงานจากสารอาหารชนิดต่าง ๆ 

  4) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกพลังงาน

สารอาหารได้ (K) 

2. ยกตัวอย่าง

พลังงานสารอาหาร

ได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและ

ใฝ่รู้ (A) 

 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤติกรรม

การตอบคำถาม 

3. สังเกตพฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ด้านวินัย 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน 

ใบงาน 

2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 

3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 

3 (6-7 คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 

3 (6-7 คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 

2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย 

สวยงาม บันทึก

ข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้

บางส่วน เสร็จ

ไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้และ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้

ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนดภาระ

งานได้ดี 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนดภาระ

งานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

 

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไปตาม

ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องบางส่วน

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

   1.1) ครูนำตารางพลังงานจากอาหารแต่

ละชนิดมาให้นักเรียนดู แล้วนสนทนา

เก่ียวกับตารางพลังงานจากสารอาหารชนิด

ต่างๆ  

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน

แบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

    2.1)  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ  4  คน   

    2.2)  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบ

ความรู้พลังงานจากสารอาหารชนิดต่างๆ  

     2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้น

พลังงานจากสารอาหารชนิดต่างๆ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้แก้ปัญหา 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

    3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผล
การสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน       

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ

แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

    4.1) นักเรียนสืบค้นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

พลังงานจากอาหาร 

 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 

- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม

สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 

  



128 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                          เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง ธงโภชนาการ1                                         เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี.................................เดือน....................................................................พ.ศ. ………………………….. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2.  ว 1.2 ป.3/2   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 

ธงโภชนาการ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

ธงโภชนาการ คือแนวทางการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของ
ร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ตามสัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลาย ท่ี
ควรรับประทานใน 1 วัน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานหลักทั้ง 5 หมู่ ได้เหมาะสมกับอายุ เพศ ขนาด
รูปร่าง และระดับการใช้แรงงาน  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกธงโภชนาการได้ (K) 
  2. ยกตัวอย่างธงโภชนาการได้ (P) 
  3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

       3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

      1.1) ครูนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนดังน้ี 

       - จากแผนภาพอาหารหลัก  5  ถ้านนมำจัดเป็นธงโภชนาการจะมีลักษณะอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

2.1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ  4  คน   

2.2) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้ธงโภชนาการ   

   2.3) ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นธงโภชนาการ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

  4.1) นักเรียนสืบค้นเพ่ิมเติมเก่ียวกันความหมายของธงโภชนาการ 

ธงโภชนาการ คือแนวทางการรับประทานอาหารท่ีให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของ

ร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งออกเป็นช้ัน ๆ ตามสัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลาย             

ท่ีควรรับประทานใน 1 วัน เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานหลักท้ัง 5 หมู่ ได้เหมาะสมกับอายุ เพศ ขนาด

รูปร่าง และระดับการใช้แรงงาน 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

  5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก

หลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับ“ธงโภชนาการ”อย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   
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7. ช้ินงาน/ ภาระงาน  

 

ใบความรู้   

เร่ือง ธงโภชนาการ 

 
ภาพจาก กรมอนามัย 

 

 

ใบงาน 

 

ช่ือ.................................................................เลขท่ี.......................ช้ัน.................... 

คำช้ีแจง   วาดรูปธงโภชนาการ  พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน  เร่ือง “ธงโภชนาการ” 

2) ใบความรู้ เร่ือง “ธงโภชนาการ” 

  3) ภาพอาหารหลัก  5  หมู่   

  4) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกธงโภชนาการ

ได้ (K) 

2. ยกตัวอย่างธง

โภชนาการได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและใฝ่

รู้ (A) 

  

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤติกรรมการ

ตอบคำถาม 

3. สังเกตพฤติกรรมด้าน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้ใฝ่

เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนนใบ

งาน 

2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 

3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ

คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  

ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ

คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  

ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ

คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ

สำรวจ ตามข้ันตอน

และกำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ

สำรวจและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วยความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไปตาม

ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

1.1) ครูนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาให้นักเรียนดู แล้ว

ถามนักเรียนดังน้ี 

       - จากแผนภาพอาหารหลัก  5  

ถ้านนมำจัดเป็นธงโภชนาการจะมีลักษณะ

อย่างไร 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน

แบ่งปันความคิด 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

        2.1)  แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  

คน   

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

        2.2)  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบ

ความรู้ธงโภชนาการ   

        2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้น

ธงโภชนาการ 

 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์   เร ียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมา

นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

- ใช ้ภาษาไทยสัญล ักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ

แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ

ผู้นำ 

- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

4.1) นักเรียนสืบค้นเพ่ิมเติมเก่ียวกัน

ความหมายของธงโภชนาการ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 

- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม

สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                          เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 เร่ือง ธงโภชนาการ 2                                          เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี........................... เดือน.......................................................................พ.ศ. ................................ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  

โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

  2.  ว 1.2 ป.3/2   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 

ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกธงโภชนาการได้ (K) 

  2. ยกตัวอย่างธงโภชนาการได้ (P) 

  3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

 

3. สาระสำคัญ 

 ธงโภชนาการ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

  ธงโภชนาการ คือแนวทางการรับประทานอาหารท่ีให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของ

ร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งออกเป็นช้ัน ๆ ตามสัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลาย ท่ี

ควรรับประทานใน 1 วัน เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานหลักท้ัง 5 หมู่ ได้เหมาะสมกับอายุ เพศ ขนาด

รูปร่าง และระดับการใช้แรงงาน  

 

5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  

2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้  

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

       1.1) ครูนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนดังน้ี 

         - จากแผนภาพอาหารหลัก  5  ถ้านนมำจัดเป็นธงโภชนาการจะมีลักษณะอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

  2.1)  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4  คน   

         2.2)  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้ธงโภชนาการ   

         2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นธงโภชนาการ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

      4.1) นักเรียนสืบค้นเพ่ิมเติมเก่ียวกันความหมายของธงโภชนาการ 

ธงโภชนาการ คือแนวทางการรับประทานอาหารท่ีให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของ

ร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งออกเป็นช้ัน ๆ ตามสัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลาย ท่ี

ควรรับประทานใน 1 วัน เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานหลักท้ัง 5 หมู่ ได้เหมาะสมกับอายุ เพศ ขนาด

รูปร่าง และระดับการใช้แรงงาน 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 

    - นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับ“ธงโภชนาการ”อย่างไร 

   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   
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7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

ใบความรู้   

เร่ือง ธงโภชนาการ 

 
ภาพจาก กรมอนามัย 
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ใบงาน 

 

ช่ือ.................................................................เลขท่ี.............................ช้ัน.......................... 

คำช้ีแจง   วาดรูปธงโภชนาการ  พร้อมระบาสีให้สวยงาม 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงาน  เร่ือง “ธงโภชนาการ” 

2) ใบความรู้  เร่ือง “ธงโภชนาการ” 

  3) ภาพอาหารหลัก  5  หมู่   

  4) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกธงโภชนาการได้ (K) 

2. ยกตัวอย่างธงโภชนาการ

ได้ (P) 

3. มีความต้ังใจและใฝ่รู้ (A) 

  

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤติกรรม

การตอบคำถาม 

3. สังเกตพฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน

ใบงาน 

2. แบบประเมิน

พฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 

3. สังเกตโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมด้าน

วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ

คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  

ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ

คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  

ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ

คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 

สมบูรณ์ สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

บันทึกข้อมูลถูกต้อง 

เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สะอาด 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง

บางส่วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่

ครบถ้วน บันทึก

ข้อมูลได้บางส่วน 

เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และไม่เข้า
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้และไม่

แสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม 

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

หน้าท่ีได้ทุกคนขาด

ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ

ทำงาน 

มีการวางแผนการ

สำรวจ ตามข้ันตอน

และกำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วยความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน

ใหญ่ปฏิบัติงานด้วย

ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน

กลุ่มปฏิบัติงาน

ด้วยความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ

สำรวจ 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

เป็นไปตามผลการ

สังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ถูกต้อง

บางส่วน เป็นไปตาม

ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไปตาม

ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 
 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

1.1) ครูนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาให้นักเรียนดู แล้ว

ถามนักเรียนดังน้ี 

       - จากแผนภาพอาหารหลัก  5  

ถ้านนมำจัดเป็นธงโภชนาการจะมีลักษณะ

อย่างไร 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน

แบ่งปันความคิด 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

        2.1)  แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  4  

คน   

        2.2)  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบ

ความรู้ธงโภชนาการ   

20 การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา

ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 



143 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

        2.3)  ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้น

ธงโภชนาการ 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์  เร ียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 

           3.1)   ครูให้แต่ละกลุ่มออกมา

นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

- ใช ้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ

แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ

ผู้นำ 

- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

4.1) นักเรียนสืบค้นเพ่ิมเติมเก่ียวกัน

ความหมายของธงโภชนาการ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 

- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม

สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3         

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                   เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13  เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 2     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี.................................เดือน.............................................................................พ.ศ......................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ

ส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร น้ำ และอากาศ   

 อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติอากาศใช้ในการ

หายใจ  

 

3. สาระการเรียนรู้ 

 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์   

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้ (K) 

2. บอกประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ ท่ีมีผลต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ                

มนุษย์ได้ (K) 

  3. เขียนแผนภาพความคิด ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
        4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

มนุษย์ โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพการเจริญเติบโตของคน แล้วใช้คำถามดังน้ี 

     -  จากแผนภาพนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ มนุษย์มีการเปล่ียนแปลง

อย่างไรบ้าง 

    -  ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

     -  แต่ละปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์อย่างไร 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์  

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

โดยศึกษาจากหนังสือเรียน อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้ความรู้หน้าห้องเรียน 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

  3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง ตัวเรา จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

  

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
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ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย์ และระบายสีให้สวยงาม 

      

ใบงาน เรื่อง ปKจจัยที่จำเปLนต:อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย? 
 

      

          

  

 

 

      

 
ปKจจัยที่จำเปLนต:อการดำรงชีวิต

และการเจริญเติบโตของมนุษย? 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้ 

แบบฝ$กหัด เรื่อง ปKจจัยที่จำเปLนต:อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย? 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

1. อาหารทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้อย่างไร (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ยกตัวอย่างอาหารในแต่ละหมู่ หมู่ละ 2 ชนิด และอธิบายว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย
อย่างไร (3 คะแนน) 

อาหารหมู่ที ่
ตัวอย่างอาหาร 

ประโยชน์ต่อร่างกาย 
ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 

1    
2    
3    
4    
5    

3. มนุษย์ที่รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ โดยไม่รับประทานเนื้อและไขมัน เป็น
การปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าว อาหาร คือยาป้องกันโรค หรือไม่ อย่างไร (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. มนุษย์ต้องการปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ชื่อ.......................................นามสกุล........................................ชั้น...............เลขท่ี......... 
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แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ตัวเรา 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว  

1. อาหารหลักมีก่ีหมู่ 
  ก.  3 หมู่ 
  ข. 4 หมู่ 
  ค. 5 หมู่ 
  ง. 6 หมู่ 
 

2. แตงโมอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 
  ก. หมู่ท่ี 1 
  ข. หมู่ท่ี 2 
  ค. หมู่ท่ี 3 
  ง. หมู่ท่ี 4 
 

3. นมสดจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่เดียวกับอาหารในข้อใด 
  ก. ปลา ไข่ 
  ข. เผือก มัน 
  ค. มะเขือเทศ คะน้า 
  ง. เนยแข็ง น้ำมันพืช 
 

4. ผักต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายตามข้อใดมากท่ีสุด 
  ก. ทำให้ร่างกายอบอุ่นและมีกำลัง 
  ข. ทำให้ร่างกายมีกล้ามเน้ือท่ีแข็งแรง 
  ค. ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ท้องไม่ผูก 
  ง. ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

 
5. ถ้าจะรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด เราควรรับประทานอาหาร 
  ตามข้อใด 

  ก. ไข่ดาว 
  ข. ข้าวผัดปู 
  ค. ผัดผักรวม 
  ง. ขนมปังสังขยา                            
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6. อาหารและน้ำข้อใดช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงมากท่ีสุด 

  ก. ยำผักกาดดอง  น้ำแดงโซดา 
  ข. ขนมปังป้ิง  น้ำชาเขียวไข่มุก 
  ค. มันฝร่ังทอด  น้ำอัดลม 
  ง. ผัดไทยกุ้งสด  น้ำเต้าหู้ 
 

7. การปฏิบัติตนตามข้อใดทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติ 
  ก. รับประทานอาหารเฉพาะปลาเท่าน้ัน 
  ข. นอนหลับพักผ่อนวันละ 2-3 ช่ัวโมง 
  ค. ออกกำลังกายเดือนละ 1-2 คร้ัง 
  ง. ด่ืมน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว 
 

8. สถานท่ีข้อใดให้อากาศบริสุทธ์ิกับมนุษย์ใช้ในการหายใจ 
  ก. สวนสาธารณะในหมู่บ้าน 
  ข. ริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
  ค. ใต้ทางด่วนท่ีมีการก่อสร้าง 

ง. ริมน้ำใกล้โรงงานอุตสาหกรรม   
 

9. แก๊ส A เป็นส่วนประกอบของอากาศท่ีมนุษย์ใช้ในการหายใจ 
   แก๊ส A ได้แก่ข้อใด 
  ก. แก๊สมีเทน 
  ข. แก๊สออกซิเจน 
  ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ง. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 
10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

  ก. แสงช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างอาหารเองได้ 
  ข. มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยอาศัยแสงและอุณหภูมิเท่าน้ัน 
  ค. ถ้ามีอาหารและน้ำ แต่ไม่มีอากาศ มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตได้ 
                               ตามปกติ 
  ง. อาหาร น้ำ และอากาศ เป็นปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ 

การเจริญเติบโตของมนุษย์ 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพการเจริญเติบโตของคนจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

  2) ใบงาน เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

3)  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

4)  อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

6) แบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง ตัวเรา 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการ

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต

ของมนุษย์ได้ (K) 

2. บอกประโยชน์ของอาหาร น้ำ 

และอากาศ ท่ีมีผลต่อการ

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต

ของมนุษย์ได้ (K) 

 3. เขียนแผนภาพความคิด 

ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

และการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

(P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน (A) 

๑. ตรวจแบบฝึกหัด 
๒. ตรวจใบงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 

3.แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการเขียนแผนภาพความคิดในใบงาน (K) 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การจัดกระทำ 

และนำเสนอ 

แผนภาพความคิด 

จัดกระทำ 

แผนภาพความคิด 

อย่างเป็นระบบ 

และนำเสนอ 

ด้วยแบบท่ีชัดเจน 

ถูกต้อง ครอบคลุม  

และมีการเช่ือมโยง 

ให้เห็นเป็นภาพรวม 

จัดกระทำ 

แผนภาพความคิด 

อย่างเป็นระบบ 

มีการจำแนกข้อมูล 

ให้เห็น

ความสัมพันธ์ 

และนำเสนอ 

ด้วยแบบท่ี

ครอบคลุม 

จัดกระทำ 

แผนภาพความคิดได้ 

มีการยกตัวอย่าง

เพ่ิมเติม 

และนำเสนอ 

ด้วยแบบต่าง ๆ 

แต่ยังไม่ครอบคลุม 

จัดกระทำ 

แผนภาพความคิด 

อย่างไม่เป็นระบบ 

และนำเสนอ 

ไม่ส่ือความหมาย 

และไม่ชัดเจน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอก

โรงเรียนด้วย

ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้หรือ

แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียนโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร

พยายามในการเรียน 

และไม่เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

และไม่แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานและทำงานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการ

งานหรือทำงาน

ด้วยความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้งาน

สำเร็จตาม

เป้าหมายด้วย

ตนเอง 

มีความต้ังใจ

และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการงาน

และทำงานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพ่ือให้

งานสำเร็จตาม

เป้าหมายโดยมี

ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ

ไม่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน

และไม่สามารถ

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม อดทน

เพ่ือให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

  

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งหน้าท่ีได้ทุก

คนขาดความ

เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ี

ได้ทุกคนขาด

ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ไม่

ชัดเจนขาดความ

รับผิดชอบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 

3 ดี 

(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ

สำรวจ ตาม

ข้ันตอนและ

กำหนดภาระงาน

ได้ดีมาก 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ดี 

มีการวาง

แผนการสำรวจ

และกำหนด

ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ

สำรวจและกำหนด

ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม

ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน

ในกลุ่ม

ปฏิบัติงานด้วย

ความ

กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม

ปฏิบัติงานขาดความ

กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องเป็นไป

ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได

ถูกต้องบางส่วน 

เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้

ถูกต้องบางส่วน 

ไม่เป็นไปตามผล

การสังเกต 

บันทึกผลการทำ

กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนไม่เป็นไป

ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง

ชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องขาด

ความชัดเจน 

นำเสนอได้

ถูกต้องบางส่วน

ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง

บางส่วนขาดความ

ชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 

 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 

 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 

 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 

 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 

  

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
เก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ โดยครูให้นักเรียนสังเกต
แผนภาพการเจริญเติบโตของคน แล้วใช้คำถาม
ดังน้ี 
 -  จากแผนภาพนักเรียนบอกได้หรือไม่
ว่าต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ มนุษย์มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 
 -  ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์ 
 -  แต่ละปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์อย่างไร 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง 
ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์โดยศึกษาจากหนังสือ
เรียน อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม
หน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรม  
 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้
ความรู้หน้าห้องเรียน 
  

5  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 
  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 
           3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
เร่ือง ตัวเรา จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 
คะแนน 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3               

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ตัวเรา                        เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14 เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 3            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 

สอนวันท่ี...............................เดือน..........................................................................พ.ศ.............................. 
___________________________________________________________________________ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ

ส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 

 

2. สาระสำคัญ 

 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร น้ำ และอากาศ   

 อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติอากาศใช้ในการ

หายใจ  

3. สาระการเรียนรู้ 

 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์   

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้ (K) 

2. บอกประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ ท่ีมีผลต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ                

มนุษย์ได้ (K) 

  3. เขียนแผนภาพความคิด ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
        4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

มนุษย์ โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพการเจริญเติบโตของคน แล้วใช้คำถามดังน้ี 

     -  จากแผนภาพนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ มนุษย์มีการเปล่ียนแปลง

อย่างไรบ้าง 

    -  ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

     -  แต่ละปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์อย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์  

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

โดยศึกษาจากหนังสือเรียน อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้ความรู้หน้าห้องเรียน 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

  3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง ตัวเรา จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

  

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
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ปKจจัยที่จำเปLนต:อการดำรงชีวิต

และการเจริญเติบโตของมนุษย? 

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย์ และระบายสีให้สวยงาม 

ใบงาน เรื่อง ปKจจัยที่จำเปLนต:อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย? 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนตอบคำถามต<อไปนี ้ 

แบบฝ$กหัดเรื่อง ปKจจัยที่จำเปLนต:อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย? 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 

6. อาหารทำใหHมนุษยOดำรงชีวิตและเจริญเติบโตไดHอย<างไร (1 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ยกตัวอย<างอาหารในแต<ละหมู< หมู<ละ 2 ชนิด และอธิบายว<ามีประโยชนOต<อร<างกาย

อย<างไร (3 คะแนน) 

อาหารหมู:ที ่
ตัวอย:างอาหาร 

ประโยชน?ต:อร:างกาย 
ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 

1    

2    

3    

4    

5    

 

8. มนุษยOที่รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไมH โดยไม<รับประทานเนื้อและไขมัน เป^น

การปฏิบัติที่ถูกตHองหรือไม<  อย<างไร (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. นักเรียนเห็นดHวยกับคำกล<าว อาหาร คือยาปbองกันโรค หรือไม< อย<างไร (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. มนุษยOตHองการปdจจัยอะไรบHาง เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ตัวเรา 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว  

 
1. อาหารหลักมีก่ีหมู่ 

  ก.  3 หมู่ 
  ข. 4 หมู่ 
  ค. 5 หมู่ 
  ง. 6 หมู่ 
 

2. แตงโมอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 
  ก. หมู่ท่ี 1 
  ข. หมู่ท่ี 2 
  ค. หมู่ท่ี 3 
  ง. หมู่ท่ี 4 
 

3. นมสดจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่เดียวกับอาหารในข้อใด 
  ก. ปลา ไข่ 
  ข. เผือก มัน 
  ค. มะเขือเทศ  คะน้า 
  ง. เนยแข็ง น้ำมันพืช 
 

4. ผักต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายตามข้อใดมากท่ีสุด 
  ก. ทำให้ร่างกายอบอุ่นและมีกำลัง 
  ข. ทำให้ร่างกายมีกล้ามเน้ือท่ีแข็งแรง 
  ค. ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ท้องไม่ผูก 
  ง. ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
 

 5. ถ้าจะรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด เราควรรับประทานอาหารตามข้อใด 
  ก. ไข่ดาว 
  ข. ข้าวผัดปู 
  ค. ผัดผักรวม 
  ง. ขนมปังสังขยา                            
 
   
 
 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. อาหารและน้ำข้อใดช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงมากท่ีสุด 

  ก. ยำผักกาดดอง  น้ำแดงโซดา 
  ข. ขนมปังป้ิง  น้ำชาเขียวไข่มุก 
  ค. มันฝร่ังทอด  น้ำอัดลม 
  ง. ผัดไทยกุ้งสด  น้ำเต้าหู้ 
 

7. การปฏิบัติตนตามข้อใดทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติ 
  ก. รับประทานอาหารเฉพาะปลาเท่าน้ัน 
  ข. นอนหลับพักผ่อนวันละ 2-3 ช่ัวโมง 
  ค. ออกกำลังกายเดือนละ 1-2 คร้ัง 
  ง. ด่ืมน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว 
 

8. สถานท่ีข้อใดให้อากาศบริสุทธ์ิกับมนุษย์ใช้ในการหายใจ 
  ก. สวนสาธารณะในหมู่บ้าน 
  ข. ริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
  ค. ใต้ทางด่วนท่ีมีการก่อสร้าง 

ง. ริมน้ำใกล้โรงงานอุตสาหกรรม   
 

9. แก๊ส A เป็นส่วนประกอบของอากาศท่ีมนุษย์ใช้ในการหายใจ 
 แก๊ส A ได้แก่ข้อใด 

  ก. แก๊สมีเทน 
  ข. แก๊สออกซิเจน 
  ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
  ง. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 

10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
  ก. แสงช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างอาหารเองได้ 
  ข. มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยอาศัยแสงและอุณหภูมิเท่าน้ัน 
  ค. ถ้ามีอาหารและน้ำ แต่ไม่มีอากาศ มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตได้ 
                              ตามปกติ 
  ง. อาหาร น้ำ และอากาศ เป็นปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ 
                             เจริญเติบโตของมนุษย์ 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพการเจริญเติบโตของคนจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

  2) ใบงาน เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

3)  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

4)  อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

6) แบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง ตัวเรา 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการ

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

มนุษย์ได้ (K) 

2. บอกประโยชน์ของอาหาร น้ำ 

และอากาศ ท่ีมีผลต่อการ

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

มนุษย์ได้ (K) 

 3. เขียนแผนภาพความคิด ปัจจัย

ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย์ (P) 

4. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน (A) 

๑. ตรวจแบบฝึกหัด 
๒. ตรวจใบงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 

3.แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
เก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ โดยครูให้นักเรียนสังเกต

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

แผนภาพการเจริญเติบโตของคน  แล้วใช้คำถาม
ดังน้ี 
  -  จากแผนภาพนักเรียนบอกได้หรือไม่
ว่าต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ มนุษย์มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 

-  ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์ 
  -  แต่ละปัจจัยจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์อย่างไร 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง 
ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์โดยศึกษาจากหนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม
หน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรม  
 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้
ความรู้หน้าห้องเรียน 
  

5  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
 



165 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

  2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 
           3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
เร่ือง ตัวเรา จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 
คะแนน 
 

  
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการเขียนแผนภาพความคิดในใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การจัดกระทำ 
และนำเสนอ 
แผนภาพความคิด 

จัดกระทำ 
แผนภาพความคิด 
อย่างเป็นระบบ 
และนำเสนอ 
ด้วยแบบท่ีชัดเจน 
ถูกต้อง ครอบคลุม  
และมีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

จัดกระทำ 
แผนภาพความคิด 
อย่างเป็นระบบ 
มีการจำแนกข้อมูล 
ให้เห็น
ความสัมพันธ์ 
และนำเสนอ 
ด้วยแบบท่ี
ครอบคลุม 

จัดกระทำ 
แผนภาพความคิดได้ 
มีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติม 
และนำเสนอ 
ด้วยแบบต่าง ๆ 
แต่ยังไม่ครอบคลุม 

จัดกระทำ 
แผนภาพความคิด 
อย่างไม่เป็นระบบ 
และนำเสนอ 
ไม่ส่ือความหมาย 
และไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

  
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 
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เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 

 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 

 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 

 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง ชีวิตสัตว์                        เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ (1)             เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2 ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
  สัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ 
  1. อาหาร ได้แก่ ต้นหญ้า และสัตว์ 
  2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย 
  3. อากาศ เพ่ือหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
  2. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวมพลัง  
ด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

         1.2)  นักเรียนร่วมกันอ่านและร้องเพลงกระต่าย พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ 
 

เพลงกระต่าย 
ฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียว     สองหูยาวส่ันกระดุ๊ก กระดุ๊ก กระด๊ิก 
กระโดดส่ีขาทำท่า กระดุ๊ก กระด๊ิก   เพ่ือนท่ีรักของฉันน้ันคือเธอ 

 
 1.3) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพกระต่ายบนกระดาน แล้วร่วมกันสนทนาทบทวนประสบการณ์เดิม
เก่ียวกับกระต่าย โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังน้ี 
 1. นักเรียนรู้จักหรือเคยเห็นกระต่ายหรือไม่ 
   (ตัวอย่างคำตอบ  รู้จักหรือเคยเห็น/ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็น) 
 2. กระต่ายเป็นส่ิงมีชีวิตประเภทใด  
   (กระต่ายเป็นสัตว์) 
 3. กระต่ายมีลักษณะสำคัญของส่ิงมีชีวิตอย่างไร 
   (ตัวอย่างคำตอบ  กระต่ายต้องกินอาหารและน้ำ กระต่ายต้องหายใจ กระต่ายมีการ
เจริญเติบโต กระต่ายมีการขับถ่าย กระต่ายเคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหวได้ กระต่ายมีการสืบพันธ์ุและมีลูกได้  
กระต่ายมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย แล้วทำใบ
งานท่ี 1 เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย  จากหนังสือเรียนและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังออกแบบการนำเสนอผลการสืบสอบในแบบท่ีน่าสนใจ 
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ช่วยกัน   
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
  3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำ
กิจกรรม โดยร่วมกันตอบคำถามหลังทำกิจกรรม ดังน้ี 
     1  ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย ( น้ำ อากาศ 
อาหาร ) 
    2  กระต่ายกินส่ิงใดเป็นอาหาร ( พืช) 
      3   ลูกกระต่ายกินส่ิงใดเป็นอาหาร ( น้ำนม)  
      4   กระต่ายต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิต  (อาหาร น้ำ อากาศ ) 
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ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
       4.1)  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เร่ือง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์คือ อาหาร 
น้ำ และอากาศ ซ่ึงมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ และการเจริญเติบโตของสัตว์  
 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 
 
 

ใบงาน เร่ือง ส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย 
 

คำช้ีแจง  นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน เขียนแผนภาพส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของกระต่าย แล้วบันทึกผล 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งจำเป)นต,อการดำรงชีวิตและ 

การเจริญเติบโตของกระต,าย 
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ปัจจัยใดท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 ความร้อน 
 4 คลอโรฟิลล์ 
 
2. สัตว์สามารถเคล่ือนไหวและทำงานได้ ต้องอาศัยพลังงานจากส่ิงใด 
 1 น้ำ 2 อาหาร 
 3 อากาศ 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
3. กวางและช้างจัดเป็นสัตว์ในกลุ่มใด 
 1 สัตว์กินพืช 
 2 สัตว์กินเน้ือสัตว์ 
 3 สัตว์กินซากพืช ซากสัตว์ 
 4 สัตว์กินท้ังพืชและเน้ือสัตว์ 
 
4. ปลาโผล่ข้ึนมาเหนือผิวน้ำ เพ่ือต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 อากาศ 
 3 อุณหภูมิ 
 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
5. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 1 แสงช่วยให้สัตว์สามารถสร้างอาหารเองได้ 
 2 อากาศช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีกว่าน้ำและอาหาร 
 3 สัตว์ต้องการแสงและอุณหภูมิในการเจริญเติบโตเท่าน้ัน 
 4 สัตว์ต้องการอากาศในการหายใจ ถ้าขาดอากาศจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 
 
6. แม่วัวและลูกวัวนอนพักอาศัยใต้ต้นไม้ใหญ่ 
 

 จากข้อความเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 อากาศ 
 4 อาหาร 
 

แบบทดสอบก:อนเรียน 
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7. แม่นกบินหาเหย่ือ โดยได้หนอนมาป้อนให้ลูกนก 
 

 จากข้อความข้างต้นเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 อาหาร 2 อากาศ 
 3 ท่ีอยู่อาศัย 4 อุณหภูมิ 
  
8. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตด้านอาหารของไก่แจ้ได้แก่ข้อใด 
 1 ต้นหญ้าและไม้ไผ่ 
 2 หนอนและข้าวเปลือก 
 3 เมล็ดพืชและดินโคลน 
 4 ซากพืช ซากสัตว์ และเศษใบไม้แห้ง 
 
9. ส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ข้อใดช่วยให้ร่างกายสัตว์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ 
 1 น้ำ   2 อากาศ 
 3 อาหาร  4 แสงจากดวงอาทิตย์ 
 
10. ข้อใดสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 

 1 A : 1  B : 3  C : 2 
 2 A : 2  B : 3  C : 1 
 3 A : 2  B : 1  C : 3 
 4 A : 3  B : 2  C : 1 
 
 
 
 
 
 
 1.      1 6.      3 
 2.      1 7.     2 
 3.      2 8.     1 
 4.      4 9.     3 
 5.      2                       10.   1   
 
 

 

A. น้ำ 
B. อากาศ 
C. อาหาร 
 

1. มีอยู่รอบตัวใช้ในการหายใจ 
2. เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย 
3. ทำให้ร่างกายมีพลังงานในการเคล่ือนท่ี 
 

เฉลยแบบทดสอบก:อนเรียน 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย 
  2)  ภาพกระต่าย 

 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของกระต่ายได้ 
(K) 
2. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับส่ิง
ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของ
กระต่าย อย่างรวมพลัง ด้วย
ความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ 
(A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

เป็นไปตามผล
การสังเกต 

ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. นักเรียนร่วมดูภาพกระต่าย และตอบคำถาม 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. น ัก เร ี ยนร ่ วมก ันค ิ ดป ั จจ ั ย ในการ
ดำรงชีวิตของกระต่าย ว่ามีอะไรบ้าง 

 

15 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับ
ปัจจัยในการดำรงชีว ิตของกระต่าย โดยใช้
คำถาม 
 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1. อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน
พร้อมยกตัวอย่างปัจจัยในการดำรงชีวิตของ
กระต่าย 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2     เร่ือง ชีวิตสัตว์                     เวลาเรียน 14  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ (2)         เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ 
  1. อาหาร ได้แก่ ต้นหญ้า สัตว์ 
  2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย 
  3. อากาศ เพ่ือหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
  2. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวมพลัง  
ด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1)  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพกระต่าย แล้วร่วมกันทบทวนประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม 
ของนักเรียนเก่ียวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย โดยร่วมกันตอบคำถาม
สำคัญกระตุ้นความคิด ดังน้ี   
 1. กระต่ายจัดเป็นสัตว์ประเภทใด หากแบ่งตามลักษณะการกินอาหาร (สัตว์กินพืช)   
 2. นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ (อาหาร น้ำ และ
อากาศ) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลทำแผนที่ความคิดลงใน ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของกระต่าย จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งออกแบบการนำเสนอผลการสืบสอบ
ในแบบท่ีน่าสนใจ 
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามหลังทำกิจกรรม ดังน้ี 
     ปัจจัยใดบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย 

 
เขียนเป็นแผนภาพความคิด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการ 

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 

ของกระต่าย 

 

น้ำ 

 

อาหาร 

 

อากาศ 
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  1.  กระต่ายกินส่ิงใดเป็นอาหาร  (ต้นหญ้า) 
  2.  ลูกกระต่ายกินส่ิงใดเป็นอาหาร  (น้ำนมจากแม่กระต่าย) 
  3.  อาหารของลูกกระต่ายกับพ่อแม่กระต่ายต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ต่างกัน โดยอาหารของ
ลูกกระต่าย คือ น้ำนมจากแม่กระต่าย ส่วนอาหารของพ่อแม่กระต่าย คือ ต้นหญ้าและน้ำ) 
          4.  สัตว์ชนิดอ่ืนต้องอาศัยปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตเหมือนกระต่าย
หรือไม่ อย่างไร (เหมือนกัน เพราะสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกับกระต่าย) 
  5. นอกเหนือจากปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตสำหรับกระต่าย 
ท่ีปรากฏในภาพแล้ว กระต่ายยังต้องการปัจจัยท่ีจำเป็นอะไรอีกบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ แสง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม) 
  6.  สรุปผลการทำกิจกรรมได้อย่างไร (ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของกระต่าย มีดังน้ี  
1. อาหาร ได้แก่ พืช เช่น ต้นหญ้า และน้ำนมสำหรับลูกกระต่าย 
2. น้ำ เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกายและเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของกระต่าย 
3. อากาศ เพ่ือการหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
4.1)  สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ  เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิต  

- อาหาร สัตว์ต่าง ๆ ต้องกินอาหารเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ สัตว์แต่ละชนิด 
จะกินอาหารแตกต่างกัน สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร สัตว์บางชนิดกินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหาร และสัตว์
บางชนิดกินท้ังพืชและสัตว์เป็นอาหาร ถ้าสัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน ๆ ก็จะตายในท่ีสุด 

- น้ำ สัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิต สัตว์ต้องกินน้ำเพ่ือให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ 
เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานาน ๆ สัตว์ก็จะตาย 

- อากาศ สัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศหายใจ เพ่ือให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะแก๊สออกซิเจนท่ีมี 
อยู่ในอากาศมีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ สัตว์ที่อยู่บนบกจะหายใจโดยใช้อากาศที่อยู่รอบตัว ส่วนสัตว์ท่ี
อยู่ในน้ำจะหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนท่ีมีอยู่ในน้ำ 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   
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7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย 

 
คำช้ีแจง  เขียนแผนภาพความคิด สรุปปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ 
ของร่างกาย 

 

 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

         หายใจ 

        ดำรงชีวิต 

 

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

และการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

  ให้พลังงาน 

ดำรงชีวิตและเจริญเติบโต 
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สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่า ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่าย 
    2)  ชุดแผ่นภาพชีวิตกระต่าย  5   แผ่น 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

 9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของกระต่ายได้ 
(K) 
2. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับส่ิง
ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของ
กระต่าย อย่างรวมพลัง ด้วย
ความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ 
(A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ความ
กระตือรือร้น 

ความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 
 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
10. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมดูภาพกระต่ายและตอบ
คำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. นักเร ียนร ่วมกันค ิดส ิ ่งจำเป ็นต ่อการ
ดำรงชีวิต 
และการเจร ิญเต ิบโตของกระต ่ายว ่ า มี
อะไรบ้าง 
 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ส ิ ่ ง จ ำ เป ็ นต ่ อการดำร งช ี ว ิ ต และการ

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

เจร ิญเต ิบโตของกระต่าย โดยเข ียนสรุป
แผนผังความคิดและตอบคำถาม 
 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน
พร้อมยกตัวอย่างส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของกระต่าย 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง ชีวิตสัตว์                        เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ (3)             เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ 
   1. อาหาร ได้แก่ ต้นหญ้า และสัตว์ 
   2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย 
   3. อากาศ เพ่ือหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. บอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   2. จัดทำโปสเตอร์ อาหารท่ีสัตว์กิน อย่างรวมพลัง ด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
   3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1)  ครูยกตัวอย่างโปสเตอร์อาหารท่ีกระต่ายกิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียนร่วมกันสังเกตโปสเตอร์ อาหารท่ีกระต่ายกิน แล้วร่วมกันทบทวนประสบการณ์เดิมหรือความรู้
เดิมของนักเรียนและตอบคำถาม  
 1. กระต่ายจัดเป็นสัตว์กินอาหารประเภทใด (สัตว์กินพืช)   
 2. นักเรียนคิดว่า อาหารประเภทใดท่ีกระต่ายควรกิน หรือไม่ควรกิน  (ท่ีควรกินคือผักชนิดต่าง ๆ และ
ท่ีไม่ควรกิน คือ เน้ือสัตว์) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลทำใบงานเร่ือง การออกแบบโปสเตอร์ อาหารท่ีสัตว์ต่าง ๆ กิน โดยเลือกชนิดของสัตว์
มา 1 ชนิด ระบายสีสวยงาม จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังออกแบบการ
นำเสนอผลการสืบสอบในแบบท่ีน่าสนใจ  
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับอาหารท่ีสัตว์แต่ละชนิดกิน และช่วยกันสรุป ถึงความสำคัญของอาหารท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตให้อยู่อด  ตามผลงานท่ีกลุ่มของเพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
  4.1) ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอาหารท่ีสัตว์แต่ละชนิดกิน แล้วต้ังคำถามนักเรียนว่า นักเรียน 
สังเกตสัตว์ท่ีนักเรียนรู้จักว่าทำไมจึงมีชีวิตอยู่ได้ (แนวคำตอบ ข้ึนอยู่กับคำตอบของนักเรียน) 
  4.2) ให้นักเรียนบอกเหตุผลว่า สัตว์กินอาหารเพ่ืออะไร และสัตว์ต้องการส่ิงใดในการดำรงชีวิตเพ่ือ 
ให้เจริญเติบโต  (แนวคำตอบ ข้ึนอยู่กับคำตอบของนักเรียน) 
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  4.3) นักเรียนร่วมกันตอบว่า สัตว์แต่ละชนิดต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
(แนวคำตอบ เหมือนกัน สัตว์ต้องกินอาหาร น้ำ และหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

  5.4) นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานท่ีดีเด่นจัดทำเป็นนิทรรศการ จัดแสดงผลงาน หรือเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก (facebook) ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนช้ันอ่ืน ๆ 
 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

 

ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 
 

ใบงาน เร่ือง โปสเตอร์อาหารของฉัน 
 
 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกสัตว์มา  1 ชนิด แล้วจัดทำโปสเตอร์ อาหารท่ีสัตว์ชนิดน้ันกิน 
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  สัตว์ชนิดน้ีคือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 อาหารท่ีสัตว์กินมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง โปสเตอร์อาหารของฉัน 
    2)  ตัวอย่างโปสเตอร์อาหารท่ีกระต่ายกิน 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

  

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2. จัดทำโปสเตอร์ อาหารท่ี
สัตว์กิน อย่างรวมพลัง ด้วย
ความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ความ
กระตือรือร้น 

ความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมดูโปสเตอร์อาหารท่ี
กระต่ายกิน และตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. นักเร ียนร ่วมก ันจ ัดทำโปสเตอร์
อาหารท่ีสัตว์แต่ละชนิดกิน 
 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. นักเร ียนและครูร ่วมกันอภิปราย
เกี ่ยวกับอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกิน โดย
จัดทำเป็นโปสเตอร์ 
และตอบคำถาม 
 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน
พร้อมท้ังให้นักเรียนให้เหตุผลว่าทำไม 
สัตว์ต้องกินอาหาร ถ้าสัตว์ไม่กิน
อาหารจะมีผลอย่างไร 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง  ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
     และการเจริญเติบโตของสัตว์ (1) 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ 
   1. อาหาร ได้แก่ ต้นหญ้า และสัตว์ 
   2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย 
   3. อากาศ เพ่ือหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
   2.  สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวมพลัง  
ด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
   3.  มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1)  นักเรียนร่วมกันสนทนาประสบการณ์เดิม โดยร่วมกันบอกว่าในท้องถ่ินของเรามีสัตว์ชนิดใด 
อาศัยอยู่บ้าง บันทึกคำตอบในแบบแผนภาพความคิดบนกระดาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนภาพความคิด ตัวอย่างสัตว์ในท้องถ่ิน 
 
 1.2 ) นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนท่ีน่ังข้าง ๆ แล้วช่วยกันเลือกสัตว์ในท้องถ่ินท่ีสนใจคู่ละ 1 ชนิด  
แล้วร่วมกันคิดว่า สัตว์ดังกล่าวต้องการปัจจัยใดบ้างในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต 
 (ตัวอย่างคำตอบ  แมว ต้องการอาหารเม็ด น้ำ และอากาศในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต  
    ปลา ต้องการน้ำและอากาศในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต  
    วัว ต้องการหญ้า น้ำ และอากาศในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต  
    ไก่ ต้องการข้าวเปลือก หนอน น้ำ และอากาศในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยทำเป็นแผนที่ความคิด ลง
ในใบงานที่ 4 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากหนังสือเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังออกแบบการนำเสนอผลการสืบสอบในแบบท่ีน่าสนใจ 
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
         3.1)   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตามผลงานท่ีกลุ่มของ
เพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 

สัตว์ในท้องถ่ิน 

ไก่ 

 

แมว 

 

วัว 

 

ปลานิล 

 

สุนัข 

 

เป็ด 

 

กระต่าย 

 

นกเขา 

 

ช้าง 
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ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1 ) ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักเรียนในเร่ืองดังน้ี 

- อาหาร สัตว์ต่าง ๆ ต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ สัตว์แต่ละชนิดกิน
อาหารแตกต่างกัน สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร สัตว์บางชนิดกินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหาร และ
สัตว์บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ถ้าสัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน ๆ ก็จะตาย
ในท่ีสุด 

- น้ำ สัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิต สัตว์ต้องกินน้ำเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ 
เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานาน ๆ สัตว์ก็จะตาย 

- อากาศ สัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศหายใจ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ใน
อากาศมีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ สัตว์ที่อยู่บนบกจะหายใจโดยใช้อากาศที่อยู่รอบตัว ส่วน
สัตว์ท่ีอยู่ในน้ำจะหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนท่ีมีอยู่ในน้ำ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 
7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
                    ใบงาน เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนท่ีความคิด เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

และการเจริญเติบโตของสัตว์ 

ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  

มีอะไรบ้าง 

ถ้าขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป สัตว์จะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

หรือไม่ เพราะอะไร 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงานแผนท่ีความคิด เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของสัตว์ 
    2)  ตัวอย่างโปสเตอร์อาหารท่ีกระต่ายกิน 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

  

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.  บรรยายส่ิงท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโต
ของสัตว์ได้ (K) 
2.  สืบสอบข้อมูล
เก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ 
อย่างรวมพลัง ด้วย
ความมุ่งม่ันและต้ังใจ
ได้ (P) 
3.  มีความมุ่งม่ันและ
ต้ังใจ  (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

เป็นไปตามผล
การสังเกต 

ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมคิดแผนภาพความคิด 
ตัวอย่างสัตว์ในท้องถ่ินและตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนร่วมกันส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
โดยทำเป็นแผนท่ีความคิด  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1.  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย
เก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์และตอบคำถาม 
 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยสัญล ักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
     และการเจริญเติบโตของสัตว์ (2) 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2 ป.3/1 บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2.  ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ 
  1. อาหาร ได้แก่ ต้นหญ้า และสัตว์ 
  2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย 
  3. อากาศ เพ่ือหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
  2.  จัดทำโปสเตอร์ ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ท่ีรักและสนใจ  
อย่างรวมพลัง ด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
  3.  มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
         3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
         5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1 สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสนทนาประสบการณ์เดิม โดยร่วมกันปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ บันทึกคำตอบในแบบแผนภาพความคิดบนกระดาน 

(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความคิด ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยทำเป็นโปสเตอร์ให้
สวยงาม ลงในใบงานที่ 5 จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งออกแบบการนำเสนอ
ผลการสืบสอบในแบบท่ีน่าสนใจ 
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตามผลงานท่ีกลุ่มของ
เพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
  4.1)  ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักเรียนในเร่ืองดังน้ี 

- อาหาร สัตว์ต่าง ๆ ต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ สัตว์แต่ละชนิดจะ
กินอาหารแตกต่างกัน สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร สัตว์บางชนิดกินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหาร 
และสัตว์บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ถ้าสัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน ๆ ก็จะ
ตายในท่ีสุด 

น้ำ อาหาร 

อากาศ 

สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

และการเจริญเติบโต 

ของสัตว์ 
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- น้ำ สัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิต สัตว์ต้องกินน้ำเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ 
เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานาน ๆ สัตว์ก็จะตาย 

- อากาศ สัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศหายใจ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ใน
อากาศมีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ สัตว์ที่อยู่บนบกจะหายใจโดยใช้อากาศที่อยู่รอบตัว ส่วน
สัตว์ท่ีอยู่ในน้ำจะหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนท่ีมีอยู่ในน้ำ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
                    ใบงาน  เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์ เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  
และตกแต่งให้สวยงาม 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ใบงานท่ี 5 ออกแบบโปสเตอร์ เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  2)  ตัวอย่างโปสเตอร์อาหารท่ีกระต่ายกิน 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
2.  จัดทำโปสเตอร์ ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์ท่ีรัก
และสนใจ อย่างรวมพลัง ด้วย
ความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
3.  มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ  (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนร่วมคิดแผนภาพความคิด 
ตัวอย่างสัตว์ในท้องถ่ินและตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดย
ออกแบบทำเป็นโปสเตอร์ท่ีความคิด เร่ือง ส่ิง
ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1.  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์และตอบคำถาม 
 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนส่ิงท่ี 
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 

 

  



210 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1ช่ัวโมง 
     และการเจริญเติบโตของสัตว์ 3 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ 
  1. อาหาร ได้แก่ ต้นหญ้า และสัตว์ 
  2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย 
  3. อากาศ เพ่ือหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
  2.  จัดทำโปสเตอร์ ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ท่ีรักและสนใจ  
อย่างรวมพลัง ด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
  3.  มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
         3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1)  นักเรียนร่วมกันสนทนาประสบการณ์เดิม โดยร่วมกันปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ บันทึกคำตอบในแบบแผนภาพความคิดบนกระดาน 

(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพความคิด ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยทำเป็นโปสเตอร์
ให้สวยงาม ลงในใบงานท่ี 5 จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังออกแบบการนำเสนอ
ผลการสืบสอบในแบบท่ีน่าสนใจ 
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตามผลงานท่ีกลุ่มของ
เพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักเรียนในเร่ืองดังน้ี 

- อาหาร สัตว์ต่าง ๆ ต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ สัตว์แต่ละชนิดจะ
กินอาหารแตกต่างกัน สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร สัตว์บางชนิดกินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหาร 

สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

และการเจริญเติบโต 

ของสัตว ์

 

น้ำ 

 

อาหาร 

 

อากาศ 
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และสัตว์บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ถ้าสัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน ๆ ก็จะ
ตายในท่ีสุด 

- น้ำ สัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิต สัตว์ต้องกินน้ำเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ 
เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานาน ๆ สัตว์ก็จะตาย 

- อากาศ สัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศหายใจ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ใน
อากาศมีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ สัตว์ที่อยู่บนบกจะหายใจโดยใช้อากาศที่อยู่รอบตัว ส่วน
สัตว์ท่ีอยู่ในน้ำจะหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนท่ีมีอยู่ในน้ำ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
                    ใบงาน  เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์ เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  
และตกแต่งให้สวยงาม 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ใบงานท่ี 5 ออกแบบโปสเตอร์ เร่ือง ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 2)  ตัวอย่างโปสเตอร์อาหารท่ีกระต่ายกิน 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K) 
2.  จัดทำโปสเตอร์ ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์ท่ีรัก
และสนใจ อย่างรวมพลัง ด้วย
ความมุ่งม่ันและต้ังใจได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ  (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนร่วมคิดแผนภาพความคิด ตัวอย่าง
สัตว์ในท้องถ่ินและตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช ้ภาษาไทยเพ ื ่ อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. นักเรียนร่วมกันส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดย
ออกแบบทำเป็นโปสเตอร์ท่ีความคิด เร่ือง ส่ิงท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์  

20 การส ืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ เลือกใช้ 
เคร่ืองมือ นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ 

ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์และตอบคำถาม 
 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดที่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนส่ิงท่ี 
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ ่นทางความคิดมอง/คิด   
คิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีแตกต่างจากเดิมด้วย
การใช ้ความร ู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  7 เร่ือง อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
     และการเจริญเติบโตของสัตว์ (1) 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2  ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อาหาร เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
 และเจริญเติบโต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.   อธิบายเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  2.   บอกประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  3.   สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์             
อย่างรวมพลัง ด้วยความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
  4.   มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
         5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
 



218 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ แล้วร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
                    วัว       เสือ        ลิง 
 
 1.  จากภาพ มีสัตว์ชนิดใดบ้าง และกินอะไรเป็นอาหาร 
 (ตัวอย่างคำตอบ วัวกินหญ้า เสือกินเน้ือสัตว์ และลิงกินพืชและสัตว์) 
 2.  เพราะเหตุใด อาหารจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต  อาหารทำให้สัตว์เคล่ือนท่ี 
เคล่ือนไหว และทำงานได้) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ นักเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพสัตว์ท่ีกำลังกินอาหารต่อไปน้ี   
 
 
 
 
 
 
              กระต่ายกินต้นหญ้า         วัวกินหญ้า                           งูกินหนู 
 
 
 
 
 
 
              เสือกินกวาง         สิงโตกินม้าลาย      ไก่กินข้าวเปลือกกับหนอน 
 
 แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดจำแนกสัตว์ตามชนิดของอาหารท่ีกินในกระดาษ A4   
 (ตัวอย่างคำตอบ กระต่ายและวัว เป็นสัตว์กินพืช งู เสือ และสิงโต เป็นสัตว์กินเน้ือสัตว์ 
ไก่ เป็นสัตว์กินพืชและเน้ือสัตว์) 
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  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม โดย
ร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ตามผลงานท่ี 
กลุ่มของเพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 3.1  เพราะเหตุใด อาหารจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต  อาหารทำให้สัตว์เคล่ือนท่ี   
เคล่ือนไหว และทำงานได้) 
 3.2 สัตว์แต่ละชนิดกินอาหารเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ สัตว์แต่ละชนิดกินอาหารแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับธรรมชาติของสัตว์ชนิดน้ัน ๆ) 
 3.3  สัตว์ท่ีกินพืชเป็นอาหารคืออะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ชนิด  
(ตัวอย่างคำตอบ กระต่าย วัว ช้าง) 
 3.4  สัตว์กินเน้ือสัตว์เป็นอาหารคืออะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ชนิด  
(ตัวอย่างคำตอบ เสือ สิงโต งู) 
 3.5 สัตว์กินท้ังพืชและเน้ือสัตว์เป็นอาหารคืออะไรบ้าง   
(ตัวอย่างคำตอบ ไก่ ลิง นกบางชนิด ปลาบางชนิด) 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ให้ความรู้เพ่ิมเติม อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และ
ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ว่า อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์  สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต การเคล่ือนไหว และการทำงาน 
 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
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ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงานท่ี 6   เร่ือง อาหารของฉัน 

 
คำช้ีแจง  สัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหาร เขียนวงกลมล้อมรอบภาพคำตอบให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1. 

แมว 

2. 

ช้าง 

3. 

สิงโต 

4. 

นก 

5. 

แพะ 

ปลา เมล็ดทานตะวัน 

กบ อ้อย 

ข้าวโพด กวาง 

หนอน เป็ด 

กระต่าย หญ้า 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ใบงาน เร่ือง อาหารของฉัน 
   2)  ภาพ วัว 
   3)  ภาพ เสือ 
   4)  ภาพ ลิง 
   5)  ภาพ กระต่ายกินต้นหญ้า 
   6)  ภาพ วัวกินหญ้า 
  7)  ภาพ งูกินหนู 
  8)  ภาพ เสือกินกวาง 
   9)  ภาพ สิงโตกินม้าลาย 
   10)  ภาพ ไก่กินข้าวเปลือกกับหนอน 
    11)  กระดาษฟลิปชาร์ต 
    12)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิง
ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2.  บอกประโยชน์ของอาหาร
ต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
3.  สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับ
อาหารเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์อย่างรวมพลัง ด้วย
ความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน) ข้ึนไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
หรือทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนดูภาพตัวอย่างสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
ในท้องถ่ินและตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันจัดจำแนกสัตว์ตาม
ชนิดของอาหารท่ีกิน 
  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลการทำกิจกรรม โดยร่วมกันตอบคำถาม
เก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน
ในเร่ือง อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  8 เร่ือง อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
     และการเจริญเติบโตของสัตว์ (2) 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด  
1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อาหาร เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
 และเจริญเติบโต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  2. บอกประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  3. วาดภาพและระบายสี ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์             
อย่างรวมพลัง ด้วยความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ (P) 
  4. มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 



227 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ แล้วร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
       กระต่ายกินต้นหญ้า                  วัวกินหญ้า                         งูกินหนู 
 1.  จากภาพ มีสัตว์ชนิดใดบ้าง และกินอะไรเป็นอาหาร 
 (ตัวอย่างคำตอบ กระต่ายกินหญ้า วัวกินหญ้า  และงูกินหนู) 
 2.  อาหารท่ีสัตว์แต่ละละชนิดกิน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือให้ร่างกาย แข็งแรง และเจริญเติบโต) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันทำแผนผังความคิด ลงในใบงานที่ 7 เรื่อง ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์  
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับอาหาร เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามผลงานท่ีกลุ่มของเพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ให้ความรู้เพ่ิมเติม อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และ
ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ว่า อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์  สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต การเคล่ือนไหว และการทำงาน 
 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  
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สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

    5.4)  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณช้ัน

เรียน 

 
7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน เร่ือง อาหารน้ันมีประโยชน์ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ ระบาบสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของอาหาร 
   2)  ภาพกระต่ายกินหญ้า 
   3)  ภาพวัวกินหญ้า  



229 
   4)  ภาพงูกินหนู  
      5)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายเก่ียวกับอาหารเป็น
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์
ได้ (K)    
2. บอกประโยชน์ของอาหาร
ต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
3. วาดภาพและระบายสี 
ประโยชน์ของอาหารต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์อย่างรวมพลัง ด้วย
ความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ (P) 
4. มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบ 
(A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนนใบ
งาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่
ระดับคุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่
ระดับคุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่
ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป  
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

เรียนรู้ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนดูภาพตัวอย่างสัตว์ท่ีกินอาหาร
ชนิดต่าง ๆ และตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด 
เร่ืองประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ได้  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์   
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผล
การทำกิจกรรมโดยร่วมกันตอบคำถาม
เก่ียวกับประโยชน์ของอาหารต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 
เร่ืองประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน  14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง อาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน  1 ช่ัวโมง 

และการเจริญเติบโตของสัตว์ 3 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อาหาร เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
 และเจริญเติบโต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  2. บอกประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  3. วาดภาพและระบายสี ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์             
อย่างรวมพลัง ด้วยความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ (P) 
  4. มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
         3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
           4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
           5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ แล้วร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
              กระต่ายกินต้นหญ้า                    วัวกินหญ้า                  งูกินหนู 
 
 1.  จากภาพ มีสัตว์ชนิดใดบ้าง และกินอะไรเป็นอาหาร 
 (ตัวอย่างคำตอบ กระต่ายกินหญ้า วัวกินหญ้า  และงูกินหนู) 
 2.  อาหารท่ีสัตว์แต่ละละชนิดกิน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือให้ร่างกาย แข็งแรง และเจริญเติบโต) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันทำแผนผังความคิด ลงในใบงานที่ 7 เรื่อง ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์  
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับอาหาร เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามผลงานท่ีกลุ่มของเพ่ือน ๆ ออกมานำเสนอ 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ให้ความรู้เพ่ิมเติม อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และ
ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ว่า อาหารเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์  สัตว์ต้องการอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต การเคล่ือนไหว และการทำงาน 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  
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สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

     5.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณช้ัน

เรียน 

 
7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน เร่ือง อาหารน้ันมีประโยชน์ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต    
            ของสัตว์ ระบาบสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของอาหาร 
   2)  ภาพกระต่ายกินหญ้า 
   3)  ภาพวัวกินหญ้า  
   4)  ภาพงูกินหนู  
      5)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับอาหารเป็นส่ิงท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2. บอกประโยชน์ของอาหารต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ได้ (K)    
3. วาดภาพและระบายสี ประโยชน์
ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์อย่างรวมพลัง 
ด้วยความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ (P) 
4. มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการ
ตอบคำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้
แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านวินัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้และ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่



237 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนดูภาพตัวอย่างสัตว์ท่ีกินอาหาร
ชนิดต่าง ๆ และตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโตของสัตว์ได้  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผล
การทำกิจกรรม โดยร่วมกันตอบคำถาม
เก่ียวกับประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์  

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 
เร่ืองประโยชน์ของอาหารต่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโตของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  10 เร่ือง น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
       และการเจริญเติบโตของสัตว์ (1)    
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอาหาร เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
   น้ำ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายเก่ียวกับน้ำเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   2. บอกประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับน้ำเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวม
พลัง ด้วยความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
   4. มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต  
แล้วร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. เพราะเหตุใด น้ำจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 (ตัวอย่างคำตอบ น้ำเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ) 
 2. ถ้าสัตว์ขาดน้ำจะดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้หรือไม่ 
 (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ได้) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลทำแผนที่ความคิดลงในใบงานที่ 8 เรื่อง น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์และประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
แล้วออกแบบวิธีนำเสนอข้อมูลในแบบท่ีน่าสนใจ  
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบสอบ 
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังน้ี 
   3.1 เพราะเหตุใด น้ำจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 (ตัวอย่างคำตอบ น้ำเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย นอกจากน้ีสัตว์บางชนิด 
ยังใช้น้ำเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ีวางไข่ และเจริญเติบโต) 
 3.2 ถ้าสัตว์ขาดน้ำจะดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้หรือไม่ อย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ได้ เพราะสัตว์ต้องการน้ำ เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต 
เช่นเดียวกับมนุษย์และพืช และน้ำยังเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย) 
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ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
   4.1) ให้ความรู้เพ่ิมเติม น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องการ
น้ำ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย นอกจากนี้สัตว์
บางชนิดยังใช้น้ำเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ีวางไข่ และเจริญเติบโต 
 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง  

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน  เร่ือง ความสำคัญของน้ำ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ความสำคัญและประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงานท่ี 8  เร่ือง ความสำคัญของน้ำท่ีเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์   
   2)  ภาพสัตว์ท่ีอาศัยในน้ำ  
      3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับน้ำเป็นส่ิงท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2. บอกประโยชน์ของน้ำต่อ
การดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับน้ำ
เป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ อย่างรวมพลัง ด้วย
ความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
4. มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา



244 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต่าง ๆ โดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ดี 

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 
มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 
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10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนดูภาพตัวอย่างสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ำ  
และตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ความสำคัญของน้ำ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการ
ทำกิจกรรมโดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับ 
ความสำคัญของน้ำประโยชน์ของน้ำต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 
เร่ืองความสำคัญและประโยชน์ของน้ำต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ ่นทางความคิดมอง/คิด คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  11  เร่ือง น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิต     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
        และการเจริญเติบโตของสัตว์ (2)    
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการน้ำ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
   น้ำ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.  อธิบายน้ำเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   2.  บอกประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   3.  วาดภาพและระบายสี ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวมพลัง  
ด้วยความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ (P) 
       4.  มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
       3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
       4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

         1.1) นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต แล้วร่วมกันตอบ
คำถามกระตุ้นความคิด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ถ้าไม่มีน้ำ สัตว์เหล่าน้ีจะเป็นเช่นไร 
 (ตัวอย่างคำตอบ จะไม่ท่ีอยู่ ส่งผลให้ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป) 
 2. ถ้าสัตว์ขาดน้ำจะดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้หรือไม่ 
 (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ได้) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย แล้วออกแบบวิธีนำเสนอข้อมูลในแบบท่ีน่าสนใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผัง
ความคิด ลงในใบงานท่ี 9 เร่ือง ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบสอบ 
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังน้ี 
   3.1 น้ำจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างไร   
              (ตัวอย่างคำตอบ น้ำเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย นอกจากน้ีสัตว์บางชนิด 
ยังใช้น้ำเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ีวางไข่ และเจริญเติบโต) 
 3.2 ถ้าสัตว์ขาดน้ำจะดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้หรือไม่ อย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ได้ เพราะสัตว์ต้องการน้ำ เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต 
เช่นเดียวกับมนุษย์และพืช และน้ำยังเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย) 
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ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ให้ความรู้เพ่ิมเติม น้ำเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และประโยชน์
ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย นอกจากน้ี
สัตว์บางชนิดยังใช้น้ำเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ีวางไข่ และเจริญเติบโต 
 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 

      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง

ความรู้สึกหลังเรียน 

      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

     5.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณช้ัน

เรียนแล้วแต่ละกลุ่มเดินดูภาพวาดและระบายสี เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแสดงความคิดเห็น 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน  เร่ือง ประโยชน์ของน้ำ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1)  ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์    

  2)  ภาพสัตว์ท่ีอาศัยในน้ำ  

      3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  อธิบายน้ำเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ได้ (K)    
2.  บอกประโยชน์ของน้ำต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ได้ (K)    
3.  วาดภาพและระบายสี 
ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่าง
รวมพลัง  
ด้วยความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ (P) 
4.  มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้าน
วินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้
แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านวินัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุกคน
ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนดูภาพตัวอย่างสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ำ  
และตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ประโยชน์ของน้ำต่อการดำรงชีวิตและการ 
เจริญเติบโตของสัตว์  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการ
ทำกิจกรรม โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับ 
ความสำคัญของน้ำประโยชน์ของน้ำต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 
เร่ืองความสำคัญและประโยชน์ของน้ำต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  12  เร่ือง อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิต    เวลาเรียน 1   ช่ัวโมง 
        และการเจริญเติบโตของสัตว์ 1     
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย

ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อากาศใช้ในการหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.  อธิบายเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   2.  บอกประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
   3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวม
พลังด้วยความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
   4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

           1.1 นอกจากอาหารและน้ำแล้ว สัตว์ยังต้องการปัจจัยใดอีกบ้างในการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโต  (ตัวอย่างคำตอบ อากาศ) 
  1.2 เพราะเหตุใด อากาศจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ อากาศใช้ในการหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และ
ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แล้ว
ออกแบบวิธีนำเสนอข้อมูลในแบบท่ีน่าสนใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิด ลงในใบงานท่ี 10 
เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 
  หมายเหตุ ข้อ 2.2)  จัดการเรียนรู้ในช่ัวโมงท่ี 2   
 2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบสอบ  
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังน้ี 
  1. เพราะเหตุใด อากาศจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอากาศเพ่ือหายใจ ถ้าขาดอากาศสัตว์จะตาย สัตว์บกได้อากาศ 
จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว สัตว์น้ำได้อากาศท้ังจากในน้ำและอากาศเหนือน้ำ โดยโผล่ข้ึนมาหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ให้ความรู้เพ่ิมเติม อากาศเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ประโยชน์
ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ว่า อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องการอากาศเพ่ือหายใจ ถ้าขาดอากาศสัตว์จะตาย สัตว์บกได้อากาศจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว  สัตว์น้ำได้อากาศท้ังจากในน้ำและอากาศเหนือน้ำ โดยโผล่ข้ึนมาหายใจ ถามคำถามเพ่ิมเติม 
 1. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ มีความสำคัญต่อสัตว์อย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงาน 
ได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ)  
           2. นอกจากอาหาร น้ำ และอากาศแล้ว ยังมีปัจจัยใดอีกบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของสัตว์ เพราะเหตุใด 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการแหล่งท่ีอยู่เพ่ือความอบอุ่นและปลอดภัยจากศัตรู  
แหล่งท่ีอยู่ของสัตว์มีท้ังบนบก เช่น พ้ืนดิน ต้นไม้ ในรู ในโพรง ท่ีลำต้นของต้นไม้ และในน้ำ)  
 



256 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  
สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง
ความรู้สึกหลังเรียน 
      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

     5.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณช้ัน

เรียนแล้วแต่ละกลุ่มเดินดูภาพวาดและระบายสี เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแสดงความคิดเห็น 

     5.5) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

 
7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน  เร่ือง ประโยชน์ของอากาศ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์   
    2)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  อธิบายเก่ียวกับอากาศเป็น
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2.  บอกประโยชน์ของอากาศ
ต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับ
อากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ อย่างรวมพลังด้วย
ความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนตอบคำถามเก่ียวกับความสำคัญ
ของอากาศเพ่ือกระตุ้นความคิด 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ประโยชน์ของอากาศ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปราย  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำ 
กิจกรรม โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับ 
ความสำคัญและประโยชน์ของอากาศต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 
เร่ืองความสำคัญและประโยชน์ของน้ำต่อการ 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ - มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ข้ันท่ี 5  ประเมิน 
 1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

10 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ปัจจัยใดท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 ความร้อน 
 4 คลอโรฟิลล์ 
 
2. สัตว์สามารถเคล่ือนไหวและทำงานได้ ต้องอาศัยพลังงานจากส่ิงใด 
 1 น้ำ 2 อาหาร 
 3 อากาศ 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
3. กวางและช้างจัดเป็นสัตว์ในกลุ่มใด 
 1 สัตว์กินพืช 
 2 สัตว์กินเน้ือสัตว์ 
 3 สัตว์กินซากพืช ซากสัตว์ 
 4 สัตว์กินท้ังพืชและเน้ือสัตว์ 
 
4. ปลาโผล่ข้ึนมาเหนือผิวน้ำ เพ่ือต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 อากาศ 
 3 อุณหภูมิ 
 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
5. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 1 แสงช่วยให้สัตว์สามารถสร้างอาหารเองได้ 
 2 อากาศช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีกว่าน้ำและอาหาร 
 3 สัตว์ต้องการแสงและอุณหภูมิในการเจริญเติบโตเท่าน้ัน 
 4 สัตว์ต้องการอากาศในการหายใจ ถ้าขาดอากาศจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 
 
6. แม่วัวและลูกวัวนอนพักอาศัยใต้ต้นไม้ใหญ่ 
 
 จากข้อความเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 อากาศ 
 4 อาหาร 

แบบทดสอบหลังบทเรียน 
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7. แม่นกบินหาเหย่ือ โดยได้หนอนมาป้อนให้ลูกนก 
 
 จากข้อความข้างต้นเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 อาหาร 2 อากาศ 
 3 ท่ีอยู่อาศัย 4 อุณหภูมิ 
  
8. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตด้านอาหารของไก่แจ้ได้แก่ข้อใด 
 1 ต้นหญ้าและไม้ไผ่ 
 2 หนอนและข้าวเปลือก 
 3 เมล็ดพืชและดินโคลน 
 4 ซากพืช ซากสัตว์ และเศษใบไม้แห้ง 
 
9. ส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ข้อใดช่วยให้ร่างกายสัตว์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ 
 1 น้ำ   2 อากาศ 
 3 อาหาร  4 แสงจากดวงอาทิตย์ 
 
10. ข้อใดสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 1 A : 1  B : 3  C : 2 
 2 A : 2  B : 3  C : 1 
 3 A : 2  B : 1  C : 3 
 4 A : 3  B : 2  C : 1 
 
 
 
 
  1.      1  6.      3 
  2.      2  7.      1 
  3.      1  8.      2  
  4.      2  9.      1  
  5.      4                       10.  3  

เฉลยแบบทดสอบท2ายบทเรียน 

A. น้ำ 

B. อากาศ 

C. อาหาร 

 

1. มีอยู่รอบตัวใช้ในการหายใจ 

2. เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย 

3. ทำให้ร่างกายมีพลังงานในการเคล่ือนท่ี 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  13  เร่ือง อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิต      เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
        และการเจริญเติบโตของสัตว์2     
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อากาศใช้ในการหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  2.  บอกประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวม
พลังด้วยความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
  4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

           1.1 นอกจากอาหารและน้ำแล้ว สัตว์ยังต้องการปัจจัยใดอีกบ้างในการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโต  (ตัวอย่างคำตอบ อากาศ) 
  1.2 เพราะเหตุใด อากาศจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ อากาศใช้ในการหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และประโยชน์ของ
อากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แล้วออกแบบวิธีเสนอ
ข้อมูลในแบบท่ีน่าสนใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิด ลงในใบงานท่ี 10 เร่ือง ประโยชน์ของ
อากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
หมายเหตุ ข้อ 2.2)  จัดการเรียนรู้ในช่ัวโมงท่ี 2   
 2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบสอบ  
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังน้ี 
  1. เพราะเหตุใด อากาศจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอากาศเพ่ือหายใจ ถ้าขาดอากาศสัตว์จะตาย สัตว์บกได้อากาศ 
จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว สัตว์น้ำได้อากาศท้ังจากในน้ำและอากาศเหนือน้ำ โดยโผล่ข้ึนมาหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1)  ให้ความรู้เพ่ิมเติม อากาศเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ประโยชน์
ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ว่า อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องการอากาศเพ่ือหายใจ ถ้าขาดอากาศสัตว์จะตาย สัตว์บกได้อากาศจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว  สัตว์น้ำได้อากาศท้ังจากในน้ำและอากาศเหนือน้ำ โดยโผล่ข้ึนมาหายใจ ถามคำถามเพ่ิมเติม 
 1. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ มีความสำคัญต่อสัตว์อย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงาน 
ได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ)  
           2. นอกจากอาหาร น้ำ และอากาศแล้ว ยังมีปัจจัยใดอีกบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของสัตว์ เพราะเหตุใด 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการแหล่งท่ีอยู่เพ่ือความอบอุ่นและปลอดภัยจากศัตรู  
แหล่งท่ีอยู่ของสัตว์มีท้ังบนบก เช่น พ้ืนดิน ต้นไม้ ในรู ในโพรง ท่ีลำต้นของต้นไม้ และในน้ำ)  
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ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
      5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
      5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  
สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง
ความรู้สึกหลังเรียน 
      5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

     5.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณช้ัน

เรียนแล้วแต่ละกลุ่มเดินดูภาพวาดและระบายสี เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแสดงความคิดเห็น 

     5.5) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

 
7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน  เร่ือง ประโยชน์ของอากาศ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 



267 
8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์   
    2)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  อธิบายเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิง
ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2.  บอกประโยชน์ของอากาศต่อ
การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ได้ (K)    
3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับอากาศ
เป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ 
อย่างรวมพลังด้วยความซ่ือสัตย์
และใฝ่รู้ได้ (P) 
4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ต่าง ๆ โดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนตอบคำถามเก่ียวกับความสำคัญ
ของอากาศเพ่ือกระตุ้นความคิด 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    -  ใช ้ ภาษา ไทย เพ ื ่ อนำ เสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ประโยชน์ของอากาศ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์  
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผล
การทำกิจกรรม โดยร่วมกันตอบคำถาม
เก่ียวกับความสำคัญและประโยชน์ของอากาศ
ต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่ เก ี ่ยวกับ
ความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 
เร่ืองความสำคัญและประโยชน์ของน้ำต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ข้ันท่ี 5  ประเมิน 
 1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

10 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ปัจจัยใดท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 ความร้อน 
 4 คลอโรฟิลล์ 
 
2. สัตว์สามารถเคล่ือนไหวและทำงานได้ ต้องอาศัยพลังงานจากส่ิงใด 
 1 น้ำ 2 อาหาร 
 3 อากาศ 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
3. กวางและช้างจัดเป็นสัตว์ในกลุ่มใด 
 1 สัตว์กินพืช 
 2 สัตว์กินเน้ือสัตว์ 
 3 สัตว์กินซากพืช ซากสัตว์ 
 4 สัตว์กินท้ังพืชและเน้ือสัตว์ 
 
4. ปลาโผล่ข้ึนมาเหนือผิวน้ำ เพ่ือต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 อากาศ 
 3 อุณหภูมิ 
 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
5. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 1 แสงช่วยให้สัตว์สามารถสร้างอาหารเองได้ 
 2 อากาศช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีกว่าน้ำและอาหาร 
 3 สัตว์ต้องการแสงและอุณหภูมิในการเจริญเติบโตเท่าน้ัน 
 4 สัตว์ต้องการอากาศในการหายใจ ถ้าขาดอากาศจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 
 
6. แม่วัวและลูกวัวนอนพักอาศัยใต้ต้นไม้ใหญ่ 
 จากข้อความเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 อากาศ 
 4 อาหาร 
 

แบบทดสอบหลังบทเรียน 
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7. แม่นกบินหาเหย่ือ โดยได้หนอนมาป้อนให้ลูกนก 
 จากข้อความข้างต้นเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 อาหาร 2 อากาศ 
 3 ท่ีอยู่อาศัย 4 อุณหภูมิ 
  
8. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตด้านอาหารของไก่แจ้ได้แก่ข้อใด 
 1 ต้นหญ้าและไม้ไผ่ 
 2 หนอนและข้าวเปลือก 
 3 เมล็ดพืชและดินโคลน 
 4 ซากพืช ซากสัตว์ และเศษใบไม้แห้ง 
 
9. ส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ข้อใดช่วยให้ร่างกายสัตว์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ 
 1 น้ำ   2 อากาศ 
 3 อาหาร  4 แสงจากดวงอาทิตย์ 
 
10. ข้อใดสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 1 A : 1  B : 3  C : 2 
 2 A : 2  B : 3  C : 1 
 3 A : 2  B : 1  C : 3 
 4 A : 3  B : 2  C : 1 
 
 
 
 
  1.      1  6.      3 
  2.      2  7.      1 
  3.      1  8.      2  
  4.      2  9.      1  
  5.      4                       10.  3  
 
 
 
  

เฉลยแบบทดสอบท2ายบทเรียน 

A. น้ำ 

B. อากาศ 

C. อาหาร 

 

1. มีอยู่รอบตัวใช้ในการหายใจ 

2. เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย 

3. ทำให้ร่างกายมีพลังงานในการเคล่ือนท่ี 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง ชีวิตสัตว์                      เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  14  เร่ือง อากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิต      เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
        และการเจริญเติบโตของสัตว์ 2     
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  1.  ว 1.2  ป.3/1  บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
       2.  ว 1.2 ป.3/2    ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ  โดยการดูแลตนเองและสัตว์ 
ให้ได้รับส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องการอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อากาศใช้ในการหายใจ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  2.  บอกประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
  3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อย่างรวม
พลังด้วยความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ได้ (P) 
  4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

           1.1 นอกจากอาหารและน้ำแล้ว สัตว์ยังต้องการปัจจัยใดอีกบ้างในการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโต  (ตัวอย่างคำตอบ อากาศ) 
  1.2 เพราะเหตุใด อากาศจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ อากาศใช้ในการหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ และ
ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แล้ว
ออกแบบวิธีนำเสนอข้อมูลในแบบท่ีน่าสนใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิด ลงในใบงานท่ี 10 
เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
หมายเหตุ ข้อ 2.2)  จัดการเรียนรู้ในช่ัวโมงท่ี 2   
  2.2  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบสอบ  
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังน้ี 
  1. เพราะเหตุใด อากาศจึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการอากาศเพ่ือหายใจ ถ้าขาดอากาศสัตว์จะตาย สัตว์บกได้อากาศ 
จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว สัตว์น้ำได้อากาศท้ังจากในน้ำและอากาศเหนือน้ำ โดยโผล่ข้ึนมาหายใจ) 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
 4.1  ให้ความรู้เพ่ิมเติม อากาศเป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ ประโยชน์
ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ว่า อากาศ เป็นส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องการอากาศเพ่ือหายใจ ถ้าขาดอากาศสัตว์จะตาย สัตว์บกได้อากาศจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว  สัตว์น้ำได้อากาศท้ังจากในน้ำและอากาศเหนือน้ำ โดยโผล่ข้ึนมาหายใจ ถามคำถามเพ่ิมเติม 
 1. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ มีความสำคัญต่อสัตว์อย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงาน 
ได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ)  
           2. นอกจากอาหาร น้ำ และอากาศแล้ว ยังมีปัจจัยใดอีกบ้างท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของสัตว์ เพราะเหตุใด 
  (ตัวอย่างคำตอบ สัตว์ต้องการแหล่งท่ีอยู่เพ่ือความอบอุ่นและปลอดภัยจากศัตรู  
แหล่งท่ีอยู่ของสัตว์มีท้ังบนบก เช่น พ้ืนดิน ต้นไม้ ในรู ในโพรง ท่ีลำต้นของต้นไม้ และในน้ำ)  
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
      5.1 นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
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      5.2 ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  
สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดง
ความรู้สึกหลังเรียน 
      5.3 ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้

แบบประเมินตามสภาพจริง   

     5.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณช้ัน

เรียนแล้วแต่ละกลุ่มเดินดูภาพวาดและระบายสี เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแสดงความคิดเห็น 

     5.5 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

 
7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี............................ช้ัน..................................... 

 
ใบงาน  เร่ือง ประโยชน์ของอากาศ 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 



277 
8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์   
    2)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  อธิบายเก่ียวกับอากาศเป็นส่ิง
ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)    
2.  บอกประโยชน์ของอากาศต่อ
การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของสัตว์ได้ (K)    
3. สืบสอบข้อมูลเก่ียวกับอากาศ
เป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ 
อย่างรวมพลังด้วยความซ่ือสัตย์
และใฝ่รู้ได้ (P) 
4.  มีความซ่ือสัตย์และใฝ่รู้ (A) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้
แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านวินัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนตอบคำถามเก่ียวกับความสำคัญของ 
อากาศเพ่ือกระตุ้นความคิด 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1.  นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ประโยชน์ของอากาศ  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์   
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย  
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำ
กิจกรรม  
โดยร่วมกันตอบคำถามเก่ียวกับความสำคัญและ 
ประโยชน์ของอากาศต่อการดำรงชีวิตและการ 
เจริญเติบโตของสัตว์  

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนใน 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

เร่ืองความสำคัญและประโยชน์ของน้ำต่อการ 
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ข้ันท่ี 5  ประเมิน 
 1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

10 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ปัจจัยใดท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 ความร้อน 
 4 คลอโรฟิลล์ 
 
2. สัตว์สามารถเคล่ือนไหวและทำงานได้ ต้องอาศัยพลังงานจากส่ิงใด 
 1 น้ำ 2 อาหาร 
 3 อากาศ 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
3. กวางและช้างจัดเป็นสัตว์ในกลุ่มใด 
 1 สัตว์กินพืช 
 2 สัตว์กินเน้ือสัตว์ 
 3 สัตว์กินซากพืช ซากสัตว์ 
 4 สัตว์กินท้ังพืชและเน้ือสัตว์ 
 
4. ปลาโผล่ข้ึนมาเหนือผิวน้ำ เพ่ือต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 อากาศ 
 3 อุณหภูมิ 
 4 ท่ีอยู่อาศัย 
 
5. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 1 แสงช่วยให้สัตว์สามารถสร้างอาหารเองได้ 
 2 อากาศช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีกว่าน้ำและอาหาร 
 3 สัตว์ต้องการแสงและอุณหภูมิในการเจริญเติบโตเท่าน้ัน 
 4 สัตว์ต้องการอากาศในการหายใจ ถ้าขาดอากาศจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 
 
6. แม่วัวและลูกวัวนอนพักอาศัยใต้ต้นไม้ใหญ่ 
 
 จากข้อความเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในข้อใดมากท่ีสุด 
 1 น้ำ 
 2 แสง 
 3 อากาศ 
 4 อาหาร 

แบบทดสอบหลังบทเรียน 
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7. แม่นกบินหาเหย่ือ โดยได้หนอนมาป้อนให้ลูกนก 
 
 จากข้อความข้างต้นเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตตามข้อใดมากท่ีสุด 
 1 อาหาร 2 อากาศ 
 3 ท่ีอยู่อาศัย 4 อุณหภูมิ 
  
8. ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตด้านอาหารของไก่แจ้ได้แก่ข้อใด 
 1 ต้นหญ้าและไม้ไผ่ 
 2 หนอนและข้าวเปลือก 
 3 เมล็ดพืชและดินโคลน 
 4 ซากพืช ซากสัตว์ และเศษใบไม้แห้ง 
 
9. ส่ิงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ข้อใดช่วยให้ร่างกายสัตว์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ 
 1 น้ำ   2 อากาศ 
 3 อาหาร  4 แสงจากดวงอาทิตย์ 
 
10. ข้อใดสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 1 A : 1  B : 3  C : 2 
 2 A : 2  B : 3  C : 1 
 3 A : 2  B : 1  C : 3 
 4 A : 3  B : 2  C : 1 
 
 
 
 
  1.      1  6.      3 
  2.      2  7.      1 
  3.      1  8.      2  
  4.      2  9.      1  
  5.      4                       10.  3  
 
  

A. น้ำ 

B. อากาศ 

C. อาหาร 

 

1. มีอยู่รอบตัวใช้ในการหายใจ 

2. เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของร่างกาย 

3. ทำให้ร่างกายมีพลังงานในการเคล่ือนท่ี 

 

เฉลยแบบทดสอบท2ายบทเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3              
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์                       เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความหมายวัฏจักรชีวิตสัตว์ 1                       เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..................................เดือน…………………………………………………….…….พ.ศ……………………………… 
  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิด 
 
2. สาระสำคัญ 
  วัฏจักรชีวิตของสัตว์ หมายถึง ข้ันตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ ต้ังแต่ตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยคล้าย 
พ่อแม่และสามารถสืบพันธ์ุออกลูกหลานได้  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้ (K) 
  2. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้ (P) 

3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 

  
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

2. ครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพวัฏจักรชีวิตของกบแล้วกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 
- สัตว์ท่ีอยู่ในแผนภาพคือสัตว์ชนิดใด 
- วัฏจักรชีวิตของกบมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
- นักเรียนทราบความหมายของคำว่า วัฏจักรชีวิตหรือไม่  
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ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง ความหมายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 3. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานเร่ือง ความหมายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. นักเรียนศึกษาความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนแต่กลุ่มออกแบบ และเขียนแผนภาพตามความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 3. ครูและนักเรียนอภิปรายการเขียนแผนภาพตามความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ของนักเรียน 

แต่ละกลุ่ม 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

7. ช้ินงาน / ภาระงาน  
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    ใบงาน เร่ือง ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ช่ือกลุ่ม...................................... 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

1.ช่ือ……………………………………………นามสกุล......................………ช้ัน................เลขท่ี............... 

2.ช่ือ……………………………………………นามสกุล......................………ช้ัน................เลขท่ี............... 

3.ช่ือ……………………………………………นามสกุล......................………ช้ัน................เลขท่ี............... 

4.ช่ือ……………………………………………นามสกุล......................………ช้ัน................เลขท่ี............... 

5.ช่ือ……………………………………………นามสกุล......................………ช้ัน................เลขท่ี............... 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนตอบคำถามต<อไปนี ้

1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ มีความหมายว่าอย่างไร ( 3 คะแนน ) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 

2. จากความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ นักเรียนจะเขียนลำดับการเจริญเติบโตของกบได้อย่างไร 
( 4 คะแนน ) 
      

          

  

 

 

      

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 
3. จากความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ นักเรียนจะเขียนลำดับการเจริญเติบโตของไก่ได้อย่างไร 
4. ( 3 คะแนน ) 

 
 
 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 
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8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  1. ใบงานเร่ือง ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

  2. แบบฝึกหัดเร่ือง ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

3. แผนภาพวัฏจักรชีวิตของกบ 

 

9. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมายของวัฏจักรชีวิต 
ของสัตว์ได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับความหมาย
ของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้ (P) 
3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ัน
ในการทำงาน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกต
พฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
 
2. ใบงาน 
 
4.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

แผนภาพวัฏจักรชีวิตของกบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 

คะแนน   9 - 10   ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
คะแนน   6 - 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6 คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 



290 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
          1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ จำนวน 10 ข้อ 
คะแนน 10 คะแนน 
          2. ครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพวัฏ
จักรชีวิตของกบ แล้วกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนโดยใช้คำถามดังน้ี 
          - สัตว์ท่ีอยู่ในแผนภาพคือสัตว์ชนิดใด 
          - วัฏจักรชีวิตของกบมีการเปล่ียนแปลง
อย่างไร 
          - นักเรียนทราบความหมายของคำว่า 
วัฏจักรชีวิตหรือไม่ อย่างไร 

15  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
           1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง 
ความหมาย 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 3. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานเร่ือง 
ความหมายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

15 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรม  
 3. นักเรียนศึกษาความหมายของวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ 
 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพ่ือนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนแต่กลุ่มออกแบบ และ
เขียนแผนภาพตามความหมายของวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด 
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียน 
 3. ครูและนักเรียนอภิปรายการ
เขียนแผนภาพตามความหมายของวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง 

ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง 

ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์  

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพ่ือนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  

เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว ์

คำช้ีแจง ใหHนักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว  

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
1. จากแผนภาพ เป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ข้อใด 
  ก. ไก่ 
  ข. กบ 
  ค. ผีเส้ือ 
   ง. ต๊ักแตน 
 
2.  ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 
  ก. สัตว์บกทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตท่ีเหมือนกัน 
  ข. สัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน 
  ค. สัตว์ทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตเร่ิมต้ังแต่ ไข่ ตัวอ่อน และเจริญเป็นตัว 
                               เต็มวัย 
  ง. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ทุกชนิดจะไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ 
                                เจริญเติบโตสัตว์ 
3. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ข้อใดท่ีช่วงระยะเวลาหน่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นระยะ ๆจนคล้าย
พ่อแม่จึงหยุดเปล่ียนแปลง 
  ก. ลิง 
  ข. ผีเส้ือ 
  ค. กระต่าย 
  ง. แพนดา 
 

 

ตัวหนอน 

ดักแด+ 

ตัวเต็มวัย 

ไข2 
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4.   
 
 
  
จากแผนภาพ วัฏจักรชีวิตของยุงข้อใดถูกต้อง 
            A    B  C 
ก.  ลูกน้ำ  ตัวโม่ง  ไข่ยุง 
ข.  ไข่ยุง  ลูกน้ำ  ตัวโม่ง 
ค.  ตัวโม่ง  ไข่ยุง  ลูกน้ำ 
ง.  ลูกน้ำ  ไข่ยุง  ตัวโม่ง 
 
 
 
5. ข้อใดเขียนวัฏจักรชีวิตของไก่ได้ถูกต้อง 
   

ก.                                                     ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค.                                                      ง.  
 
 
 
 
 
 
6.  ลูกน้ำในวัฏจักรชีวิตของยุงเปรียบเหมือนข้อใดในวัฏจักรชีวิตของกบ 
  ก. ไข่กบ 
  ข. ลูกอ๊อด 
  ค. ลูกกบ 
  ง. กบตัวเต็มวัย 
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7.  สัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนไก่ 
  ก. แมว 
  ข. อ่ึงอ่าง 
  ค. คางคก 
  ง. นกกระทา 
8.  สัตว์ในข้อใดเม่ือสืบพันธ์ุมีลูก ลูกท่ีเกิดมาจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ต้ังแต่แรกเกิด 
  ก. ม้า    วัว 
  ข. ยุง  ผีเส้ือ 
  ค. เขียด  คางคก 
  ง. อ่ึงอ่าง  แมลงปอ  
 
พิจารณาวัฏจักรชีวิตของกบ ใช้ตอบคำถามข้อ 9-10 
 
 
                        
 
 
 
 
 
                                               วัฏจักรชีวิตของกบ 
 
9. วัฏจักรชีวิตของกบข้อใดท่ีเจริญเติบโตกลายเป็นลูกอ๊อด 
  ก. ข้อ A 
  ข. ข้อ B 
  ค. ข้อ C 
  ง. กบตัวเต็มวัย 
 
10. วัฏจักรชีวิตของกบช่วงใดท่ีอาศัยน้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 

  ก. ช่วง A               B 

  ข. ช่วง B               C 

  ค. ช่วง C               กบตัวเต็มวัย 

  ง. ช่วง A               B                   C                   กบตัวเต็มวัย 
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

5. วัฏจักรชีวิตของกบมี 4 ข้ันตอน คือ ไข่ ลูกน้ำ ลูกกบ ตัวเต็มวัย 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียน √ หน้าข้อความท่ีเห็นว่าถูก และเขียน X หน้าข้อความท่ีเห็นว่าผิด  

(10 คะแนน)     

1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ หมายถึง ข้ันตอนการเจริญเติบโตของสตัว์ ต้ังแต่ตัวอ่อน
ไปเป็นตัวเต็มวัยคล้ายพ่อแม่ และสามารถสบืพันธ์ุออกลูกหลานได้ 

 

แบบฝ$กหัด เรื่อง ความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตวA 

     

          

  

 

 

      

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

 

2. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ หมายถึง ข้ันตอนการเจริญเติบโตของสตัว์ ต้ังแต่ตัวเต็ม

วัยไปเป็นตัวอ่อน และสามารถสืบพันธ์ุออกลูกหลานได้ 

 

3. วัฏจักรชีวิตของไก่ เริ่มจาก ไข่  ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 

 

4. ในวัฏจักรชีวิตของกบมทีั้งระยะทีอ่ยู่ในน้ำและบนบก 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์ 1                            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
 
2. สาระสำคัญ 
  สัตว์เม่ือเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธ์ุมีลูก เม่ือลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธ์ุมีลูกต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเน่ืองกันเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซ่ึงสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะ
และแตกต่างกัน  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ (K) 
  2. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ (P) 
  3. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดได้ (P) 
  4. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
          4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
  
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยครูใช้คำถามดังน้ี 
- นักเรียนพบเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างในชุมชน และอยู่รอบตัวเรา 
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- นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตแตกต่างกันหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 3. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนและ

อินเตอร์เน็ต 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม  

 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เพ่ิมเติมอีกกลุ่มละ 3 ชนิด แล้วเขียนวัฏจักรชีวิต

ของสัตว์ท่ีสืบค้นมาลงในกระดาษเทาขาว (ครูเตรียมกระดาษเทาขาว และสีเมจิกไว้ล่วงหน้า) 

4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

  

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
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ใบงาน เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกำหนดให้จากหนังสือเรียนและ

อินเตอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลมาเขียนลงในช่องว่าง (ไม่ต้องวาดภาพประกอบ) 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของยุง 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 

 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของมด 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของเปLด 
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วัฏจักรชีวิตของกบ 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของแมลงปอ 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของแมลงหางดีด  

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของด2วง 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 
 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนตอบคำถามต<อไปนี้

      

1. สัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตต่างกันหรือไม ่  (1 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิต 3 ขั้นตอน ยกตัวอย่างสัตว์ 2 ชนิด (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิต 4 ขั้นตอน ยกตัวอย่างสัตว์ 2 ชนิด (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. สัตว์ชนิดใดบ้างที่ระยะตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย ยกตัวอย่างสัตว์ 2 ชนิด         
(2 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. สัตว์ชนิดใดบ้างที่การเปลี่ยนรูปร่างแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน ยกตัวอย่างสัตว์ 2 ชนิด  
(2 คะแนน)    

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ระยะดักแด้ของยุงเทียบได้กับระยะใดของผีเสื้อ (1 คะแนน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        

  

 

 

      

 

แบบฝ$กหัดเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตวA 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงานเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

  2) แบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

  3) กระดาษเทาขาว 

  4) สีเมจิก 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ได้ (K) 
 2. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ (P) 
3. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิดได้ (P) 
4. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจ
แบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. ตรวจ
แบบฝึกหัด 
4. สังเกต
พฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3. แบบฝึกหัด 
4.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
4. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 



303 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

เป็นไปตามผล
การสังเกต 

ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 - 10   ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 - 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6 คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยครูใช้คำถาม
ดังน้ี 
- นักเรียนพบเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างในชุมชน 
และอยู่รอบตัวเรา 
- นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิต
แตกต่างกันหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิต
อย่างไร 
 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง วัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ 
 3. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงาน
เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยสืบค้นข้อมูล
จากหนังสือเรียนและอินเตอร์เน็ต 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ผลการทำกิจกรรม  
 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนสืบค้นข้อมูล
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เพ่ิมเติมอีก
กลุ่มละ 3 ชนิด แล้วเขียนวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ท่ีสืบค้นมาลงในกระดาษเทาขาว (ครู
เตรียมกระดาษเทาขาว และสีเมจิกไว้
ล่วงหน้า) 
          2.ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การสืบค้นข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
          3.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิต

ของสัตว์ 

2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของ

สัตว์  

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



306 
 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์ 2                            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
  สัตว์เม่ือเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธ์ุมีลูก เม่ือลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธ์ุมีลูกต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเน่ืองกันเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซ่ึงสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะ
และแตกต่างกัน  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีตนเองสนใจได้ (K) 
  2. สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีตนเองสนใจได้ (P) 
  3. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดได้ (P) 
  4. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
         
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  
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1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพวัฏ

จักรชีวิตของไก่ ต๊ักแตน และผีเส้ือ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- ไก่มีวัฏจักรชีวิตก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 
- ต๊ักแตนมีวัฏจักรชีวิตก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 
- ผีเส้ือมีวัฏจักรชีวิตก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 
- นักเรียนสนใจสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์หรือไม่ 
- นักเรียนจะสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใด และสร้างอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนช่วยกันศึกษาข้อมูล และออกแบบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกลุ่มของตนเองสนใจ 1 ชนิด 

 3. นักเรียนสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ตามท่ีกลุ่มวางแผนไว้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ของแต่ละกลุ่ม  

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวัฏจักรชีวิตของสัตว์จากแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนนำแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีสร้างข้ึนไปจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน

และคุณครูท่ีสนใจ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมข้ันตอนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกำหนดให้ลงในช่องว่างในแต่ละระยะให้

ถูกต้อง  (10 คะแนน)     

2. วัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 
 

 

 

 

 แบบฝึกหัดเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว ์3 

     

        

  

  

 

 

      

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

     2. วัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเต็มวัย 

 

 

 

 

 

 

      ไข< 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

     3. วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ  

 

 

 

ไข< 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ตัวเต็มวัย 

 

 

 

 

 

 

     4. วัฏจักรชีวิตของกบ  

 

 

 

ไข< 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ตัวเต็มวัย 

 

 

 

 

 

 

     5. วัฏจักรชีวิตของยุง  

 

 

 

ไข< 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวเต็มวัย 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพไก่ 

  2) แผนภาพต๊ักแตน 

  3) แผนภาพผีเส้ือ 

  4) อุปกรณ์สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตขอสัตว์ 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ (K) 
 2. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ 
ได้ (P) 
3. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิดได้ (P) 
4. มีความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. ตรวจแบบฝึกหัด 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3. แบบฝึกหัด 
4.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
4. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินช้ินงาน (P) 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การวางแผน 
  ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม มีความ
ละเอียด และมีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม แสดง
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ  
อย่างคิดริเร่ิม และ
เหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  และไม่
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการ 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ           
อย่างเหมาะสม แต่ไม่
มีความคิดสร้างสรรค์  
ไม่มีความละเอียด  
และไม่มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                  
ตามแบบอย่าง โดย
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
หรือออกแบบตามท่ี
ครูแนะนำ 

2. การเลือกใช้
วัสดุในท้องถ่ิน/  
วัสดุเหลือใช้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง  ราคาถูก 
และสามารถใช้
งานได้อย่าง
ทนทาน  

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่างคิด
ริเร่ิม ราคาถูก และ
สามารถใช้งานได้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้ราคาถูก 
และสามารถใช้งานได้ 

ไม่ใช้วัสดุในท้องถ่ิน  
แต่ใช้วัสดุท่ีมีราคา
แพง  
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รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

3. การประดิษฐ์
ตามแผนท่ี
ออกแบบ  

ประดิษฐ์ตามแผน
ท่ีออกแบบอย่าง
เป็นข้ันตอนด้วย
ความคล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ  

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงบ้าง 

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอน แต่มีการ
แก้ไขปรับปรุงเป็น
ระยะบ้าง 

ประดิษฐ์ข้าม
ข้ันตอนและไม่มี
การปรับปรุง 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง/ 
  ส่ิงประดิษฐ์  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้
จริง ถูกต้อง 
น่าสนใจ และ
ชัดเจน มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

นำเสนอแบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ได้ 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้เข้าใจง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีไม่สามารถ
นำไปใช้ได้  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 
 

5. การดูแลและ
การเก็บอุปกรณ์
และ/ หรือ
เคร่ืองมือ 

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/ 
หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์
อย่างถูกต้อง  
ตามหลักการ  
และแนะนำให้
ผู้อ่ืนดูแล และ
เก็บรักษาได้
ถูกต้อง 

ดูแล และทำความ
สะอาดอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์อย่าง
ถูกต้อง  
แต่เก็บไม่ถูกต้อง  

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาดอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบและ
ประดิษฐ์ แต่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ 
และประดิษฐ์  
และไม่สนใจ 
ทำความสะอาด  
และเก็บไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
การงานและไม่
สามารถทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ดี 

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุกคน
ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่มฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ดี 

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช้ 

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมไดถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 - 10   ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 - 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6 คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยครูให้นักเรียน
สังเกตแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ ต๊ักแตน 
และผีเส้ือ แล้วใช้คำถามดังน้ี 
- ไก่มีวัฏจักรชีวิตก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 
- ต๊ักแตนมีวัฏจักรชีวิตก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 
- ผีเส้ือมีวัฏจักรชีวิตก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    -  ใช ้ภาษาไทยเพ ื ่ อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- นักเรียนสนใจสร้างแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์หรือไม่ 
- นักเรียนจะสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ชนิดใด และสร้างอย่างไร 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง 
ปานกลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนช่วยกันศึกษาข้อมูล และ
ออกแบบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกลุ่มของตนเอง
สนใจ 1 ชนิด 
 3. นักเรียนสร้างแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ตามท่ีกลุ่มวางแผนไว้ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ   เล ื อกใช้
เครื ่องมือ นำเสนอการจัดกระทำ
ข้อมูล 

 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ของแต่ละกลุ่ม  
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์จากแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนนำแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ท่ีสร้างข้ึนไปจัดแสดง
นิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครู
ท่ีสนใจ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ ่นทางความคิดมอง/คิด   
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วย
การใช ้ความร ู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักร

ชีวิตของสัตว์ 3 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักร

ชีวิตของสัตว์ 3  

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์ 3                            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 

ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 

สัตว์เม่ือเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธ์ุมีลูก เม่ือลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธ์ุมีลูกต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเน่ืองกันเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซ่ึงสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะ
และแตกต่างกัน  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกำหนดให้ได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
      4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจโดยใช้

แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสร้างข้ึนเม่ือช่ัวโมงท่ีแล้ว แล้วใช้คำถามดังน้ี 
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- ในช่ัวโมงท่ีแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใดบ้าง 
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมีลำดับข้ันตอนอย่างไร (นักเรียนตอบท่ีละกลุ่ม) 
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงานเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 

3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมถามตอบ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้ังคำถาม และคำตอบเก่ียวกับวัฏจักร

ชีวิตของสัตว์กลุ่มละ 3 คำถาม  

  2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำคำถามท่ีตนเองต้ังข้ึน ถามเพ่ือน ๆ กลุ่ม อ่ืน ๆ โดยครูเป็นผู้ดำเนินการสุ่ม

ลำดับกลุ่มก่อนและหลัง กลุ่มท่ีตอบคำถามได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นกลุ่มท่ีชนะ และรับรางวัล 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 4 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 4 

  

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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ใบงาน เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  นักเรียนร<วมกันสังเกตแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตวOท่ีกำหนด  โดยมีบางตำแหน<งของ

แผนภาพท่ีผิด แลHวร<วมกันแกHไขแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตวOใหHถูกตHอง โดยเขียนในกรอบ

ช<องว<างดHานขวามือ     

วัฏจักรชีวิตของไก่ 

 

วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

 

 

ไก่ 

ตัวเต็มวัย 

ไข่ 
ลูกไก่ 

ดักแด้ 

ตัวหนอน 

ผีเส้ือ 

ตัวเต็มวัย 

ไข่ 

วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

 



319 
 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

วัฏจักรชีวิตของกบ 

 

ลูกกบ 

ลูกอ๊อด 

ท่ีมีหาง 

กบ 

ตัวเต็มวัย 

ไข่ 

วัฏจักรชีวิตของยุง 

 

ลูกน้ำ 

ยุง 

ตัวเต็มวัย 

ตัวโม่ง 

ไข่ 

วัฏจักรชีวิตของต๊ักแตน 

 

ลูกต๊ักแตน ไข่ 

ตั๊กแตน 

ตัวเต็มวัย 
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 คำถามหลังทำกิจกรรม 
 
 เขียนเคร่ืองหมาย      ใน       หน้าคำตอบท่ีถูกต้อง และตอบคำถาม 

 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     ไก่  ผีเส้ือ กบ ยุง ต๊ักแตน 

  

 2. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใดท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต  

  มีเพียงการเปล่ียนแปลงขนาดเท่าน้ัน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     ไก่  ผีเส้ือ กบ ยุง ต๊ักแตน 

  

 3. สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร 

  (สัตว์บางชนิดมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต เช่น ผีเส้ือ กบ ยุง แต่สัตว์บางชนิด  

  (สัตว์บางชนิดมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต เช่น ผีเส้ือ กบ ยุง แต่สัตว์บางชนิด  

  (สัตว์บางชนิดมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต เช่น ผีเส้ือ กบ ยุง แต่สัตว์บางชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P P P 

P 

P P 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเติมวัฏจักรชีวิตของสัตวOท่ีกำหนดใหHลงในช<องว<างในแต<ละข้ันตอนใหHถูกตHอง

  (18 คะแนน)     

1. วัฏจักรชีวิตของไก ่
3.  

 

 

 

 

 แบบฝึกหัดเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว ์4 

     

        

  

  

 

 

      

 

 

คะแนนเต็ม 18 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

     2. วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

     3. วัฏจักรชีวิตของกบ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. วัฏจักรชีวิตของยุง  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     5. วัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน  
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสร้างข้ึน 

  2) ใบงานเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

  3) แบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 4 

4) คำถามท่ีนักเรียนต้ังข้ึน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์
ท่ีกำหนดให้ได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิดได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน และ

เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
โดยมีผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจ
และไม่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 
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เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   17 - 18 ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   14 - 16      ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   11 - 13    พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 10   ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 11 คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ
โดยใช้แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ี
นักเรียนสร้างข้ึนเม่ือช่ัวโมงท่ีแล้ว แล้วใช้
คำถามดังน้ี 
- ในช่ัวโมงท่ีแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่ม
สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิด
ใดบ้าง 
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมีลำดับ
ข้ันตอนอย่างไร (นักเรียนตอบท่ีละกลุ่ม) 
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ผลการทำกิจกรรม 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมถาม
ตอบ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้ังคำถาม 
และคำตอบเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์
กลุ่มละ 3 คำถาม  
          2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำคำถามท่ี
ตนเองต้ังข้ึน ถามเพ่ือน ๆ กลุ่ม อ่ืน ๆ โดย
ครูเป็นผู้ดำเนินการสุ่มลำดับกลุ่มก่อนและ
หลัง กลุ่มท่ีตอบคำถามได้คะแนนมากท่ีสุด
เป็นกลุ่มท่ีชนะ และรับรางวัล 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏ

จักรชีวิตของสัตว์ 4 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักร

ชีวิตของสัตว์ 4  

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์ 4                            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
  สัตว์เม่ือเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธ์ุมีลูก เม่ือลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธ์ุมีลูกต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเน่ืองกันเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซ่ึงสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะ
และแตกต่างกัน  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกำหนดให้ได้ (K) 
2. สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินหรือท่ีสนใจได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยใช้คำถามดังน้ี 

- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดต่างกันหรือไม่ 
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- จากการเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ นักเรียนสนใจวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใด 
- ถ้าให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ินมาสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ 
นักเรียนจะออกแบบอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ 1 ชนิด โดยให้นำวัสดุเหลือใช้ใน

ท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างแบบจำลอง 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีออกแบบไว้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์หน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวัฏจักรชีวิตของสัตว์จากแบบจำลองท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างข้ึน 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนนำแบบจำลองท่ีแต่ละกลุ่มสร้างข้ึนมาจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ 

ท่ีสนใจ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 5 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 5 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีกำหนดให้ลงในช่องว่างในแต่ละข้ันตอนให้ถูกต้อง

  (10 คะแนน)     

1. วัฏจักรชีวิตของไก ่
 

 

 

 

 แบบฝึกหัดเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว ์4 

     

        

  

  

 

 

      

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

 

     2. วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

  

 

 

 

     3. วัฏจักรชีวิตของกบ 

 

 

     4. วัฏจักรชีวิตของยุง  

 

 

      5. วัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน  
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสร้างข้ึน 

  2) อุปกรณ์สร้างแบบจำลองตามท่ีนักเรียนเตรียมมา 

  3) แบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 5 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ี
กำหนดให้ได้ (K) 
2. สร้างแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน
หรือท่ีสนใจได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจแบบจำลอง 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. แบบจำลอง 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
แบบประเมินแบบจำลองด้วยวัสดุในท้องถ่ินหรือวัสดุเหลือใช้ในบ้าน 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การวางแผน 
 ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ เหมาะสม 
มีความละเอียด และมี
การเช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะออก
แบบอย่างคิดริเร่ิม 
และเหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  และไม่
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการ 

วางแผนท่ีจะออก
แบบอย่าง
เหมาะสม แต่ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่มีความละเอียด 
และไม่มีการ
เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                  
ตามแบบอย่าง 
โดยไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
หรือออกแบบ
ตามท่ีครูแนะนำ 

2. การเลือกใช้
วัสดุในท้องถ่ิน/ 
 วัสดุเหลือใช้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง  
ราคาถูก และ
สามารถใช้งานได้
อย่างทนทาน  

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่างคิด
ริเร่ิม ราคาถูก และ
สามารถใช้งานได้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้ราคาถูก 
และสามารถใช้งาน
ได้ 

ไม่ใช้วัสดุใน
ท้องถ่ิน  
แต่ใช้วัสดุท่ีมี
ราคาแพง  
 

3. การประดิษฐ์
ตามแผนท่ี
ออกแบบ  

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ  

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงบ้าง 

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอน แต่มีการ
แก้ไขปรับปรุงเป็น
ระยะบ้าง 

ประดิษฐ์ข้าม
ข้ันตอนและไม่มี
การปรับปรุง 
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รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง/ 
  ส่ิงประดิษฐ์  

นำเสนอแบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม  

นำเสนอแบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
แต่ไม่มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ได้ 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม
ให้เข้าใจง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีไม่สามารถ
นำไปใช้ได้  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 

5. การดูแลและ
การเก็บอุปกรณ์
และ/ หรือ
เคร่ืองมือ 

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาดอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบและ
ประดิษฐ์อย่างถูกต้อง  
ตามหลักการ และ
แนะนำให้ผู้อ่ืนดูแล 
และเก็บรักษาได้
ถูกต้อง 

ดูแล และทำความ
สะอาดอุปกรณ์และ/
หรือเคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์อย่างถูกต้อง  
แต่เก็บไม่ถูกต้อง  

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์ แต่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์
และ/หรือ
เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์ และไม่
สนใจทำความ
สะอาด และเก็บ
ไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
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ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
ความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ี
นักเรียนสนใจโดยใช้แบบจำลองวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ท่ีนักเรียนสร้างข้ึนเม่ือช่ัวโมงท่ีแล้ว 
แล้วใช้คำถามดังน้ี 
- ในช่ัวโมงท่ีแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่ม
สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิด
ใดบ้าง 
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมี
ลำดับข้ันตอนอย่างไร (นักเรียนตอบท่ีละ
กลุ่ม) 
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด
ต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เร่ือง  วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน
เร่ือง     วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ เลือกใช้ 
เคร่ืองมือ นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ผลการทำกิจกรรม 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมถาม
ตอบ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้ังคำถาม 
และคำตอบเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์
กลุ่มละ 3 คำถาม  
          2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำคำถามท่ี
ตนเองต้ังข้ึน ถามเพ่ือน ๆ กลุ่ม อ่ืน ๆ 
โดยครูเป็นผู้ดำเนินการสุ่มลำดับกลุ่มก่อน
และหลัง กลุ่มท่ีตอบคำถามได้คะแนน
มากท่ีสุดเป็นกลุ่มท่ีชนะ และรับรางวัล 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏ

จักรชีวิตของสัตว์ 4 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏ

จักรชีวิตของสัตว์ 4  

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
     รูปร่างขณะเจริญเติบโต 1   
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดมีการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ เช่น นก ไก่ ต๊ักแตน แมลงสาบ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายและยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญ                
เติบโตได้ (K) 
          2. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตได้ (P) 

3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
         
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  ครูให้นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ โดยใช้แผนภาพไข่ แผนภาพตัวอ่อน และแผนภาพไก่  

แล้วใช้คำถามดังน้ี 
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- นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ได้ถูกต้องหรือไม่ 
- ไก่มีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 
- วัฏจักรชีวิตของไก่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่าส่ิงมีชีวิตใดบ้างมีวัฏจักรชีวิตคล้ายกับวัฏจักรชีวิตของไก่ 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงานเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนปรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต โดยศึกษา

จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อ่ืนๆ  เช่น อินเตอร์เน็ต 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้เร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต ใช้เวลา  2  ช่ัวโมง 

  ช่ัวโมงท่ี 1 จัดการเรียนรู้ถึง  ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

  ช่ัวโมงท่ี 2 จัดการเรียนรู้ถึง  ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป, ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดงชนิดของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

และระบายสีให้สวยงาม 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

  

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
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ใบงาน เร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………………นามสกุล......................………ชั้น................เลขที่............... 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนสืบคHนขHอมูลวัฏจักรชีวิตของสัตวOท่ีไม<มีการเปลี่ยนแปลงรูปร<างขณะ

เจริญเติบโตจากแหล<งเรียนรูHต<าง ๆ แลHวเขียนลงในช<องว<างในแต<ละข้ันตอนใหHถูกตHอง    

    

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของ................ 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของ............... 

 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของ.................... 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของ................ 
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ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต

เขียนลงในช่องว่างในแต่ละข้ันตอนให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)     

1.วัฏจักรชีวิตของ…………….. 

 

 

 

 

 แบบฝ$กหัดเรื่อง  

     

        

  

  

 

 

      

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

2. วัฏจักรชีวิตของ................. 

  

 

 

 

3.วัฏจักรชีวิตของ…………….. 

 

 

 

 

4. วัฏจักรชีวิตของ................. 

  

 

 

 

5. วัฏจักรชีวิตของ…………….. 

 

 

 

 



340 
8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพไข่ 

  2) แผนภาพตัวอ่อนของไก่ 

 3) แผนภาพไก่ 

 4) แผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ 

 5) แหล่งเรียนรู้ เช่น หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อินเตอร์เน็ต 

3) แบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายและยกตัวอย่างวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะ
เจริญเติบโตได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต
ได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจ
แบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกต
พฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูให้นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่  
โดยใช้แผนภาพไข่ แผนภาพตัวอ่อน และ

แผนภาพไก่  แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่
ได้ถูกต้องหรือไม่ 

- ไก่มีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 
- วัฏจักรชีวิตของไก่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างหรือไม่ 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    -  ใช ้ ภาษาไทยเพ ื ่ อนำ เสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- นักเรียนคิดว่าส่ิงมีชีวิตใดบ้างมีวัฏจักร
ชีวิตคล้ายกับวัฏจักรชีวิตของไก่ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงานเร่ือง 
สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนปรูปร่างขณะเจริญเติบโต 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง 
สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ
เจริญเติบโต โดยศึกษาจากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อ่ืนๆ  เช่น 
อินเตอร์เน็ต 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรมของนักเรียน 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ
เจริญเติบโต 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์
แสดงชนิดของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างขณะเจริญเติบโต และระบายสีให้
สวยงาม 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่

มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มี

การเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง       เวลาเวลา 1 ช่ัวโมง 
     รูปร่างขณะเจริญเติบโต 2   
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดมีการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ เช่น นก ไก่ ต๊ักแตน แมลงสาบ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายและยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญ              
เติบโตได้ (K) 
          2. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  

2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
         
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูให้นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ โดยใช้แผนภาพไข่ แผนภาพตัวอ่อน และแผนภาพ
ไก่  แล้วใช้คำถามดังน้ี 
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- นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ได้ถูกต้องหรือไม่ 
- ไก่มีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 
- วัฏจักรชีวิตของไก่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่าส่ิงมีชีวิตใดบ้างมีวัฏจักรชีวิตคล้ายกับวัฏจักรชีวิตของไก่ 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงานเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนปรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต โดยศึกษา

จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  เช่น อินเตอร์เน็ต 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้เร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต ใช้เวลา  2  ช่ัวโมง 

  ช่ัวโมงท่ี 1 จัดการเรียนรู้ถึง  ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

  ช่ัวโมงท่ี 2 จัดการเรียนรู้ถึง  ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป, ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดงชนิดของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

และระบายสีให้สวยงาม 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน  

 

 

 

 

 

 

 



347 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………………นามสกลุ......................………ชั้น................เลขท่ี............... 

2.ชื่อ……………………………………………นามสกลุ......................………ชั้น................เลขท่ี............... 

3.ชื่อ……………………………………………นามสกลุ......................………ชั้น................เลขท่ี............... 

4.ชื่อ……………………………………………นามสกลุ......................………ชั้น................เลขท่ี............... 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะ

เจริญเติบโตจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วเขียนลงในชอ่งว่างในแต่ละข้ันตอนให้ถูกต้อง    

    

 

 

 

 

 

ใบงาน เร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

1.วัฏจักรชีวิตของ…………….. 

 

 

 

 

2. วัฏจักรชีวิตของ................. 

  

 

 

 

3.วัฏจักรชีวิตของ…………….. 

 

 

 

 

4. วัฏจักรชีวิตของ................. 

  

 

 

 

5. วัฏจักรชีวิตของ…………….. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตของสัตวOท่ีไม<มีการเปลี่ยนแปลงรูปร<างขณะเจริญเติบโต

เขียนลงในช<องว<างในแต<ละข้ันตอนใหHถูกตHอง  (10 คะแนน)     

 แบบฝ$กหัด เรื่อง   

สัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 
     

          

  

 

 

      

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพไข่ 

  2) แผนภาพตัวอ่อนของไก่ 

 3) แผนภาพไก่ 

 4) แผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ 

 5) แหล่งเรียนรู้ เช่น หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อินเตอร์เน็ต 

6) แบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายและยกตัวอย่างวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะ
เจริญเติบโตได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ลักษณะขณะเจริญเติบโตได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจ
แบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกต
พฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เน้ือหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เน้ือหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
2. ครูให้นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของ 
ไก่ โดยใช้แผนภาพไข่ แผนภาพตัวอ่อน และแผนภาพ

ไก่ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเรียงแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ได้ถูกต้อง
หรือไม่ 

- ไก่มีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 
- วัฏจักรชีวิตของไก่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่าส่ิงมีชีวิตใดบ้างมีวัฏจักรชีวิตคล้าย
กับวัฏจักรชีวิตของไก่ 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม            
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงานเร่ือง สัตว์
ท่ีไม่มีการเปล่ียนปรูปร่างขณะเจริญเติบโต 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง สัตว์ท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต โดย
ศึกษาจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้
อ่ืนๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้ 
เครื ่องมือนำเสนอการจัดกระทำ
ข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ
กิจกรรมของนักเรียน 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ
เจริญเติบโต 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ ์ เ พ่ือ
นำเสนอและแลกเปลี ่ยนแบ่งปัน
ความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  
เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดง
ชนิดของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ
เจริญเติบโต และระบายสีให้สวยงาม 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/
คิด   คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่าง
จากเด ิมด้วยการใช ้ความร ู ้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ ์ เ พ่ือ
นำเสนอและแลกเปลี ่ยนแบ่งปัน
ความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8  เร่ือง  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง       เวลาเวลา 1 ช่ัวโมง 
     รูปร่างขณะเจริญเติบโต 3   
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดมีการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ เช่น นก ไก่ ต๊ักแตน แมลงสาบ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายและยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญ  
เติบโตได้ (K) 
          2. วาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

2. ครูกับนักเรียนร่วมสนทนากันเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต  โดยใช้
คำถามดังน้ี 
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- จากช่ัวโมงเรียนท่ีแล้ว นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ
เจริญเติบโตมีสัตว์ชนิดใดบ้าง 

- นักเรียนคิดว่าสัตว์ท่ีพบในกรุงเทพมหานครชนิดใดบ้างท่ีจัดเป็นสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่าง 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบใน

กรุงเทพมหานครจากอินเตอร์เน็ตหรือสอบถามผู้รู้ แล้ววาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ

อย่างน้อย 1 ชนิด ลงในกระดาษเทาขาว และระบายสีให้สวยงาม 

หมายเหตุ ช่ัวโมงท่ี 3 จัดการเรียนรู้ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ ,ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

             ช่ัวโมงท่ี 4 จัดการเรียนรู้ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป, ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ

เจริญเติบโตท่ีพบในกรุงเทพมหานคร 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต แล้วนำมาเขียนแผนผังมโน

ทัศน์แสดงชนิดของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบในกรุงเทพมหานคร และระบายสี

ให้สวยงาม 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 3 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 3 

  

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเขียนชื่อสัตวOท่ีไม<มีการเปลี่ยนแปลงรูปร<างขณะเจริญเติบโตท่ีพบใน

กรุงเทพมหานครลงในช<องว<างท่ีกำหนดใหHถูกตHอง  (10 คะแนน)     

 แบบฝ$กหัด เร่ือง สัตวAท่ีไม5มีการเปล่ียนแปลง

รูปร5างขณะเจริญเติบโต 2 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขที่............ 

 

 

 

 

สัตว?ที่ไม:มีการเปลี่ยนแปลง

รูปร:างขณะเจริญเติบโต 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) อินเตอร์เน็ตหรือผู้รู้ 

  2) กระดาษเทาขาว 

 3) สีไม้หรือสีเมจิก 

 4) ปากกาเคมี 

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายและยกตัวอย่าง     
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ
ขณะเจริญเติบโตได้ (K) 
2. วาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต
ได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจช้ินงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ช้ินงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การประเมินภาพแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การวางแผน 
  ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม มีความ
ละเอียด และมีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม แสดง
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ  
อย่างคิดริเร่ิม และ
เหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มี
การเช่ือมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม 
และไม่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการ 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ         
อย่างเหมาะสม แต่
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่มี
ความละเอียด  
และไม่มีการ
เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                  
ตามแบบอย่าง 
โดยไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
หรือออกแบบ
ตามท่ีครูแนะนำ 

3. การวาดตาม 
   แผนท่ีออกแบบ  

วาดตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ  

วาดตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงบ้าง 

วาดตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอน แต่มีการ
แก้ไขปรับปรุงเป็น
ระยะบ้าง 

วาดข้ามข้ันตอน
และไม่มีการ
ปรับปรุง 
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รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง  

นำเสนอแบบจำลอง 
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม  

นำเสนอ
แบบจำลอง 
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

นำเสนอแบบจำลอง 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม
ให้เข้าใจง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง 
ท่ีไม่ชัดเจน  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้
ทุกคนขาด
ความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 
 
 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
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10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
๑.  ครูกับนักเรียนร่วมสนทนากันเก่ียวกับสัตว์ท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ

เจริญเติบโต  โดยใช้คำถามดังน้ี 

๒.  จากช่ัวโมงเรียนท่ีแล้ว นักเรียนได้สืบค้น

ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง

รูปร่างขณะเจริญเติบโตมีสัตว์ชนิดใดบ้าง 

๓.  นักเรียนคิดว่าสัตว์ท่ีพบใน

กรุงเทพมหานครชนิดใดบ้างท่ีจัดเป็นสัตว์ท่ี

ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต
ท่ีพบในกรุงเทพมหานครจากอินเตอร์เน็ตหรือ
สอบถามผู้รู้ แล้ววาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ท่ีนักเรียนสนใจอย่างน้อย 1 ชนิด ลงใน
กระดาษเทาขาว และระบายสีให้สวยงาม 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้ 
เครื ่องมือนำเสนอการจัดกระทำ
ข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
ทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบในกรุงเทพมหานคร 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ่ือ
นำเสนอและแลกเปลี ่ยนแบ่งปัน
ความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  
เพ่ือเรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
          2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่
มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต แล้ว
นำมาเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดงชนิดของสัตว์ท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบ
ในกรุงเทพมหานคร และระบายสีให้สวยงาม 

15  ท ั กษะการค ิ ดข ั ้ น ส ู ง  และ
นวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/
คิด   คิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีแตกต่าง
จากเดิมด้วยการใช้ความรู ้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มี

การเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 2 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 2 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ่ือ
นำเสนอและแลกเปลี ่ยนแบ่งปัน
ความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9  เร่ือง  สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง       เวลาเวลา 1 ช่ัวโมง 
     รูปร่างขณะเจริญเติบโต 4   
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดมีการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ เช่น นก ไก่ ต๊ักแตน แมลงสาบ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายและยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญ                  
เติบโตได้ (K) 
          2. วาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
  
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  ครูกับนักเรียนร่วมสนทนากันเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต  โดยใช้

คำถามดังน้ี 



364 
- จากช่ัวโมงเรียนท่ีแล้ว นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ
เจริญเติบโตมีสัตว์ชนิดใดบ้าง 

- นักเรียนคิดว่าสัตว์ท่ีพบในกรุงเทพมหานครชนิดใดบ้างท่ีจัดเป็นสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่าง 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบใน

กรุงเทพมหานครจากอินเตอร์เน็ตหรือสอบถามผู้รู้ แล้ววาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีนักเรียนสนใจ

อย่างน้อย 1 ชนิด ลงในกระดาษเทาขาว และระบายสีให้สวยงาม 

หมายเหตุ  ช่ัวโมงท่ี 3 จัดการเรียนรู้ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ ,ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 

     ช่ัวโมงท่ี 4 จัดการเรียนรู้ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป, ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ

เจริญเติบโตท่ีพบในกรุงเทพมหานคร 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต แล้วนำมาเขียนแผนผังมโน

ทัศน์แสดงชนิดของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบในกรุงเทพมหานคร และระบายสี

ให้สวยงาม 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 3 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 3 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนชื่อสัตว์ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบใน

กรุงเทพมหานครลงในช่องว่างท่ีกำหนดให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)     

 แบบฝึกหัด เร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง

รูปร่างขณะเจริญเติบโต 2 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขที่............ 

 

 

 

 

สัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างขณะเจริญเติบโต 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) อินเตอร์เน็ตหรือผู้รู้ 

  2) กระดาษเทาขาว 

 3) สีไม้หรือสีเมจิก 

 4) ปากกาเคมี 

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายและยกตัวอย่าง           
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ
ขณะเจริญเติบโตได้ (K) 
2. วาดแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะ
ขณะเจริญเติบโตได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจช้ินงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ช้ินงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การประเมินภาพแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การวางแผน 
  ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม มีความ
ละเอียด และมีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ  
อย่างคิดริเร่ิม และ
เหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  และไม่
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการ 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ           
อย่างเหมาะสม แต่
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
ไม่มีความละเอียด  
และไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                  
ตามแบบอย่าง 
โดยไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
หรือออกแบบ
ตามท่ีครูแนะนำ 

3. การวาดตาม 
   แผนท่ีออกแบบ  

วาดตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ  

วาดตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงบ้าง 

วาดตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอน แต่มีการ
แก้ไขปรับปรุงเป็น
ระยะบ้าง 

วาดข้ามข้ันตอน
และไม่มีการ
ปรับปรุง 
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รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง  

นำเสนอ
แบบจำลอง 
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม  

นำเสนอ
แบบจำลอง 
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

นำเสนอ
แบบจำลอง 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม
ให้เข้าใจง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง 
ท่ีไม่ชัดเจน  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
การงานและไม่
สามารถทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

3. ครูกับนักเรียนร่วมสนทนากันเก่ียวกับสัตว์ท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะ

เจริญเติบโต  โดยใช้คำถามดังน้ี 

4. จากช่ัวโมงเรียนท่ีแล้ว นักเรียนได้สืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง

รูปร่างขณะเจริญเติบโตมีสัตว์ชนิดใดบ้าง 

5. นักเรียนคิดว่าสัตว์ท่ีพบในกรุงเทพมหานคร
ชนิดใดบ้างท่ีจัดเป็นสัตว์ท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปร่าง 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช ้ภาษาไทยเพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
สัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ี
พบในกรุงเทพมหานครจากอินเตอร์เน็ตหรือ
สอบถามผู้รู้ แล้ววาดแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์
ท่ีนักเรียนสนใจอย่างน้อย 1 ชนิด ลงในกระดาษเทา
ขาว และระบายสีให้สวยงาม 

20 การส ืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เล ือกใช้
เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
ทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบในกรุงเทพมหานคร 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งป ันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่
นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   
คิดริเริ ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิม



370 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

          2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่
มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต แล้ว
นำมาเขียนแผนผังมโนทัศน์แสดงชนิดของสัตว์ท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตท่ีพบ
ในกรุงเทพมหานคร และระบายสีให้สวยงาม 

ด้วยการใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์    
 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มี

การเปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 2 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง สัตว์ท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต 2 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งป ันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 เร่ือง วัฏจักรชีวิตของกบ            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดขณะเจริญเติบโต จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นระยะ ๆ จนคล้ายพ่อแม่ 
จึงหยุดการเปล่ียนแปลง เช่น กบ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของกบ   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของกบได้ (K) 
           2. สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของกบได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
        4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
         
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกับกบ  โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพกบ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเคยเห็นกบหรือไม่ 
- กบมีลักษณะอย่างไร 
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- นักเรียนทราบหรือไม่ว่ากบอาศัยอยู่บริเวณใด 
- กบมีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของกบจากหนังสือเรียน อินเตอร์เน็ต และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  

 3. นักเรียนออกแบบแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของกบ 

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของกบตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของกบ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นำผลงานไปจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

2. นักเรียนดูวีดิทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของกบ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของกบ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของกบ 

  

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

 
คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตของกบลงในช<องว<างท่ีกำหนดใหHถูกตHอง  (10 คะแนน) 

    

แบบฝ$กหัด เรื่อง วัฏจักรชีวิตของกบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของกบ 

 

 

 
....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

....................วัน 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพกบ 

  2) อุปกรณ์ทำแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของกบ 

 3) วีดิทัศน์เร่ือง วัฏจักรชีวิตของกบ 

 4) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

 5) อินเตอร์เน็ต 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของกบ
ได้ (K) 
2. สร้างแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของกบได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจช้ินงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ช้ินงาน 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินช้ินงาน (P) 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การวางแผน 
  ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม มีความ
ละเอียด และมีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม แสดง
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ  
อย่างคิดริเร่ิม และ
เหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  และไม่
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการ 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ           
อย่างเหมาะสม แต่
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
ไม่มีความละเอียด  
และไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                  
ตามแบบอย่าง 
โดยไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
หรือออกแบบ
ตามท่ีครูแนะนำ 

2. การเลือกใช้วัสดุ 
 ในท้องถ่ิน/  
 วัสดุเหลือใช้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง ราคาถูก  
และสามารถใช้
งานได้อย่าง
ทนทาน  

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่างคิด
ริเร่ิม ราคาถูก และ
สามารถใช้งานได้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้ราคาถูก 
และสามารถ 
ใช้งานได้ 

ไม่ใช้วัสดุใน
ท้องถ่ิน แต่ใช้วัสดุ
ท่ีมีราคาแพง  
 

3. การประดิษฐ์ตาม 
   แผนท่ีออกแบบ  

ประดิษฐ์ตามแผน
ท่ีออกแบบอย่าง

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอน แต่มีการ

ประดิษฐ์ข้าม
ข้ันตอนและไม่มี
การปรับปรุง 
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รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
เป็นข้ันตอนด้วย
ความคล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ  

ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงบ้าง 

แก้ไขปรับปรุงเป็น
ระยะบ้าง 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง/ 
  ส่ิงประดิษฐ์  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้
จริง ถูกต้อง 
น่าสนใจ และ
ชัดเจน มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์โดย
นำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน แต่ไม่มี
การเช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ได้ 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม
ให้เข้าใจง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีไม่สามารถ
นำไปใช้ได้  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 
 

5. การดูแลและการ 
 เก็บอุปกรณ์และ/  
   หรือเคร่ืองมือ 

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/ 
หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์
อย่างถูกต้อง  
ตามหลักการ  
และแนะนำให้
ผู้อ่ืนดูแล และ
เก็บรักษาได้
ถูกต้อง 

ดูแล และทำความ
สะอาดอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์อย่าง
ถูกต้อง แต่เก็บไม่
ถูกต้อง  

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์ แต่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์
และ/หรือ
เคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ 
และประดิษฐ์  
และไม่สนใจ 
ทำความสะอาด  
และเก็บไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

ต้ังใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน และ

เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ

ต้ังใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน และ

เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน



377 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยตนเอง 

ภายนอกโรงเรียน
ด้วยตนเอง 

โรงเรียนโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 
 

และภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจ
และไม่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

6. ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกับกบ  โดยครู
ให้นักเรียนสังเกตแผนภาพกบ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเคยเห็นกบหรือไม่ 
- กบมีลักษณะอย่างไร 
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่ากบอาศัยอยู่
บริเวณใด 

-  กบมีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 

20 การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้
เคร่ืองมือ   
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของกบจากหนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
 3. นักเรียนออกแบบแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของกบ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของกบตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
ทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของกบ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัต ิงานร่วมกันแบบรวมพลัง  
เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นำผลงานไปจัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
          2. นักเรียนดูวีดิทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับวัฏ
จักรชีวิตของกบ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิม
ด้วยการใช้ความรู ้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    
 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิต

ของกบ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของ

กบ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ       เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดขณะเจริญเติบโต จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นระยะ ๆ จนคล้ายพ่อแม่ 
จึงหยุดการเปล่ียนแปลง เช่น ผีเส้ือ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือได้ (K) 
           2. สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของเส้ือได้ (P) 

3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
         
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกับกบ  โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพผีเส้ือ แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเคยเห็นผีเส้ือหรือไม่ 
- เรามักพบผีเส้ืออยู่บริเวณใด 
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- ผีเส้ือมีลักษณะอย่างไร 
- ผีเส้ือมีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือจากหนังสือเรียน อินเตอร์เน็ต และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  

 3. นักเรียนออกแบบแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือโดยใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถ่ินท่ีหาง่าย  

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของเส้ือ 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นำผลงานไปจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

2. นักเรียนดูวีดิทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

  

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อลงในช<องว<างท่ีกำหนดใหHถูกตHอง  (10 คะแนน)

     

แบบฝ$กหัด เรื่อง วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

 

 

 
....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

....................วัน 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพผีเส้ือ 

  2) อุปกรณ์ทำแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

 3) วีดิทัศน์เร่ือง วัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

 4) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

 5) อินเตอร์เน็ต 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของ
ผีเส้ือได้ (K) 
2. สร้างแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของผีเส้ือได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจช้ินงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ช้ินงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินช้ินงาน (P) 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การวางแผน 
  ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม มีความ
ละเอียด และมีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ  
อย่างคิดริเร่ิม และ
เหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มี
การเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็น
ภาพรวม  และไม่
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการ 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ           
อย่างเหมาะสม 
แต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
ไม่มีความละเอียด  
และไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                  
ตามแบบอย่าง โดย
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
หรือออกแบบตามท่ี
ครูแนะนำ 

2. การเลือกใช้วัสดุ 
 ในท้องถ่ิน/  
 วัสดุเหลือใช้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง ราคาถูก 
และสามารถใช้งาน
ได้อย่างทนทาน  

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่าง
คิดริเร่ิม ราคาถูก 
และสามารถใช้
งานได้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้ราคา
ถูก และสามารถ 
ใช้งานได้ 

ไม่ใช้วัสดุในท้องถ่ิน  
แต่ใช้วัสดุท่ีมีราคา
แพง  
 

3. การประดิษฐ์ตาม 
   แผนท่ีออกแบบ  

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น

ประดิษฐ์ตามแผน
ท่ี 
ออกแบบอย่าง

ประดิษฐ์ตามแผน
ท่ี 
ออกแบบอย่าง

ประดิษฐ์ข้าม
ข้ันตอนและไม่มี
การปรับปรุง 
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รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ  

เป็นข้ันตอนด้วย
ความคล่องแคล่ว  
มีการปรับปรุง
บ้าง 

เป็นข้ันตอน แต่มี
การแก้ไขปรับปรุง
เป็นระยะบ้าง 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง/ 
  ส่ิงประดิษฐ์  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้
จริง ถูกต้อง 
น่าสนใจ และ
ชัดเจน แต่ไม่มี
การเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็น
ภาพรวม 

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ได้ 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการ
ยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้เข้าใจ
ง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีไม่สามารถ
นำไปใช้ได้  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 
 

5. การดูแลและการ 
 เก็บอุปกรณ์และ/  
   หรือเคร่ืองมือ 

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/ 
หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์อย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักการ และ
แนะนำให้ผู้อ่ืนดูแล 
และเก็บรักษาได้
ถูกต้อง 

ดูแล และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์อย่าง
ถูกต้อง  
แต่เก็บไม่ถูกต้อง  

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์ แต่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ 
และประดิษฐ์  
และไม่สนใจ 
ทำความสะอาด  
และเก็บไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บางส่วน ไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน   6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 

7. ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกับกบ  โดยครู
ให้นักเรียนสังเกตแผนภาพผีเส้ือ แล้วใช้

คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเคยเห็นผีเส้ือหรือไม่ 
- เรามักพบผีเส้ืออยู่บริเวณใด 
- ผีเส้ือมีลักษณะอย่างไร 
- ผีเส้ือมีวัฏจักรชีวิตอย่างไร 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  20 การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือจากหนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
 3. นักเรียนออกแบบแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของผีเส้ือ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของผีเส้ือตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้
เครื่องมือ นำเสนอการจัดกระทำ
ข้อมูล 

 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
ทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของผีเส้ือ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัต ิงานร่วมกันแบบรวมพลัง  
เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นำผลงานไปจัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
          2. นักเรียนดูวีดิทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับวัฏ
จักรชีวิตของผีเส้ือ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิม
ด้วยการใช้ความรู ้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    
 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิต

ของผีเส้ือ 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของ

ผีเส้ือ 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตสัตว์              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12  เร่ือง วัฏจักรชีวิตของยุง           เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี..............................เดือน......................................................................พ.ศ. ................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/3  สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
  ว 1.2  ป.3/4  ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง   
 
2. สาระสำคัญ 
 สัตว์บางชนิดขณะเจริญเติบโต จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นระยะ ๆ จนคล้ายพ่อแม่ 
จึงหยุดการเปล่ียนแปลง เช่น ยุง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัฏจักรชีวิตของยุง   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของยุงได้ (K) 
           2. สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของยุงได้ (P) 
  3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน และต้ังใจเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
         
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกับกบ  โดยครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพยุง แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเคยถูกยุงกัดหรือไม่ 
- เรามักพบยุงอยู่บริเวณใด 
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- ยุงลายเป็นพานะนำโรคใด 
- ยุงมีลักษณะอย่างไร 
- นักเรียนทราบวัฏจักรชีวิตของยุงหรือไม่ อย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของยุงจากหนังสือเรียน อินเตอร์เน็ต และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืน ๆ  

 3. นักเรียนออกแบบแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของยุงโดยใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถ่ินท่ีหาง่าย  

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของยุงตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของยุง 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

 1. นำผลงานไปจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

2. นักเรียนดูวีดิทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของยุง 

3. ครูนำนักเรียนไปสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในบริเวณโรงเรียน 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของยุง 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของยุง 

  

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
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คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตของยุงลงในช<องว<างท่ีกำหนดใหHถูกตHอง  (10 คะแนน) 

    

 แบบฝ$กหัด เรื่อง วัฏจักรชีวิตของยุง 

  

     

        

  

  

 

 

      

 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

วฏัจักรชีวิตของยุง 

 

 

 
....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

....................วัน 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................นามสกุล................................ช้ัน ..............เลขท่ี............ 
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แบบทดสอบหลังเรียน  

เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว? 

คำช้ีแจง ใหHนักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว  

 
 
        1. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 
  ก. สัตว์บกทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่เหมือนกัน 
  ข. สัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน 
  ค. สัตว์ทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตเริ่มตั้งแต่ ไข่ ตัวอ่อน และเจริญเป็นตัว 
                           เต็มวัย 
  ง. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ทุกชนิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะ 
                           เจริญเติบโตสัตว ์
 
 
        2. 

 
 
 
   
 
 
 
  จากแผนภาพ เป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ข้อใด 
  ก. ไก ่
  ข. กบ 
  ค. ผีเสื้อ 
   ง. ตั๊กแตน 
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        3. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ข้อใดที่ช่วงระยะเวลาหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ

เป็นระยะ ๆจนคล้ายพ่อแม่จึงหยุดเปลี่ยนแปลง 

  ก. ลิง 

  ข. ผีเสื้อ 

  ค. กระต่าย 

   ง. แพนดา 

       

 

 

  4. ข้อใดเขียนวัฏจักรชีวิตของไก่ได้ถูกต้อง 

   

ก.                                                    ข. 

 

 

 

 

 

 

 ค.                                                      ง.  

 

 

 

        5.  ลูกน้ำในวัฏจักรชีวิตของยุงเปรียบเหมือนข้อใดในวัฏจักรชีวิตของกบ 

  ก. ไข่กบ 

  ข. ลูกอ๊อด 

  ค. ลูกกบ 

  ง. กบตัวเต็มวัย 
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   6.  จากแผนภาพ วัฏจักรชีวิตของยุงข้อใดถูกต้อง 
         A     B    C 

ก.  ลูกน้ำ  ตัวโม่ง  ไข่ยุง 
   ข.  ไข่ยุง  ลูกน้ำ  ตัวโม่ง 

ค.  ตัวโม่ง  ไข่ยุง  ลูกน้ำ 
ง.  ลูกน้ำ  ไข่ยุง  ตัวโม่ง 

 
        7. สัตว์ในข้อใดเมื่อสืบพันธุ์มีลูก ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด 
  ก. ม้า    วัว 
  ข. ยุง  ผีเสื้อ 
  ค. เขียด  คางคก 
  ง. อึ่งอ่าง  แมลงปอ  
 
         8.  สัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนไก ่
  ก. แมว 
  ข. อึ่งอ่าง 
  ค. คางคก 
  ง. นกกระทา 
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    พิจารณาวัฏจักรชีวิตของกบ ใช้ตอบคำถามข้อ 9-10 
 
 
 
 
 
                                    วัฏจักรชีวิตของกบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       9. วัฏจักรชีวิตของกบช่วงใดที่อาศัยน้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
  ก. ช่วง A               B 
  ข. ช่วง B               C 
  ค. ช่วง C               กบตัวเต็มวัย 
  ง. ช่วง A               B                 C               กบตัวเต็มวัย 
 
 
      10. วัฏจักรชีวิตของกบข้อใดที่เจริญเติบโตกลายเป็นลูกอ๊อด 
  ก. ข้อ A 
  ข. ข้อ B 
  ค. ข้อ C 
  ง. กบตัวเต็มวัย 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) แผนภาพยุง 

  2) อุปกรณ์ทำแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของยุง 

 3) วีดิทัศน์เร่ือง วัฏจักรชีวิตของยุง 

 4) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

 5) อินเตอร์เน็ต 

 6) แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน 

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของยุงได้ 
(K) 
2. สร้างแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของยุงได้ (P) 
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน 
และต้ังใจเรียน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจช้ินงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ช้ินงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินช้ินงาน (P) 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การวางแผน 
  ในการออกแบบ 

วางแผนในการ
ออกแบบอย่างคิด
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม มีความ
ละเอียด และมีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการท้ังหมด 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ อย่างคิด
ริเร่ิม และเหมาะสม 
มีความละเอียด แต่
ไม่มีการเช่ือมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม  
และไม่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของ
วิธีการ 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ           
อย่างเหมาะสม 
แต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์  
ไม่มีความละเอียด  
และไม่มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 

วางแผนท่ีจะ
ออกแบบ                 
ตามแบบอย่าง โดย
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ หรือ
ออกแบบตามท่ีครู
แนะนำ 

2. การเลือกใช้วัสดุ 
 ในท้องถ่ิน/  
 วัสดุเหลือใช้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง  ราคาถูก  
และสามารถใช้งาน
ได้อย่างทนทาน  

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้อย่างคิด
ริเร่ิม ราคาถูก และ
สามารถใช้งานได้ 

เลือกใช้วัสดุใน
ท้องถ่ินได้ราคา
ถูก และสามารถ 
ใช้งานได้ 

ไม่ใช้วัสดุในท้องถ่ิน  
แต่ใช้วัสดุท่ีมีราคา
แพง  
 

3. การประดิษฐ์ตาม 
   แผนท่ีออกแบบ  

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  

ประดิษฐ์ตามแผนท่ี 
ออกแบบอย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว  

ประดิษฐ์ตามแผน
ท่ี 
ออกแบบอย่าง
เป็นข้ันตอน แต่มี

ประดิษฐ์ข้าม
ข้ันตอนและไม่มี
การปรับปรุง 



398 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
มีการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ  

มีการปรับปรุงบ้าง การแก้ไขปรับปรุง
เป็นระยะบ้าง 

4. การนำเสนอ
 แบบจำลอง/ 
  ส่ิงประดิษฐ์  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
โดยนำไปใช้ได้จริง  
ถูกต้อง น่าสนใจ  
และชัดเจน  
แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ได้ 
แต่ไม่ชัดเจน  
ต้องมีการ
ยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้เข้าใจ
ง่าย  

นำเสนอ
แบบจำลอง/ 
ส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีไม่สามารถ
นำไปใช้ได้  
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ชัดเจน 
 

5. การดูแลและการ 
 เก็บอุปกรณ์และ/  
   หรือเคร่ืองมือ 

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/ 
หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์อย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักการ และ
แนะนำให้ผู้อ่ืนดูแล 
และเก็บรักษาได้
ถูกต้อง 

ดูแล และทำความ
สะอาดอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ
และประดิษฐ์อย่าง
ถูกต้อง แต่เก็บไม่
ถูกต้อง  

ดูแล เก็บ และทำ
ความสะอาด
อุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์ แต่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์
และ/หรือเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบ 
และประดิษฐ์  
และไม่สนใจ 
ทำความสะอาด  
และเก็บไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 
 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 



400 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (K) 
 คะแนน   9 – 10  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน   8       ดี  ระดับคุณภาพ  3 
 คะแนน  6 – 7     พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน   0 - 5    ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 หรือ 6  คะแนนข้ึนไป หรือระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกับกบ  โดยครูให้

นักเรียนสังเกตแผนภาพยุง แล้วใช้คำถามดังน้ี 

- นักเรียนเคยถูกยุงกัดหรือไม่ 
- เรามักพบยุงอยู่บริเวณใด 
- ยุงลายเป็นพานะนำโรคใด 
- ยุงมีลักษณะอย่างไร 
- นักเรียนทราบวัฏจักรชีวิตของยุง
หรือไม่ อย่างไร 

 

5  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้
เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา (นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของยุงจากหนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
 3. นักเรียนออกแบบแบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของยุง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของยุงตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
ทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของยุง 

10 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัต ิงานร่วมกันแบบรวมพลัง  
เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นำผลงานไปจัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
          2. นักเรียนดูวิดีทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับวัฏ
จักรชีวิตของผีเส้ือ 
           3. ครูนำนักเรียนไปสำรวจและทำลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงในบริเวณโรงเรียน 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิม
ด้วยการใช้ความรู ้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    
 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิต

ของยุง 

 2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง วัฏจักรชีวิตของ

ยุง 

         3.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอ
และแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดท่ี
เก่ียวกับความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การค้นหาข้อมูล                                      เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                          เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
  มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด  
      ว 4.2 ป.3/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  
  

2. สาระสำคัญ 
  ปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซ่ึงจะต้องใช้เหตุผล เง่ือนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการท่ี
เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาน้ันให้สำเร็จ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
  ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน  
ซ่ึงจะต้องใช้เหตุผล เง่ือนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาน้ันให้สำเร็จ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหา (K) 
  2.  วิเคราะห์ปัญหาและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา (P) 
  3.  เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 

        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
       5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

 1.1)  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
 1.2)  นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
จากการตอบคำถาม ดังน้ี 

  • อินเทอร์เน็ตคืออะไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ การเช่ือมต่อกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ส่ือสารกันได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว) 
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  • นักเรียนเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 
  (เคย/ไม่เคย) 

  • อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนได้ สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้) 
 1.3) นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีนักเรียนรู้จัก แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4)  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูล จากน้ันร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมค้นหา
ข้อมูล แล้วตอบคำถาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. นักเรียนจะเช่ือถือข้อมูลท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ตรวจสอบโดยการค้นหาข้อมูลจากหลาย ๆ เว็บไซต์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ  
ถ้าได้ข้อมูลตรงกันถือว่าข้อมูลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ) 
 2.2)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

บริการ 

บนอินเทอร์เน็ต 

ท่ีนักเรียนรู้จัก 

 

Line 

 

Facebook 

 

Gmail 

 

YouTube 
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ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ภาพเก่ียวกับการบันทึกภาพจากอินเทอร์เน็ต แล้วเขียน
คำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3.2)  นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
   4.1)  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเช่ือมต่อเพ่ือ
ส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มี
โปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับส่ือสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล 
ทำให้การติดต่อส่ือสารสะดวกและรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
  5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก
หลังเรียน 
  5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

  5.4) ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

- 

 

 

 

 

ใส่คำท่ีต้องการค้นหา

แล้วกดปุ่ม Enter 
 

พบข้อมูลท่ีต้องการ

ค้นหา 
 

เลือกหัวข้อ ค้นรูป 

จะพบภาพท่ีต้องการ

ค้นหา 
 

เลือกภาพท่ีสนใจ 

แล้วคลิกเมาส์ขวาเลือก 

บันทึกรูปภาพเป็น... 
 

บันทึกภาพไว้ 

ในตำแหน่งท่ีต้องการ 
 

สามารถนำภาพไปใช้ได้

โดยใส่แหล่งอ้างอิง 
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8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ภาพเก่ียวกับโปรแกรมค้นหาข้อมูล 
  2)  ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเหตุผลในการ
แก้ปัญหา (K) 
2. วิเคราะห์ปัญหาและใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหา (P) 
3. เห็นความสำคัญของการ
แก้ปัญหา (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีนักเรียนรู้จัก แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน 
แล้วช่วยกันตอบคำถาม 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    -  ใช ้ ภาษาไทยเพ ื ่ อนำ เสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมค้นหาข้อมูล แล้ว
ตอบคำถาม  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์  
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับวิธีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
- รู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหา
โดยการค ้ นคว ้ าว ิ ธ ี การต ่ าง  ๆ  ทาง
อินเตอร์เน็ต 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนเร่ือง 
ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเช่ือมต่อ
เพ่ือส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง 
ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับส่ือสาร
ข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล ทำให้การ
ติดต่อส่ือสารสะดวกและรวดเร็ว และเป็น
แหล่งข้อมูลสำหรับช่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนด
บทบาทสมาชิก
ชัดเจน และมีการ
ช้ีแจงเป้าหมาย 
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ  

มีการกำหนด
บทบาทสมาชิก
ชัดเจน มีการช้ีแจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงาร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาทเฉพาะ
หัวหน้าไม่มีการ
ช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ความ
กระตือรือร้น 

ความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเช่ือถือน้อยท่ีสุด 
 1 ข้อมูลจากวิกิพีเดีย 
 2  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวง 
 3  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล 
 4   ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา 
 
2. ถ้าต้องการเลือกข้อมูลท่ีทันสมัย ควรเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ใด 
 1   เว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเยอะ 
 2   เว็บไซต์ท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
 3   เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 
 4   เว็บไซต์ท่ีระบุเวลาในการสร้างข้อมูล 
 
3. การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำได้ด้วยวิธีใด 
 1   ใช้ภาพในการค้นหา 
 2   เปิดอ่านเว็บเพจท่ีสนใจ 
 3   ใช้คำค้น จากน้ันค้นหาในเว็บไซต์ 
 4   ใช้คำท่ีต้องการค้นหาเป็นช่ือเว็บไซต์ 
 
4. ข้อใดเป็นการใช้คำค้นท่ีเจาะจงและตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 1   ผลไม้ 
 2   การ์ตูน 
 3   สุนัขพันธ์ุชิสุ 
 4   การออกกำลังกาย 
 
5. ถ้านักเรียนต้องการสร้างเคร่ืองร่อนกระดาษพับ ควรใช้คำค้นว่าอะไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1   เคร่ืองร่อน 
 2   วิธีพับกระดาษ 
 3   การพับกระดาษ 
 4   เคร่ืองร่อนกระดาษพับ 
 
  

แบบทดสอบก:อนเรียน 
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6. ข้อใดเป็นคำค้นท่ีดี 
 1   เป็นภาษาราชการ 
 2   เป็นคำท่ีตรงกับความหมาย 
 3   เป็นคำท่ีมีความหมายกว้าง ๆ 
 4   เป็นภาษาของประเทศท่ีเก็บข้อมูล 
 
7. ถ้าต้องการหาแนวทางการประกอบรถของเล่น ควรเลือกบริการใดบนอินเทอร์เน็ต 
 1   LINE 
 2   Gmail 
 3   YouTube 
 4   Facebook 
 
8. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพ่ือทำภาพเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านรอบประเทศไทยคำค้นใดเหมาะสมท่ีสุด
 1   แผนท่ีโลก 
 2   ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3   แผนท่ีประเทศไทย 
 4   แผนท่ีประเทศไทยสมัยโบราณ 
 
9. เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเป็น Search Engine จะนำมาใช้ในด้านใดมากท่ีสุด 
 1   ใช้แปลภาษา 
 2   ใช้ค้นหาข้อมูล 
 3   ใช้ในการออกแบบ 
 4   ใช้เพ่ิมความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ 
 
10. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ีแสดงในส่วนแรก ๆ มักเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะใด 
 1   ข้อมูลใหม่ท่ีสุด 
 2   ข้อมูลในประเทศไทย 
 3   ข้อมูลท่ีมีเน้ือหาเยอะท่ีสุด 
 4   ข้อมูลท่ีมีผู้ใช้เลือกมากท่ีสุด 
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    1.      1  6.      2 
    2.      4  7.     3 
   3.      3  8.     3 
   4.      3  9.     2 
   5.      4                    10.   4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก:อนเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การค้นหาข้อมูล                                      เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine      เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
      มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด ว 4.2 ป.3/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
  
2. สาระสำคัญ 
 ปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซ่ึงจะต้องใช้เหตุผล เง่ือนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการท่ี
เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาน้ันให้สำเร็จ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ช่ือของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรา 
ยังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยโปรแกรมท่ีใช้ค้นหาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google การสืบค้นข้อมูลท่ีสนใจจะต้องใช้คำค้น 
ท่ีต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine (K) 
  2.  สืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine (P) 
  3.  เห็นประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
       4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

 1.1)  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิธีการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1)  นักเรียนแต่ละคน ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนแนะนำไปตาม
ข้ันตอนการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัสดุทนความร้อน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
  2.2) เปิดโปรแกรมค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การใช้อินเทอร์เน็ตคร้ังแรก ถ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับเครือข่ายอยู่แล้วจะต้องใช้โปรแกรมเปิด
อินเทอร์เน็ต โดยคลิกเมาส์ท่ี          แล้วเลือกโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ โดยเลือก Internet Explorer หรือ 
Google Chrome ก็ได้เพ่ือเปิดโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเมาส์ที่ start 

2. คลิกเมาส์เลือกโปรแกรมเว็บ
เบราว์เซอร์ โดยเลือก Internet Explorer  
หรือ Google Chrome ก็ได ้
 

3. อาจคลิกเมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรม

เว็บเบราว์เซอร์โดยตรงก็ได ้
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เม่ือโปรแกรมเปิดข้ึนมาให้ป้อนช่ือเว็บไซต์เข้าไปในแถบท่ีอยู่เป็น https://www.google.co.th แล้วกดปุ่ม enter 
ท่ีคีย์บอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 พิมพ์คำค้นด้วยคำว่า “วัสดุ” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3)  เม่ือพิมพ์คำค้นลงไป โปรแกรมจะแสดงคำส่ังต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ออกมาให้เห็นเป็นจำนวนมาก 
สามารถคลิกเมาส์เลือกไปยังคำอ่ืน ๆ ท่ีต้องการได้ทันที  ถ้าพิมพ์คำค้นต่อไปเป็นคำค้นว่า “วัสดุทนความร้อน” 
จะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ ออกมา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

ป้อนชื่อเว็บไซต์แล้วกดปุ่ม Enter 

 

2. ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่จะแสดงออกมา 

 

1. ป้อนคำค้นที่ต้องการค้นลง

ไป 
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 2.4) เม่ือพิมพ์คำค้นแล้วคลิกเมาส์ท่ี “ค้นหา” หรือกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องออกมาเป็นช่ือของเว็บไซต์ท่ีเก็บข้อมูลน้ัน ดังภาพ 
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2.5)  ถ้าเราสนใจข้อมูลภาพท่ีเก่ียวข้องกับคำค้น สามารถคลิกเมาส์เลือกท่ีเมนู               ได้ทันที ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.6) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาข้อมูลเก่ียวกับแรงและการเคล่ือนท่ี โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1.  ถ้าพิมพ์คำค้นด้วยคำว่า แรง แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลออกมา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเมาส์ที่ค้นรูป 

2. ข้อมูลภาพจะแสดงออกมา 
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 2.  ถ้าพิมพ์คำค้นว่า “แรงและการเคล่ือนท่ี ป.3”  แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลออกมา 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูล ถ้าเราสนใจข้อมูลใดสามารถคลิกเมาส์เลือกลิงก์ (link)  
ท่ีแสดงออกมาได้ทันที 
 2.7)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทำใบงาน  เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูล
เก่ียวกับเร่ือง พลังงาน 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์การหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต และร่วมกันสรุป
ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine ได้อย่างเหมาะสม และนำไปแนะนำเพื่อนและครอบครัว
ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
          4.1) อธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ช่ือ
ของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อีกด้วย โดยโปรแกรมที่ใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google  
การสืบค้นข้อมูลท่ีสนใจจะต้องใช้คำค้นท่ีต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
          5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก
หลังเรียน 
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        5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

- 

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ภาพเก่ียวกับการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine 
    2)  ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับการสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้ Search Engine (K) 
2.  สืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search 
Engine (P) 
3.  เห็นประโยชน์ของการสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้ Search Engine (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงานท่ี 1 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 
คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิธีการสืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วช่วยกัน
ตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. นักเรียนร่วมกันเรียนรู้วิธีการค้นคว้าการ 
สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แล้วตอบคำถาม โดยฝึกปฏิบัติจากคอมพิวเตอร์ 
 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับวิธีการ
หาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต และร่วมกันสรุป
ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search 
Engine ได้อย่างเหมาะสม และนำไปแนะนำเพ่ือน
และครอบครัวให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
- รู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหาโดย
การค้นคว้าวิธีการต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนเร่ือง การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์
ช่ือของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่
ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยโปรแกรมท่ีใช้
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search 
Engine เช่น เว็บไซต์ Google การสืบค้นข้อมูลท่ี
สนใจจะต้องใช้คำค้นท่ีต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม 
Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การเรียนรู้ 
จากการค้นหาข้อมูล 
บนอินเทอร์เน็ต 
 

ใช้ Search Engine  
ในการค้นหาข้อมูล 
ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
ใช้คำค้นค้นหาข้อมูล 
ได้ทุกหัวข้อ ได้ข้อมูล
ถูกต้อง ชัดเจน 
ละเอียด ตรงตาม 
หัวข้อท่ีกำหนดทุก
หัวข้อ สามารถให้
คำแนะนำเพ่ือนได้ 

ใช้ Search 
Engine  
ในการค้นหา
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
ใช้คำค้นค้นหา
ข้อมูลได้เกือบทุก
หัวข้อ ได้ข้อมูล
ถูกต้อง ชัดเจน
ตรงตามหัวข้อ 
เกือบทุกหัวข้อ  
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ 

ใช้ Search 
Engine  
ในการค้นหา
ข้อมูลได้ดี 
ใช้คำค้นค้นหา
ข้อมูลได้บาง
หัวข้อ ได้ข้อมูล
ถูกต้องบางหัวข้อ 
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ในบาง
ข้ันตอน 

ใช้ Search Engine  
ในการค้นหาข้อมูลได้ 
ใช้คำค้นค้นหาข้อมูล
ได้ ได้ข้อมูลไม่ตรงกับ
คำค้น เกิดปัญหาใน
การทำงาน แต่ไม่
สามารถแก้ปัญหาเอง
ได้ ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผู้อ่ืน
แนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามข้ันตอน
และกำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมใด
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 
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ช่ือ............................................................................เลขท่ี..................................ช้ัน........... 
 

 
ใบงาน  เร่ือง เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 

 
 
คำช้ีแจง นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยปฏิบัติตามข้ันตอน 
แล้วตอบคำถามต่อไปน้ี  
 
  ตอนท่ี 1 นักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปน้ี 
 

 • พลังงานคืออะไร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ยกตัวอย่างพลังงานประเภทต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ยกตัวอย่างวิธีการทำให้พลังงานเปล่ียนจากพลังงานหน่ึงไปเป็นอีกพลังงานหน่ึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ พลังงาน คือ ความสามารถในการทำงาน ซ่ึงมีอยู่ในตัวของส่ิงท่ีอาจให้งานได้  

โดยการทำให้วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนรูปแบบ)  

  

  
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากการแผ่รังสี  

พลังงานนิวเคลียร์)  

  

  
 
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ เคร่ืองป่ันไฟ หรือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นการเปล่ียนพลังงานกล  

ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า คือการเหน่ียวนำแม่เหล็ก เม่ือมีการเคล่ือนท่ีของขดลวดตัวนำผ่าน  

สนามแม่เหล็ก หรือมีการเคล่ือนท่ีของแม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิด  

แรงดันไฟฟ้าเหน่ียวนำพ้ืน)  
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 ตอนท่ี 2 นักเรียนพิจารณาข้อมูลท่ีค้นหาแล้วตอบคำถามต่อไปน้ี 
 

 • ข้อมูลมีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ข้อมูลน้ันมาจากแหล่งใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

(ตัวอย่างคำตอบ  มีความสอดคล้องกัน)  

  

  

  

 

(ตัวอย่างคำตอบ)   

https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/407   
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 

 
  



427 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การค้นหาข้อมูล                                      เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine           เวลาเรียน  1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..…………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
       ตัวช้ีวัด  ว 4.2 ป.3/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
  
2. สาระสำคัญ 
  ปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซ่ึงจะต้องใช้เหตุผล เง่ือนไข กฎเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาน้ันให้สำเร็จ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ช่ือของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่
ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยโปรแกรมท่ีใช้ค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google การสืบค้นข้อมูลท่ีสนใจจะต้องใช้คำค้นท่ีต้องการ
ค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine (K) 
  2.  สืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine (P) 
  3.  เห็นประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

 1.1) นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิธีการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1) นักเรียนแต่ละคน ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนแนะนำไปตาม
ข้ันตอนการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัสดุทนความร้อน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
  2.2) เปิดโปรแกรมค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การใช้อินเทอร์เน็ตคร้ังแรก ถ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับเครือข่ายอยู่แล้ว จะต้องใช้โปรแกรมเปิด
อินเทอร์เน็ต โดยคลิกเมาส์ท่ี        แล้วเลือกโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ โดยเลือก Internet Explorer หรือ 
Google Chrome ก็ได้เพ่ือเปิดโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเมาส์ที่ start 

2. คลิกเมาส์เลือกโปรแกรมเว็บ
เบราว์เซอร์ โดยเลือก Internet Explorer  
หรือ Google Chrome ก็ได ้
 

3. อาจคลิกเมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรม

เว็บเบราว์เซอร์โดยตรงก็ได ้
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เม่ือโปรแกรมเปิดข้ึนมาให้ป้อนช่ือเว็บไซต์เข้าไปในแถบท่ีอยู่เป็น https://www.google.co.th แล้วกดปุ่ม enter 
ท่ีคีย์บอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 พิมพ์คำค้นด้วยคำว่า “วัสดุ” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3) เม่ือพิมพ์คำค้นลงไป โปรแกรมจะแสดงคำส่ังต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ออกมาให้เห็นเป็นจำนวนมาก 
สามารถคลิกเมาส์เลือกไปยังคำอ่ืน ๆ ท่ีต้องการได้ทันที  ถ้าพิมพ์คำค้นต่อไปเป็นคำค้นว่า “วัสดุทนความร้อน” 
จะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ ออกมา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้อนช่ือเว็บไซต์แล้วกดปุ่ม Enter 

2. ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่จะแสดงออกมา 

1. ป้อนคำค้นที่ต้องการค้นลงไป 
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 2.4) เม่ือพิมพ์คำค้นแล้วคลิกเมาส์ท่ี “ค้นหา”  หรือกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องออกมาเป็นช่ือของเว็บไซต์ท่ีเก็บข้อมูลน้ัน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5) ถ้าเราสนใจข้อมูลภาพท่ีเก่ียวข้องกับคำค้น สามารถคลิกเมาส์เลือกท่ีเมนู               ได้ทันที ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.6) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาข้อมูลเก่ียวกับแรงและการเคล่ือนท่ี โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. คลิกเมาส์ที่ค้นรูป 2. ข้อมูลภาพจะแสดงออกมา 
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  1.  ถ้าพิมพ์คำค้นด้วยคำว่า แรง แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลออกมา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ถ้าพิมพ์คำค้นว่า “แรงและการเคล่ือนท่ี ป.3”  แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลออกมา 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูล ถ้าเราสนใจข้อมูลใดสามารถคลิกเมาส์เลือกลิงก์ (link)  
ท่ีแสดงออกมาได้ทันที 
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2.7)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทำใบงาน  เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ
เร่ือง พลังงาน 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1)  นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์การหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต และร่วมกันสรุป
ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine ได้อย่างเหมาะสม และนำไปแนะนำเพ่ือนและครอบครัว
ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
          4.1) อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ช่ือ
ของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อีกด้วย โดยโปรแกรมท่ีใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google การ
สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจจะต้องใช้คำค้นท่ีต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
          5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก
หลังเรียน 
         5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

- 

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ภาพเก่ียวกับการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine 
    2)  ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
Search Engine (K) 
2.  สืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
Search Engine (P) 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
ใบงานท่ี 1 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

3.  เห็นประโยชน์ของการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
Search Engine (A) 
 

3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
วินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การเรียนรู้ 
จากการค้นหาข้อมูล 
บนอินเทอร์เน็ต 
 

ใช้ Search Engine  
ในการค้นหาข้อมูล 
ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
ใช้คำค้นค้นหาข้อมูล 
ได้ทุกหัวข้อ ได้ข้อมูล
ถูกต้อง ชัดเจน 
ละเอียด ตรงตาม 
หัวข้อท่ีกำหนดทุก
หัวข้อ สามารถให้
คำแนะนำเพ่ือนได้ 

ใช้ Search 
Engine  
ในการค้นหา
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
ใช้คำค้นค้นหา
ข้อมูลได้เกือบทุก
หัวข้อ ได้ข้อมูล
ถูกต้อง ชัดเจน
ตรงตามหัวข้อ 
เกือบทุกหัวข้อ  
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ 

ใช้ Search 
Engine  
ในการค้นหา
ข้อมูลได้ดี 
ใช้คำค้นค้นหา
ข้อมูลได้บาง
หัวข้อ ได้ข้อมูล
ถูกต้องบางหัวข้อ 
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ในบาง
ข้ันตอน 

ใช้ Search Engine  
ในการค้นหาข้อมูลได้ 
ใช้คำค้นค้นหาข้อมูล
ได้ ได้ข้อมูลไม่ตรงกับ
คำค้น เกิดปัญหาใน
การทำงาน แต่ไม่
สามารถแก้ปัญหาเอง
ได้ ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิธีการสืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วช่วยกัน
ตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. นักเรียนร่วมกันเรียนรู้วิธีการค้นคว้าการ 
สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แล้วตอบคำถาม โดยฝึกปฏิบัติจากคอมพิวเตอร์ 
 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
วิธีการหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต และ
ร่วมกันสรุปประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ 
Search Engine ได้อย่างเหมาะสม และนำไป
แนะนำเพ่ือนและครอบครัวให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

20 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยสัญล ักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
- รู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ค้นคว้าวิธีการต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนเร่ือง 
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการ

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

พิมพ์ช่ือของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายัง
ไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยโปรแกรมท่ี
ใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search 
Engine เช่น เว็บไซต์ Google การสืบค้นข้อมูลท่ี
สนใจจะต้องใช้คำค้นท่ีต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม 
Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา 

- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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ช่ือ..........................................................................................เลขท่ี..................................ช้ัน..................... 
 

 
ใบงาน  เร่ือง เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 

 
 
คำช้ีแจง  นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยปฏิบัติตามข้ันตอน            แล้ว
ตอบคำถามต่อไปน้ี  
 
  ตอนท่ี 1 นักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปน้ี 
 

 • พลังงานคืออะไร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ยกตัวอย่างพลังงานประเภทต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ยกตัวอย่างวิธีการทำให้พลังงานเปล่ียนจากพลังงานหน่ึงไปเป็นอีกพลังงานหน่ึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ พลังงาน คือ ความสามารถในการทำงาน ซ่ึงมีอยู่ในตัวของส่ิงท่ีอาจให้งานได้  

โดยการทำให้วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนรูปแบบ)  

  

  
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากการแผ่รังสี  

พลังงานนิวเคลียร์)  

  

  
 
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ เคร่ืองป่ันไฟ หรือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นการเปล่ียนพลังงานกล  

ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า คือการเหน่ียวนำแม่เหล็ก เม่ือมีการเคล่ือนท่ีของขดลวดตัวนำผ่าน  

สนามแม่เหล็ก หรือมีการเคล่ือนท่ีของแม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิด  

แรงดันไฟฟ้าเหน่ียวนำพ้ืน)  
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 ตอนท่ี 2 นักเรียนพิจารณาข้อมูลท่ีค้นหาแล้วตอบคำถามต่อไปน้ี 

 

 • ข้อมูลมีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ข้อมูลน้ันมาจากแหล่งใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ตัวอย่างคำตอบ  มีความสอดคล้องกัน)  

  

  

  

 

(ตัวอย่างคำตอบ)   

https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/407   
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3     เร่ือง การค้นหาข้อมูล                                       เวลาเรียน  3  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต1                          เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
___________________________________________________________________________ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
  มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด ว 4.2 ป.3/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  
  
2. สาระสำคัญ 
  ปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซ่ึงจะต้องใช้เหตุผล เง่ือนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการท่ี
เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาน้ันให้สำเร็จ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการดำเนินชีวิต หรือให้ความรู้ 
ในเรื่องที่สนใจได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และควรนำเนื้อหาที่สืบค้น
ได้มาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วย เนื ่องจากข้อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต (K) 
  2.  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ (P) 
  3.  เห็นความสำคัญของความรู้บนอินเทอร์เน็ต (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  

2. การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

 1.1) นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียนได้อย่างไร แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
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  1.2) นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต  
จากการตอบคำถาม ดังน้ี 

  • นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้บ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี) 

  • นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เร่ืองใดเป็นพิเศษ และคิดว่าบนอินเทอร์เน็ตจะมี
ความรู้เร่ืองน้ันหรือไม่ 
  (ตัวอย่างคำตอบ เร่ืองดอกไม้ประจำชาติอาเซียน และคิดว่ามีเร่ืองดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 
อยู่บนอินเทอร์เน็ต) 
 1.3) นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ท่ีหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 2.1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบสอบและ
รวบรวมข้อมูล จากน้ันร่วมกันวิเคราะห์ภาพเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต แล้วตอบคำถาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • จากภาพ นักเรียนจะใช้คำค้นว่าอย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ พลังงานแสงอาทิตย์) 
 2.2) นักเรียนร่วมกันค้นหาข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
  

อินเทอร์เน็ต 

ช่วยในการเรียน 

ได้อย่างไร 

 

มีข้อมูลให้ตัดสินใจเลือก

มากมาย 

 

ค้นหาข้อมูล 

ได้รวดเร็วและทันสมัย 

 

มีข้อมูลหลายรูปแบบ 

ท้ังข้อความ ภาพ วิดีโอ 

 

ค้นหาภาพท่ีเก่ียวข้อง 

ได้ง่ายและนำมาใช้งานได้ 
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 2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อท่ีกำหนดกลุ่มละ 
1 เร่ือง ดังน้ี 
  1.  วิธีการทำอาหาร 
  2. วิธีพับกระดาษ 
  3. ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  4. เร่ืองท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจในตอนน้ี  
  จากน้ันจดบันทึกข้อมูลลงในใบงานเร่ือง สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต 
 2.4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืนๆ ช่วยกัน   ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการดำเนิน
ชีวิต หรือให้ความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล และควร
นำเน้ือหาท่ีสืบค้นได้มาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาวันท่ีของข้อมูลน้ันด้วย เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างอาจ
เปล่ียนไปตามกาลเวลา 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
         4.1)  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเช่ือมต่อเพ่ือ
ส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มี
โปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับส่ือสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ช่ือเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจ
ใช้คำสืบค้นผ่านโปรแกรมท่ีใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google 
โดยใช้คำค้น และเลือกข้อมูลมาใช้งานได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเช่ือถือ เปรียบเทียบ
ข้อมูล และพิจารณาวันท่ีของข้อมูลน้ันด้วย เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างอาจเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
  5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
          5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

ประโยชน์ของ

พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

พืชใช้ประโยชน์ 

ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

 

ให้แสงสว่าง 

 

 

เปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 

 

ให้พลังงานความร้อน 
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การตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึก
หลังเรียน 
   5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 5.4) ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน 

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

- 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ภาพเก่ียวกับโปรแกรมค้นหาข้อมูล 
  2)  ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับความรู้
บนอินเทอร์เน็ต (K) 
2.  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ (P) 
3.  เห็นความสำคัญของ
ความรู้บนอินเทอร์เน็ต (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. สังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้
แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านวินัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน)  ข้ึนไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับคุณภาพ 
2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การสืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ีกำหนด 
 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ีกำหนด 
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ชัดเจน และทันสมัย 
สามารถให้คำแนะนำ
เพ่ือนได้ 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ี
กำหนดได้
ถูกต้อง รวดเร็ว  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ี
กำหนดได้ดี  
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ใน
บางข้ันตอน 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ีกำหนด
ได้ เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่ไม่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ีได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับนักเรียนร่วมกัน
สนทนาเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียน
ได้อย่างไร แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดานแล้วช่วยกันตอบ
คำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    -  ใช ้ ภาษาไทยเพ ื ่ อนำ เสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายสืบค้นบนข้อมูล
อินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อท่ีกำหนดกลุ่มละ  
1 เร่ือง ตามท่ีกำหนดให้  

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์  
เรียนรู้แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับปัจจุบัน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเช่ือมต่อเพ่ือ
ส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวน
มาก 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอและ
แลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิดที ่เกี ่ยวกับ
ความรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
- รู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหา
โดยการค ้ นคว ้ าว ิ ธ ี การต ่ าง  ๆ  ทาง
อินเตอร์เน็ต 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนเร่ือง 
ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเช่ือมต่อ
เพ่ือส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวน
มาก เช่น โปรแกรมสำหรับส่ือสารข้อมูล โปรแกรม
สำหรับค้นหาข้อมูล ทำให้การติดต่อส่ือสารสะดวก
และรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยงาน
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ข้ันท่ี 5 ประเมิน 
1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

10 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการ
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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ช่ือ............................................................................เลขท่ี..................................ช้ัน........... 
 

 
ใบงาน  เร่ือง สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต 

 
 
คำชี้แจง นักเรียนค้นหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อที่กำหนด 1 เรื ่อง ศึกษาข้อมูลที่ค้นหาได้       
แล้วสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
   1. วิธีทำอาหาร 
   2. วิธีพับกระดาษ 
   3. ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
   4. เร่ืองท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจอยู่ในตอนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                        

วัตถุดิบ  

• หมึกสด  

• กระเทียม  

• น้ำมันพืช  

• พริกไทยป่น  

• ซอสปรุงรส  

• ผักชี  

   

   

วิธีทำ  

• บ้ังหมึก จากนน้ันนำไปหมักด้วยซอสปรุงรส  

• นำหมึกไปน่ึง แล้วพักไว้เพ่ือสะเด็ดน้ำ  

• นำกระทะข้ึนต้ังไฟปานกลาง เทน้ำมันพืชลงไปแล้วรอจนร้อน  

• นำกระเทียมลงไปเจียวจนเหลืองหอม จากน้ันพักไว้เพ่ือสะเด็ดน้ำมัน  

• นำหมึกท่ีเตรียมไว้ลงไปทอดจนเหลืองกรอบ  

• นำหมึกจัดใส่จาน โรยกระเทียมเจียวและผักชี พร้อมเสิร์ฟ  
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเป็น Search Engine จะนำมาใช้ในด้านใดมากท่ีสุด 
 1   ใช้แปลภาษา 
 2   ใช้ค้นหาข้อมูล 
 3   ใช้ในการออกแบบ 
 4   ใช้เพ่ิมความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ 
 
2. การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำได้ด้วยวิธีใด 
 1   ใช้ภาพในการค้นหา 
 2   เปิดอ่านเว็บเพจท่ีสนใจ 
 3   ใช้คำค้น จากน้ันค้นหาในเว็บไซต์ 
 4   ใช้คำท่ีต้องการค้นหาเป็นช่ือเว็บไซต์ 
 
3. ข้อใดเป็นคำค้นท่ีดี 
 1   เป็นภาษาราชการ 
 2   เป็นคำท่ีตรงกับความหมาย 
 3   เป็นคำท่ีมีความหมายกว้าง ๆ 
 4   เป็นภาษาของประเทศท่ีเก็บข้อมูล 
 
4. ข้อใดเป็นการใช้คำค้นท่ีเจาะจงและตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 1   ผลไม้ 
 2   การ์ตูน 
 3   สุนัขพันธ์ุชิสุ 
 4   การออกกำลังกาย 
 
5. ถ้านักเรียนต้องการสร้างเคร่ืองร่อนกระดาษพับ ควรใช้คำค้นว่าอะไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1   เคร่ืองร่อน 
 2   วิธีพับกระดาษ 
 3   การพับกระดาษ 
 4   เคร่ืองร่อนกระดาษพับ 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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6. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ีแสดงในส่วนแรก ๆ มักเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะใด 
 1   ข้อมูลใหม่ท่ีสุด 
 2   ข้อมูลในประเทศไทย 
 3   ข้อมูลท่ีมีเน้ือหาเยอะท่ีสุด 
 4   ข้อมูลท่ีมีผู้ใช้เลือกมากท่ีสุด 
 
7. ถ้าต้องการหาแนวทางการประกอบรถของเล่น ควรเลือกบริการใดบนอินเทอร์เน็ต 
 1   LINE 
 2   Gmail 
 3   YouTube 
 4   Facebook 
 
8. ข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเช่ือถือน้อยท่ีสุด 
 1 ข้อมูลจากวิกิพีเดีย 
 2  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวง 
 3  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล 
 4   ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา 
 
9. ถ้าต้องการเลือกข้อมูลท่ีทันสมัยควรเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ใด 
 1   เว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเยอะ 
 2   เว็บไซต์ท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
 3   เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 
 4   เว็บไซต์ท่ีระบุเวลาในการสร้างข้อมูล 
 
10. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพ่ือทำภาพเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านรอบประเทศไทย คำค้นใดเหมาะสมท่ีสุด 
 1   แผนท่ีโลก 
 2   ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3   แผนท่ีประเทศไทย 
 4   แผนท่ีประเทศไทยสมัยโบราณ 
 
 
 
 
       1.      2    6.           4 
      2.      3    7.           3 
      3.      2    8.           1  
      4.      3    9.           4  
     5.      4                    10.       3  
  

เฉลยแบบทดสอบก:อนเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การค้นหาข้อมูล                                      เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต 2                      เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
       มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด  ว 4.2 ป.3/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  
  
2. สาระสำคัญ 
  ปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซ่ึงจะต้องใช้เหตุผล เง่ือนไข กฎเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาน้ันให้สำเร็จ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการดำเนินชีวิต หรือให้
ความรู้ในเรื่องที่สนใจได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และควรนำเนื้อหาท่ี
สืบค้นได้มาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วย เนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต (K) 
   2.  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ (P) 
  3.  เห็นความสำคัญของความรู้บนอินเทอร์เน็ต (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  

2. การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
        3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
        4. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
        5. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

 1.1) นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียนได้อย่างไร แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
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 1.2) นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต  
จากการตอบคำถาม ดังน้ี 

  • นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้บ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี) 

  • นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เร่ืองใดเป็นพิเศษ และคิดว่าบนอินเทอร์เน็ตจะมี
ความรู้เร่ืองน้ันหรือไม่ 
  (ตัวอย่างคำตอบ เร่ืองดอกไม้ประจำชาติอาเซียน และคิดว่ามีเร่ืองดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 
อยู่บนอินเทอร์เน็ต) 
 1.3) นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ท่ีหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
  2.1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
(หรือจะแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง ศึกษาวิธีทำและปฏิบัติสืบ
สอบและรวบรวมข้อมูล จากน้ันร่วมกันวิเคราะห์ภาพเก่ียวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต แล้วตอบคำถาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • จากภาพ นักเรียนจะใช้คำค้นว่าอย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ พลังงานแสงอาทิตย์) 
 

อินเทอร์เน็ต 

ช่วยในการเรียน 

ได้อย่างไร 

 

มีข้อมูลให้ตัดสินใจเลือก

มากมาย 

 

ค้นหาข้อมูล 

ได้รวดเร็วและทันสมัย 

 

มีข้อมูลหลายรูปแบบ 

ท้ังข้อความ ภาพ วิดีโอ 

 

ค้นหาภาพท่ีเก่ียวข้อง 

ได้ง่ายและนำมาใช้งานได้ 

 



453 
 
 2.2) นักเรียนร่วมกันค้นหาข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อท่ีกำหนดกลุ่มละ 
1 เร่ือง ดังน้ี 
  1.  วิธีการทำอาหาร 
  2. วิธีพับกระดาษ 
  3. ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  4. เร่ืองท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจในตอนน้ี  
  จากน้ันจดบันทึกข้อมูลลงในใบงานเร่ือง สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต 
 2.4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานหน้าช้ันเรียน ครูและเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
          3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการดำเนิน
ชีวิต หรือให้ความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล และควร
นำเน้ือหาท่ีสืบค้นได้มาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาวันท่ีของข้อมูลน้ันด้วย เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างอาจ
เปล่ียนไปตามกาลเวลา 
 
ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  
         4.1)  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเช่ือมต่อเพ่ือ
ส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มี
โปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับส่ือสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ช่ือเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจ
ใช้คำสืบค้นผ่านโปรแกรมท่ีใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google 
โดยใช้คำค้น และเลือกข้อมูลมาใช้งานได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเช่ือถือ เปรียบเทียบ
ข้อมูล และพิจารณาวันท่ีของข้อมูลน้ันด้วย เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างอาจเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  
        5.1) นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
        5.2) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการ

ประโยชน์ของ

พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

พืชใช้ประโยชน์ 

ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

 

ให้แสงสว่าง 

 

 

เปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 

 

ให้พลังงานความร้อน 
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ตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึกหลัง
เรียน 
  5.3) ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ใบงาน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบ

ประเมินตามสภาพจริง   

 5.4) ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 
 
 
8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ภาพเก่ียวกับโปรแกรมค้นหาข้อมูล 
  2)  ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3)  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับความรู้บน
อินเทอร์เน็ต (K) 
2.  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ (P) 
3.  เห็นความสำคัญของ
ความรู้บนอินเทอร์เน็ต (A) 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคำถาม 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึก
คะแนนใบงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการตอบ 
คำถาม 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับนักเรียน
ร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
ช่วยในการเรียนได้อย่างไร แล้วเขียนคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน
แล้วช่วยกันตอบคำถาม 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
1. ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายสืบค้นบนข้อมูล
อินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อท่ีกำหนดกลุ่มละ  
1 เร่ือง ตามท่ีกำหนดให้  

20 การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมา
เช่ือมต่อเพ่ือส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาด
ใหญ่และครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง 
ๆ เป็นจำนวนมาก 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิตอล 
- รู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหาโดย
การค้นคว้าวิธีการต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
1.  อธิบายเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนเร่ือง 
ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถนำมา
เช่ือมต่อเพ่ือส่ือสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาด
ใหญ่และครอบคลุมไปท่ัวโลก เรียกว่า เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) มีโปรแกรมให้บริการ
ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับ
ส่ือสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล ทำ
ให้การติดต่อส่ือสารสะดวกและรวดเร็ว และเป็น
แหล่งข้อมูลสำหรับช่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

10  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ข้ันท่ี 5 ประเมิน 
1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

10 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การสืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ีกำหนด 
 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ีกำหนด 
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ชัดเจน และทันสมัย 
สามารถให้คำแนะนำ
เพ่ือนได้ 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ี
กำหนดได้
ถูกต้อง รวดเร็ว  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ี
กำหนดได้ดี  
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ใน
บางข้ันตอน 

สืบค้นความรู้ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ตามหัวข้อท่ีกำหนด
ได้ เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่ไม่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ดี 
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช้ 
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าท่ีได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าท่ี
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าท่ีได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 
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ช่ือ............................................................................เลขท่ี..................................ช้ัน........... 
 

 
ใบงาน  เร่ือง สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต 

 
 
คำชี้แจง นักเรียนค้นหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อที่กำหนด 1 เรื่อง ศึกษาข้อมูลที่ค้นหาได้      
แล้วสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
  1. วิธีทำอาหาร 
  2. วิธีพับกระดาษ 
  3. ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  4. เร่ืองท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจอยู่ในตอนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

                                        

วัตถุดิบ  

• หมึกสด  

• กระเทียม  

• น้ำมันพืช  

• พริกไทยป่น  

• ซอสปรุงรส  

• ผักชี  

   

   

วิธีทำ  

• บ้ังหมึก จากนน้ันนำไปหมักด้วยซอสปรุงรส  

• นำหมึกไปน่ึง แล้วพักไว้เพ่ือสะเด็ดน้ำ  

• นำกระทะข้ึนต้ังไฟปานกลาง เทน้ำมันพืชลงไปแล้วรอจนร้อน  

• นำกระเทียมลงไปเจียวจนเหลืองหอม จากน้ันพักไว้เพ่ือสะเด็ดน้ำมัน  

• นำหมึกท่ีเตรียมไว้ลงไปทอดจนเหลืองกรอบ  

• นำหมึกจัดใส่จาน โรยกระเทียมเจียวและผักชี พร้อมเสิร์ฟ  
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คำช้ีแจง  นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเป็น Search Engine จะนำมาใช้ในด้านใดมากท่ีสุด 
 1   ใช้แปลภาษา 
 2   ใช้ค้นหาข้อมูล 
 3   ใช้ในการออกแบบ 
 4   ใช้เพ่ิมความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ 
 
2. การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำได้ด้วยวิธีใด 
 1   ใช้ภาพในการค้นหา 
 2   เปิดอ่านเว็บเพจท่ีสนใจ 
 3   ใช้คำค้น จากน้ันค้นหาในเว็บไซต์ 
 4   ใช้คำท่ีต้องการค้นหาเป็นช่ือเว็บไซต์ 
 
3. ข้อใดเป็นคำค้นท่ีดี 
 1   เป็นภาษาราชการ 
 2   เป็นคำท่ีตรงกับความหมาย 
 3   เป็นคำท่ีมีความหมายกว้าง ๆ 
 4   เป็นภาษาของประเทศท่ีเก็บข้อมูล 
 
4. ข้อใดเป็นการใช้คำค้นท่ีเจาะจงและตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 1   ผลไม้ 
 2   การ์ตูน 
 3   สุนัขพันธ์ุชิสุ 
 4   การออกกำลังกาย 
 
5. ถ้านักเรียนต้องการสร้างเคร่ืองร่อนกระดาษพับ ควรใช้คำค้นว่าอะไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1   เคร่ืองร่อน 
 2   วิธีพับกระดาษ 
 3   การพับกระดาษ 
 4   เคร่ืองร่อนกระดาษพับ 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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6. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ีแสดงในส่วนแรก ๆ มักเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะใด 
 1   ข้อมูลใหม่ท่ีสุด 
 2   ข้อมูลในประเทศไทย 
 3   ข้อมูลท่ีมีเน้ือหาเยอะท่ีสุด 
 4   ข้อมูลท่ีมีผู้ใช้เลือกมากท่ีสุด 
 
7. ถ้าต้องการหาแนวทางการประกอบรถของเล่น ควรเลือกบริการใดบนอินเทอร์เน็ต 
 1   LINE 
 2   Gmail 
 3   YouTube 
 4   Facebook 
 
8. ข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเช่ือถือน้อยท่ีสุด 
 1 ข้อมูลจากวิกิพีเดีย 
 2  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวง 
 3  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล 
 4   ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา 
 
9. ถ้าต้องการเลือกข้อมูลท่ีทันสมัยควรเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ใด 
 1   เว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเยอะ 
 2   เว็บไซต์ท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
 3   เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 
 4   เว็บไซต์ท่ีระบุเวลาในการสร้างข้อมูล 
 
10. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพ่ือทำภาพเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านรอบประเทศไทย คำค้นใดเหมาะสมท่ีสุด 
 1   แผนท่ีโลก 
 2   ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3   แผนท่ีประเทศไทย 
 4   แผนท่ีประเทศไทยสมัยโบราณ 
 
 
 
      1.       2     6.         4 
      2.       3     7.         3 
     3.       2     8.         1  
     4.       3     9.         4  
     5.       4                   10.       3  
 
 
  

เฉลยแบบทดสอบก:อนเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4     เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล            เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 1            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัด ว 4.2  ป.3/4  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
โปรแกรม  
2. สาระสำคัญ 
 ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน ในการทำงานต่าง ๆ  
มักจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย โดยการรวบรวมข้อมูลน้ันจะต้องกำหนดหัวข้อท่ีต้องการพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ใน
การจดบันทึกข้อมูลด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายเก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล (K) 

2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล  
  5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  6. การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
  7. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  1. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล โดยครูให้นักเรียนตอบคำถามดังน้ี 

     -  ข้อมูลมีความหมายว่าอย่างไร 
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     -  นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูล 

     -  สารสนเทศมีความหมายว่าอย่างไร 

     -  นักเรียนยกตัวอย่างของสารสนเทศ 

     -  นักเรียนเคยรวบรวมข้อมูลอะไรมาบ้าง  

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน เร่ือง การรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมวันเดือนปีเกิดของเพ่ือน 

จำนวน 10 คน แล้วจัดระเบียบข้อมูล ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานเร่ือง การสืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อท่ี

กำหนดด้วยเว็บไซต์ www.google.com แล้วเขียนช่ือเว็บไซต์และข้อมูลลงในตารางเร่ือง การสืบค้นข้อมูล 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 

 3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล  

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google  ค้นหา “อาหาร 
5 หมู่” แล้วบันทึกว่า Google  แสดงข้อมูลอะไรบ้าง 

 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

           2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

- 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงานเร่ือง การรวบรวมข้อมูล 

  2) ใบงานเร่ือง การสืบค้นข้อมูล 

3) หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ  

4) อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
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9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายเก่ียวกับข้อมูลและการ
รวบรวมข้อมูล (K) 
2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันใน
การทำงาน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่าน 
3. ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่าน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำใบงานเร่ือง การรวบรวมข้อมูล (P) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำใบงานเร่ือง การสืบค้นข้อมูล (P) 

 
  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การรวบรวม 
วันเดือนปีเกิด  
ของเพ่ือน แล้ว
บันทึกข้อมูลลงใน
ตาราง 
 

รวบรวมวันเดือนปี
เกิด ของเพ่ือนได้
อย่างถูกต้อง 
ละเอียด  ชัดเจนทุก
คน บันทึกข้อมูลลง
ในตารางได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถให้
คำแนะนำเพ่ือนได้ 

รวบรวมวันเดือนปี
เกิด ของเพ่ือนได้
อย่างถูกต้องทุกคน 
บันทึกข้อมูล 
ลงในตารางได้
ถูกต้อง เกิดปัญหาใน
การทำงานแต่
สามารถแก้ปัญหาเอง
ได้ 

รวบรวมวันเดือนปี
เกิด ของเพ่ือนได้บาง
คนบันทึกข้อมูลลงใน
ตารางได้บางคน เกิด
ปัญหาในการทำงาน  
แต่สามารถแก้ปัญหา
เองได้ในบางข้ันตอน 

รวบรวมวันเดือนปี
เกิด ของเพ่ือนได้ 
บันทึกข้อมูล 
ลงในตารางได้  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่ไม่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การสืบค้นข้อมูล 
ท่ีกำหนด เขียนช่ือ
เว็บไซต์และข้อมูล 
 

สืบค้นข้อมูลท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
เขียนช่ือเว็บไซต์
และข้อมูลได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน และ
สมเหตุสมผล 
สามารถให้
คำแนะนำเพ่ือนได้ 

สืบค้นข้อมูลท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
เขียนช่ือเว็บไซต์และ
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
ชัดเจนเกิดปัญหาใน
การทำงานแต่
สามารถแก้ปัญหาเอง
ได้ 

สืบค้นข้อมูลท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
เขียนช่ือเว็บไซต์และ
ข้อมูลได้ดีเกิดปัญหา
ในการทำงานแต่
สามารถแก้ปัญหาเอง
ได้ในบางข้ันตอน 

สืบค้นข้อมูลท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
เขียนช่ือเว็บไซต์และ
ข้อมูลได้เกิดปัญหา
ในการทำงานแต่ไม่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
            1. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับ
ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล โดยครูให้นักเรียน
ตอบคำถามดังน้ี 

 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

     -  ข้อมูลมีความหมายว่าอย่างไร 
     -  นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูล 
     -  สารสนเทศมีความหมายว่าอย่างไร 
     -  นักเรียนยกตัวอย่างของ
สารสนเทศ 
     -  นักเรียนเคยรวบรวมข้อมูลอะไรมา
บ้าง 

    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการ
แก้ไขปัญหาเกมตัวต่อ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน 
เร่ือง การรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมวันเดือนปี
เกิดของเพ่ือน จำนวน 10 คน แล้วจัดระเบียบ
ข้อมูล ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานเร่ือง การ
สืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ใน
หัวข้อท่ีกำหนดด้วยเว็บไซต์ www.google.com 
แล้วเขียนช่ือเว็บไซต์และข้อมูลลงในตารางเร่ือง 
การสืบค้นข้อมูล 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม
หน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรม 
 3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
เก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
       เ ล ื อ กสรรข ้ อม ู ล  และสร ้ า ง ส่ื อ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื ่อสารโดย
คำนึงถึง ผลท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืน   
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างม่ันใจ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
เพ่ิมเติม โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
Google ค้นหา “อาหาร 5 หมู่” แล้วบันทึกว่า 
Google แสดงข้อมูลอะไรบ้าง  

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูล
และการรวบรวมข้อมูล 
           2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและ
การรวบรวมข้อมูล 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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อย่างคำตอบ) 
ท่ี ช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 
นักเรียนเรียงลำดับข้อมูลใหม่ โดยเรียงจากเดือนมกราคมไปถึงเดือนธันวาคม แล้วตอบคำถาม 

ท่ี ช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
  

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำชี้แจง  นักเรียนรวบรวมวันเดือนปเีกิดของเพื่อนจำนวน 10 คน แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง  

    

ใบงาน เรื่อง การรวบรวมข2อมูล 
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อย่างคำตอบ) 
 
  
   

 
 
 
 

ท่ี ช่ือเว็บไซต์ ข้อมูลท่ีได้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำช้ีแจง  นักเรียนสืบค้นข้อมูลในหัวข้อท่ีกำหนดด้วยเว็บไซต์ www.google.com แล้วเขียน

ชื่อเว็บไซต์และข้อมูลลงในตาราง      

1. พระมหากษัตริย์ไทย 

 2. วัดพระแก้ว 

 3. พระนครศรีอยุธยา 

 4. สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดของนักเรียน 

ใบงาน เรื่อง การสืบค2นข2อมูล 
 



470 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
ท่ี รายการ ช่ือเว็บไซต์ 
1 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย์ 
 

2 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ 

 

3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์  
4 พลังงานแสง  
5 แม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็ก  
6 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  
7 การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์  
8 กลางวัน กลางคืน  
9 ทิศ  

10 ความสำคัญของดวงอาทิตย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คำช้ีแจง  ใหHนักเรียนสืบคHนขHอมูลโดยใชH Google ตามหัวขHอท่ีกำหนดและเขียนเว็บไซตOลง

ในตาราง     

 แบบฝ$กหัด เรื่อง ขMอมูลและการรวบรวมขMอมูล 

     

        

  

  

 

 

      

 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......

      

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล                      เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 2            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัด ว 4.2  ป.3/4  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
โปรแกรม  
 
2. สาระสำคัญ 
 ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน ในการทำงานต่าง ๆ  
มักจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย โดยการรวบรวมข้อมูลน้ันจะต้องกำหนดหัวข้อท่ีต้องการพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ใน
การจดบันทึกข้อมูลด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายเก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล (K) 

2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
        4. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล  
         5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         6. การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
         7. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  1. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล โดยครูให้นักเรียนตอบคำถามดังน้ี 
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     -  ข้อมูลมีความหมายว่าอย่างไร 

     -  นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูล 

     -  สารสนเทศมีความหมายว่าอย่างไร 

     -  นักเรียนยกตัวอย่างของสารสนเทศ 

     -  นักเรียนเคยรวบรวมข้อมูลอะไรมาบ้าง  

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน เร่ือง การรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมวันเดือนปีเกิดของเพ่ือน 

จำนวน 10 คน แล้วจัดระเบียบข้อมูล ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานเร่ือง การสืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อท่ี

กำหนดด้วยเว็บไซต์ www.google.com แล้วเขียนช่ือเว็บไซต์และข้อมูลลงในตารางเร่ือง การสืบค้นข้อมูล 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 

 3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล  

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google  ค้นหา “อาหาร            
5 หมู่” แล้วบันทึกว่า Google  แสดงข้อมูลอะไรบ้าง 

 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

           2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

- 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงานเร่ือง การรวบรวมข้อมูล 

  2) ใบงานเร่ือง การสืบค้นข้อมูล 

3) หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ  

4) อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
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9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายเก่ียวกับข้อมูลและการ
รวบรวมข้อมูล (K) 
2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันใน
การทำงาน (A) 

1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำใบงานเร่ือง การรวบรวมข้อมูล (P) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำใบงานเร่ือง การสืบค้นข้อมูล (P) 

 
  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การรวบรวม 
วันเดือนปีเกิด  
ของเพ่ือน แล้ว
บันทึกข้อมูลลงใน
ตาราง 
 

รวบรวมวันเดือนปีเกิด 
ของเพ่ือนได้อย่าง
ถูกต้อง ละเอียด  
ชัดเจนทุกคน บันทึก
ข้อมูลลงในตารางได้
อย่างถูกต้อง  
สามารถให้คำแนะนำ
เพ่ือนได้ 

รวบรวมวันเดือนปี
เกิด ของเพ่ือนได้
อย่างถูกต้องทุกคน 
บันทึกข้อมูล 
ลงในตารางได้
ถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 

รวบรวมวันเดือนปี
เกิด ของเพ่ือนได้บาง
คน 
บันทึกข้อมูลลงใน
ตารางได้บางคน เกิด
ปัญหา 
ในการทำงาน  
แต่สามารถแก้ปัญหา
เองได้ในบางข้ันตอน 

รวบรวมวันเดือนปีเกิด 
ของเพ่ือนได้ บันทึก
ข้อมูล 
ลงในตารางได้  
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน 
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้ 
ต้องให้เพ่ือนแนะนำ 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การสืบค้นข้อมูล 
ท่ีกำหนด เขียนช่ือ
เว็บไซต์และข้อมูล 
 

สืบค้นข้อมูลท่ีกำหนด 
ได้ถูกต้อง เขียนช่ือ
เว็บไซต์และข้อมูล 
ได้ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน และ
สมเหตุสมผล 
สามารถให้คำแนะนำ
เพ่ือนได้ 

สืบค้นข้อมูลท่ี
กำหนด 
ได้ถูกต้อง เขียนช่ือ
เว็บไซต์และข้อมูล 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 

สืบค้นข้อมูลท่ี
กำหนด 
ได้ถูกต้อง เขียนช่ือ
เว็บไซต์และข้อมูล 
ได้ดีเกิดปัญหาใน 
การทำงานแต่
สามารถแก้ปัญหาเอง
ได้ในบางข้ันตอน 

สืบค้นข้อมูลท่ีกำหนด 
ได้ถูกต้อง เขียนช่ือ
เว็บไซต์และข้อมูลได้ 
เกิดปัญหาในการทำงาน
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้ 
ต้องให้เพ่ือนแนะนำ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
การงานและไม่
สามารถทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
            1. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับ
ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล โดยครูให้นักเรียน
ตอบคำถามดังน้ี 

 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

     -  ข้อมูลมีความหมายว่าอย่างไร 
     -  นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูล 
     -  สารสนเทศมีความหมายว่าอย่างไร 
     -  นักเรียนยกตัวอย่างของ
สารสนเทศ 
     -  นักเรียนเคยรวบรวมข้อมูลอะไรมา
บ้าง 

    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการ
แก้ไขปัญหาเกมตัวต่อ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน 
เร่ือง การรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมวันเดือนปี
เกิดของเพ่ือน จำนวน 10 คน แล้วจัดระเบียบ
ข้อมูล ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานเร่ือง การ
สืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ใน
หัวข้อท่ีกำหนดด้วยเว็บไซต์ www.google.com 
แล้วเขียนช่ือเว็บไซต์และข้อมูลลงในตารางเร่ือง 
การสืบค้นข้อมูล 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
 
 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม
หน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรม 
 3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
เก่ียวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
       เ ล ื อ กสรรข ้ อม ู ล  และสร ้ า ง ส่ื อ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื ่อสารโดย
คำนึงถึง ผลท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืน   
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างม่ันใจ 
 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
เพ่ิมเติม โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยใช้ 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

Google  ค้นหา “อาหาร 5 หมู่” แล้วบันทึก
ว่า Google  แสดงข้อมูลอะไรบ้าง  

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูล

และการรวบรวมข้อมูล 

           2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง ข้อมูลและ

การรวบรวมข้อมูล 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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อย่างคำตอบ) 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 
นักเรียนเรียงลำดับข้อมูลใหม่ โดยเรียงจากเดือนมกราคมไปถึงเดือนธันวาคม แล้วตอบคำถาม 

ท่ี ช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
  

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำชี้แจง  นักเรียนรวบรวมวันเดือนปเีกิดของเพื่อนจำนวน 10 คน แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง  

    

ใบงาน เรื่อง การรวบรวมข2อมูล 
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อย่างคำตอบ) 
 
  
   

 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือเว็บไซต์ ข้อมูลท่ีได้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

คำช้ีแจง  นักเรียนสืบค้นข้อมูลในหัวข้อท่ีกำหนดด้วยเว็บไซต์ www.google.com แล้วเขียน

ชื่อเว็บไซต์และข้อมูลลงในตาราง      

1. พระมหากษัตริย์ไทย 

 2. วัดพระแก้ว 

 3. พระนครศรีอยุธยา 

 4. สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดของนักเรียน 

ใบงาน เรื่อง การสืบค2นข2อมูล 
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ท่ี รายการ ช่ือเว็บไซต์ 
1 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของมนุษย์ 
 

2 ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ 

 

3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์  
4 พลังงานแสง  
5 แม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็ก  
6 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  
7 การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์  
8 กลางวัน กลางคืน  
9 ทิศ  

10 ความสำคัญของดวงอาทิตย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google ตามหัวข้อท่ีกำหนดและเขียนเว็บไซต์ลง

ในตาราง     

          

 แบบฝ$กหัด เรื่อง ขMอมูลและการรวบรวมขMอมูล 

     

        

  

  

 

 

      

 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......

      

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน....................คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล                      เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8  เร่ือง การนำเสนอข้อมูล              เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัด  ว 4.2  ป.3/4  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
โปรแกรม  
 
2. สาระสำคัญ 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้หรือสารสนเทศท่ีได้ สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น 
นำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ  และการสร้างแผนภูมิรูปภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การนำเสนอข้อมูล 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล (K) 
2. รวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูลได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

         3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล  
         5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         6. การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
        7. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล แล้วตอบคำถามดังน้ี 

     -  จากภาพ ใช้การนำเสนอแบบใดบ้าง 

     -  จากภาพ เด็กกำลังนำเสนออะไร 
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 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล จากการตอบคำถาม 

ดังน้ี 

     -  การนำเสนอคืออะไร 

     -  นักเรียนเคยนำเสนอข้อมูลหรือไม่ 

     -  นักเรียนเคยนำเสนอข้อมูลอะไรบ้าง 

     -  เหตุใดจึงต้องนำเสนอข้อมูล 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาใบงานเร่ือง การรวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูล 

 3. นักเรียนทำใบงานเร่ือง การรวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูล 

 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 

 3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเพ่ิมเติม เร่ือง สำรวจความชอบการรับประทานผลไม้ของนักเรียน
ระดับช้ัน ป.3  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 

 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง การนำเสนอข้อมูล 

           2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง การนำเสนอข้อมูล 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

- 

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ใบงานเร่ือง การรวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูล 

  2) ภาพเก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล 

  3) หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ  
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  4) อินเตอร์เน็ต 

  5) แบบฝึกหัดเร่ือง การนำเสนอข้อมูล  

 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายเก่ียวกับการนำเสนอ          
ข้อมูล (K) 
2. รวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูลได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันใน
การทำงาน (A) 

1. ตรวจ
แบบฝึกหัด 
2. ตรวจใบงาน 
3. สังเกต
พฤติกรรม 

1. แบบฝึกหัด 
2. ใบงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำใบงานเร่ือง การรวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูล (P) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ
ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

ไม่ต้ังใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน และไม่เข้า

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การสำรวจ
ร้านค้า 
ในโรงอาหาร 
ของโรงเรียน 
แล้วตอบคำถาม 

สำรวจร้านค้า 
ในโรงอาหาร 
ของโรงเรียนได้
ถูกต้องเหมาะสม 
ครบทุกร้าน ตอบ
คำถามได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ละเอียด 
สามารถให้คำแนะนำ
เพ่ือนได้ 

สำรวจร้านค้า 
ในโรงอาหารของ 
โรงเรียนได้ถูกต้อง 
ตอบคำถามได้
ถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 

สำรวจร้านค้า 
ในโรงอาหารของ 
โรงเรียนได้บางร้าน  
ตอบคำถามได้ดี  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ใน
บางข้ันตอน 
 

สำรวจร้านค้า 
ในโรงอาหาร 
ของโรงเรียนได้  
ตอบคำถามได้  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้ 
ต้องให้เพ่ือนแนะนำ 

2. การรวบรวม
ข้อมูลน้ำหนักของ
เพ่ือน 
ในห้องเรียน 
แล้วตอบคำถาม 
 

รวบรวมข้อมูล
น้ำหนักของเพ่ือนใน
ห้องเรียน 
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ละเอียด 
สามารถให้คำแนะนำ
เพ่ือนได้  

รวบรวมข้อมูล
น้ำหนักของเพ่ือน
ในห้องเรียน 
ได้ถูกต้อง ตอบ
คำถามได้ถูกต้อง 
เกิดปัญหา 
ในการทำงาน 
แต่สามารถแก้ปัญหา
เองได้ 

รวบรวมข้อมูล
น้ำหนักของเพ่ือนใน
ห้องเรียน 
ได้บางคน   
ตอบคำถามได้ดี  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ใน
บางข้ันตอน 

รวบรวมข้อมูล
น้ำหนักของเพ่ือนใน
ห้องเรียนได้ ตอบ
คำถามได้  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้ 
ต้องให้เพ่ือนแนะนำ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจและไม่
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม อดทนเพ่ือให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
        1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเก่ียวกับการ
นำเสนอข้อมูล แล้วตอบคำถามดังน้ี 
     -  จากภาพ ใช้การนำเสนอแบบใดบ้าง 
     -  จากภาพ เด็กกำลังนำเสนออะไร 

 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพ่ือนำเสนอและแลกเปล่ียน
แบ่งปันความคิด 
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล จากการตอบ
คำถาม ดังน้ี 
     -  การนำเสนอคืออะไร 
     -  นักเรียนเคยนำเสนอข้อมูลหรือไม่ 
     -  นักเรียนเคยนำเสนอข้อมูลอะไรบ้าง 
     -  เหตุใดจึงต้องนำเสนอข้อมูล 

    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการ
แก้ไขปัญหาเกมตัวต่อ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาใบงานเร่ือง การ
รวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูล 
 3. นักเรียนทำใบงานเร่ือง การรวบรวม
แล้วนำเสนอข้อมูล 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   
นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม
หน้าช้ันเรียน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
ทำกิจกรรม 
 3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
เก่ียวกับการนำเสนอข้อมูล 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
       เ ล ื อ กสรรข ้ อม ู ล  และสร ้ า ง ส่ื อ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื ่อสารโดย
คำนึงถึง ผลท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืน   
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างม่ันใจ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
เพ่ิมเติม เร่ือง สำรวจความชอบการรับประทาน
ผลไม้ของนักเรียนระดับช้ัน ป.3  
          2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
          3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล
การทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
           1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเร่ือง การ

นำเสนอข้อมูล 

           2. ครูตรวจแบบฝึกหัดเร่ือง การนำเสนอ

ข้อมูล 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช้ภาษาไทยสัญลักษณ์เพื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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  ตอนท่ี 1    สำรวจร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียน แล้วตอบคำถาม 
 
 1.1 นักเรียนแบ่งประเภทของร้านค้าอย่างไร 
 
 
 
 
 
 1.2 มีร้านค้าใดบ้างท่ีขายอาหารมากกว่า 1 ประเภท 
 
 
 
 
 
 1.3 นักเรียนเขียนนำเสนอข้อมูลจากท่ีนักเรียนได้สำรวจ โดยเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสม
และน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุ่ม...................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

2.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

3.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

4.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

5.ชื่อ……………………………………นามสกุล.........………………ชั้น................เลขที่............... 

 

ใบงาน เรื่อง การรวบรวมแล2วนำเสนอข2อมูล 
 

 (ตัวอย่างคำตอบ แบ่งประเภทของร้าน โดยการแบ่งเป็นร้านข้าว ร้านผลไม้ ร้านน้ำขขขข--------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 
 (ตัวอย่างคำตอบ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ ร้านข้าว ร้านผลไม้ ร้านน้ำ และร้านขนม) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ตอนท่ี 2    นักเรียนรวบรวมข้อมูลน้ำหนักของเพ่ือนในช้ันเรียนจำนวน 10 คน หรือท้ังช้ันเรียน 
ออกแบบตารางแล้วบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเพ่ือนทุกคน จากน้ันตอบคำถาม 
 
 

คนท่ี น้ำหนัก เพศ 

            1            24            หญิง  

            2            25            หญิง  

            3            28            ชาย  

            4            25            หญิง  

            5            26            ชาย  

            6            24            หญิง  

            7            29            ชาย  

            8            27            ชาย  

            9            26            หญิง  

          10            28            ชาย  
 
 2.1  น้ำหนักของเพ่ือนในช้ันเรียนรวมท้ังหมดเป็นเท่าใด 
  (262)  
 2.2  น้ำหนักของนักเรียนหญิงในช้ันเรียนรวมท้ังหมดเป็นเท่าใด 
  (124)  
 2.3  น้ำหนักของนักเรียนชายในช้ันเรียนรวมท้ังหมดเป็นเท่าใด 
  (138)  
 2.4  น้ำหนักของเพ่ือนในช้ันเรียนรวมท้ังหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลเป็นเท่าใด 
  (26.2)  
 2.5  น้ำหนักของนักเรียนชายในช้ันเรียนรวมท้ังหมดหารด้วยจำนวนนักเรียนชายเป็นเท่าใด 
  (27.6)  
 2.6 น้ำหนักของนักเรียนหญิงในช้ันเรียนรวมท้ังหมดหารด้วยจำนวนนักเรียนหญิงเป็นเท่าใด 
  (24.8)  
 2.7  จากการรวบรวมข้อมูลท้ังหมด นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลน้ีอย่างไร 
  (นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบแผนภูมิแท่งในการเสนอข้อมูลน้ำหนักของเพ่ือนในช้ันเรียน)  
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือก ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ท่ีกำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สัมพนัธ์กันกับ

แผนภาพ   

 แบบฝ$กหัด เรื่อง การนำเสนอขMอมูล 

     

        

  

  

 

 

      

 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น...............เลขท่ี......

      

  

ก. นำเสนอด้วยภาพวาด ข. นำเสนอด้วยการบอกเล่า 

ง. นำเสนอด้วยแผนภูมิรปูภาพ จ. นำเสนอด้วยแผ่นพับ 

ค. นำเสนอด้วยป้ายประกาศ 
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได2คะแนน....................คะแนน 

 

 

 

 

มีมะม่วงทั้งหมด 60 

ลูก 

“มีมะม่วงท้ังหมด  
5 ตะกร้า 
รวมท้ังหมด 
60 ลูก” 

รูปภาพเกี่ยวกับการนำเสนอขMอมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล                      เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9  เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ           เวลาเรียน  1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัด ว 4.2  ป.3/4  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
โปรแกรม  
2. สาระสำคัญ 
 การทำงานต่าง ๆ ในปัจจุบันน้ันมีเคร่ืองมือช่วยในการใช้งานมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบรายงานหรือการทำ
ป้ายประกาศสามารถนำซอฟต์แวร์ประมวลคำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์-ออฟฟิศเวิร์ด 
(Microsoft Office Word) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (K) 
2. ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล  
         5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         6. การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
         7. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

  1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเก่ียวกับซอฟต์แวร์ในการทำงาน แล้วเขียนคำตอบโดยการนำข้อความท่ี

กำหนดมาเขียนลงในช่องว่าง  
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 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน  

จากการตอบคำถาม ดังน้ี 

     -  นักเรียนรู้จักซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการทำงานซอฟต์แวร์ใดบ้าง 

     -  นักเรียนเคยใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยให้มีนักเรียน 1 คน  

ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word)  

แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด  

(Microsoft Office Word) แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน(ของ 

โปรแกรมประมวลคำ 

(Microsoft Office Word) 

จัดเกบ็เอกสาร แทรกรูปภาพ 

ตรวจสอบคำผิดอัตโนมัติ ตกแตOงเอกสาร 

พิมพPและแก,ไขเอกสาร 

ประดิษฐPอกัษร 

จัดรูปแบบเอกสาร 
แทรกตาราง 
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 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกภาพลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเร่ือง ภาพท่ีฉันชอบ โดยให้นักเรียนบันทึกภาพ 

จากเว็บไซต์ จำนวน 10 ภาพ  

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกพิมพ์เอกสารและแทรกภาพในโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 

(Microsoft Office Word)  

7.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเร่ือง การออกแบบป้ายประกาศ โดยให้นักเรียนออกแบบ เขียน

ข้อมูลในการทำป้ายประกาศ 1 ป้าย จากหัวข้อต่อไปน้ี 

  7.1 ป้ายข้อความเตือน เร่ือง การรักษาความสะอาด 

  7.2 ป้ายประกาศเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน 

  7.3 ป้ายรณรงค์ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

จากน้ันบันทึกผล เร่ือง การออกแบบป้ายประกาศด้วยซอฟต์แวร์ประมวลคำ 

 

 

 
เคอร์เซอร์ 

แถบเคร่ืองมือด่วน 
แถบชื่อเร่ือง 

 

แถบควบคุมวินโดวส์ 
แฟ้ม : รวมคำส่ังจัดการไฟล์ 

 

แถบมุมมองเอกสาร 

 

แถบสถานะ 

 

แถบย่อ/ขยายเอกสาร 

แถบเล่ือน 

ริบบอนหรือแถบเคร่ืองมือ 

 

 

หน้าจอการทำงาน 
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ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการบันทึกภาพจากเว็บไซต์และป้ายประกาศของกลุ่มตนเอง 

หน้าช้ันเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและนำไปติดประกาศท่ีป้ายนิเทศเพ่ือเป็นส่ือให้กับผู้อ่ืนต่อไป 

 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงาน 

ท่ีมีแบบแผน 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

4. นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำสร้างป้ายเตือนการปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียน  
และการท้ิงขยะให้ถูกท่ี เพ่ือเป็นส่ือให้กับเพ่ือนและรุ่นต่อไป  

 
ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนประเมินตนเอง  โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม 

ในประเด็นต่อไปน้ี 

  - ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันน้ีคืออะไร 

  - นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

  - เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันน้ีหรือไม่ เพียงใด 

  - นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้น้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไปได้

อย่างไร 

 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

- 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) ภาพเก่ียวกับซอฟต์แวร์ในการทำงาน 

  2) หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 

  3) อินเตอร์เน็ต 

  4) โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word) 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลคำ (K) 
2. ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 
(P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

1. ตรวจช้ินงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบประเมิน
ช้ินงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำงานกลุ่ม (P) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการช้ีแจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการ
ช้ีแจงเป้าหมาย 
สมาชิก 
ต่างคนต่าง
ทำงาน  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

เพียรพยายาม อดทน
เพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
แบบประเมินงานเร่ือง ภาพท่ีฉันชอบ 

 
แบบประเมินงาน เร่ือง การออกแบบป้ายประกาศด้วยซอฟต์แวร์ประมวลคำ 

 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การบันทึกภาพ
จากเว็บไซต์ 
 

บันทึกภาพจาก
เว็บไซต์ได้ถูกต้อง 
บอกช่ือภาพ  
และช่ือเว็บไซต์ได้
ถูกต้องชัดเจน 
ละเอียด และเข้าไป
ตรวจสอบภาพได้ 
สามารถให้
คำแนะนำเพ่ือนได้ 

บันทึกภาพจาก
เว็บไซต์ได้ถูกต้อง 
บอกช่ือภาพ 
และช่ือเว็บไซต์ได้
ถูกต้องชัดเจน เกิด
ปัญหาในการทำงาน 
แต่สามารถแก้ปัญหา
เองได้ 

บันทึกภาพจาก
เว็บไซต์ได้บางภาพ 
บอกช่ือภาพ 
และช่ือเว็บไซต์ 
ได้บางภาพ เกิด
ปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้บาง
ข้ันตอน 

บันทึกภาพจาก
เว็บไซต์ได้  
บอกช่ือภาพ 
และช่ือเว็บไซต์ได้  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้ 
ต้องให้เพ่ือนแนะนำ 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การออกแบบ 
ป้ายประกาศ 
ตามหัวข้อท่ี
กำหนด 
 

ออกแบบป้าย
ประกาศได้สวยงาม 
น่าสนใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีการจัด
วางท่ีเหมาะสม
เน้ือหาถูกต้อง 
ชัดเจนละเอียด 
เข้าใจง่าย สามารถ
ให้คำแนะนำเพ่ือนได้ 

ออกแบบป้ายประกาศ 
ได้สวยงาม น่าสนใจ  
มีความคิดสร้างสรรค์
เน้ือหาถูกต้อง ชัดเจน 
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 
 

ออกแบบป้าย
ประกาศได้สวยงาม  
มีความคิดสร้างสรรค์
เน้ือหาถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการ
ทำงาน แต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ใน
บางข้ันตอน 
 

ออกแบบป้ายประกาศ
ได้ดี เน้ือหาถูกต้อง 
เกิดปัญหา 
ในการทำงาน 
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้ 
ต้องให้เพ่ือนแนะนำ 
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11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
          1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเก่ียวกับ
ซอฟต์แวร์ในการทำงาน แล้วเขียนคำตอบโดย
การนำข้อความท่ีกำหนดมาเขียนลงในช่องว่าง  
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ทำงาน จากการตอบคำถาม ดังน้ี 
  -  นักเรียนรู้จักซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการ
ทำงานซอฟต์แวร์ใดบ้าง 
  -  นักเรียนเคยใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ทำงานใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการแก้ไข
ปัญหาเกมตัวต่อ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยให้มีนักเรียน 1 คน  
ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับ
ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำ (Microsoft 
Office Word) แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
           3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับ

ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

เวิร์ด (Microsoft Office Word) แล้วเขียน

คำตอบของนักเรียนบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกภาพลงใน
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 
           5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมเร่ือง ภาพท่ีฉันชอบ โดยให้นักเรียน
บันทึกภาพจากเว็บไซต์ จำนวน 10 ภาพ  
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกพิมพ์
เอกสารและแทรกภาพในโปรแกรมไมโครซอฟต์
ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word)  
           7.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมเร่ือง การออกแบบป้ายประกาศ โดยให้

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

นักเรียนออกแบบ เขียนข้อมูลในการทำป้าย
ประกาศ 1 ป้าย จากหัวข้อต่อไปน้ี 
    7.1   ป้ายข้อความเตือน เร่ือง การ
รักษาความสะอาด 
    7.2  ป้ายประกาศเชิญชวนร่วม
กิจกรรมจิตอาสาของชุมชน 
    7.3  ป้ายรณรงค์ให้ออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอจากน้ันบันทึกผล เร่ือง การ
ออกแบบป้ายประกาศด้วยซอฟต์แวร์ประมวลคำ 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
การบันทึกภาพจากเว็บไซต์และป้ายประกาศของ
กลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
กันและนำไปติดประกาศท่ีป้ายนิเทศเพ่ือเป็นส่ือ
ให้กับผู้อ่ืนต่อไป 
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับ
วิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการ
ทำงานท่ีมีแบบแผน 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศใน
แบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดข้ึน
ต่อตนเองและผู้อ่ืน   
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
     -นักเร ียนใช้ว ิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู ้ท ี ่ได ้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างม่ันใจ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
สร้างป้ายเตือนการปิดไฟปิดพัดลมก่อนออก
จากห้องเรียนและการท้ิงขยะให้ถูกท่ี เพ่ือเป็น
ส่ือให้กับเพ่ือนและรุ่นต่อไป 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
      1. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดง

ความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม

ในประเด็นต่อไปน้ี 

 - ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันน้ีคืออะไร 

 - นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมาก

น้อยเพียงใด 

 - เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วม

กิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันน้ี

หรือไม่ เพียงใด 

 - นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้น้ีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไปได้

อย่างไร 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 

  



503 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล                      เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10  เร่ือง การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน            เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................เดือน......................................................................พ.ศ. …..……………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัด  ว 4.2  ป.3/4  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
โปรแกรม  
 
2. สาระสำคัญ 
 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการบันทึกข้อมูล คิดคำนวณ สร้างตาราง สร้างกราฟ
สำหรับแสดงข้อมูล โปรแกรมลักษณะน้ีมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล  (Microsoft 
Office Excel) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (K) 

2. ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
         4. การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและสำนึกสากล  
         5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         6. การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
         7. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ  

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน  

จากการตอบคำถาม ดังน้ี 
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     -  นักเรียนรู้จักซอฟต์แวร์ตารางทำงานหรือไม่ 

     -  นักเรียนรู้จักไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) หรือไม่ และทราบหรือไม่

ว่าไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซลทำงานอย่างไร 

 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา  

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยให้มีนักเรียน 1 คน ท่ีมี

ประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์  

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) 

ตามใบงานเร่ือง ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) 

 
ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ  

เอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) 

 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้  

5. นักเรียนใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซลสร้างแบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน 
6. นักเรียนนำเสนอผลการทำแบบบันทึกรายรับรายจ่ายจากไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายผลงานของนักเรียนและร่วมกันสรุปความรู้ 

 

ข้ันท่ี 5  ประเมิน  

           1. นักเรียนประเมินตนเอง  โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม 

ในประเด็นต่อไปน้ี 

 - ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันน้ีคืออะไร 

 - นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

 - เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

 - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันน้ีหรือไม่ เพียงใด 

 - นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้น้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไปได้อย่างไร 

 

7. ช้ินงาน /ภาระงาน 

- 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  2) หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 

  3) โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) 
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  4) ใบงานเร่ือง การใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) 

   

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เคร่ืองมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์
ตารางทำงาน (K) 
2. ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้  และมีความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน (A) 
 

1. ตรวจช้ินงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
3. สังเกต
พฤติกรรม 

1. แบบประเมิน
ช้ินงาน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 

1. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
2. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
3. ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผ่าน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการทำงานกลุ่ม (P) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งช้ีของพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียรพยายาม

ในการเรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ

เรียน และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการช้ีแจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า ไม่มี
การช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
และทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย
ด้วยตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อ่ืนแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจ
และไม่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพ่ือให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
แบบประเมินแบบบันทึกรายรับรายจ่าย เร่ือง บันทึกค่าใช้จ่ายด้วยซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การบันทึก
ค่าใช้จ่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์ 
ตารางทำงาน 
 

ใช้ซอฟต์แวร์ 
ตารางทำงานได้
ถูกต้อง บันทึก
ค่าใช้จ่ายแต่ละวันได้
เหมาะสม 
เรียงลำดับข้อมูลได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถให้
คำแนะนำเพ่ือนได้ 

ใช้ซอฟต์แวร์ 
ตารางทำงานได้
ถูกต้อง บันทึก
ค่าใช้จ่ายแต่ละวันได้
เหมาะสม เรียงลำดับ
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ 

ใช้ซอฟต์แวร์ 
ตารางทำงานได้ดี 
บันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละ
วันได้ดี เรียงลำดับ
ข้อมูลได้บางข้ันตอน  
เกิดปัญหาในการ
ทำงานแต่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้บาง
ข้ันตอน 

ใช้ซอฟต์แวร์ 
ตารางทำงานได้  
บันทึกค่าใช้จ่ายแต่
ละวันได้บางวัน 
เรียงลำดับข้อมูลได้
น้อย เกิดปัญหาใน
การทำงานแต่ไม่
สามารถแก้ปัญหา
เองได้ต้องให้เพ่ือน
แนะนำ 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ข้ันท่ี 1  สร้างความสนใจ 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน  
จากการตอบคำถาม ดังน้ี 
     -  นักเรียนรู้จักซอฟต์แวร์ตาราง
ทำงานหรือไม่ 
     -  นักเรียนรู้จักไมโครซอฟต์
ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office 
Excel) หรือไม่ และทราบหรือไม่ว่า
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซลทำงานอย่างไร 

 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการแก้ไข
ปัญหาเกมตัวต่อ 

ข้ันท่ี 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความ
เหมาะสมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยให้มี
นักเรียน 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้
งานคอมพิวเตอร์  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft 
Office Excel) ตามใบงานเร่ือง 
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft 
Office Excel) 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนการสำรวจ  เลือกใช้เคร่ืองมือ   

นำเสนอการจัดกระทำข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลังเพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
เก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น 
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 

15 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือ  สารสนเทศและส่ือดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศใน
แบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดข้ึน
ต่อตนเองและผู้อ่ืน   
ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
     -นักเร ียนใช้ว ิจารณญาณในการตัดส ินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู ้ท ี ่ ได ้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างม่ันใจ 

ข้ันท่ี 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนใช้ไมโครซอฟต์
ออฟฟิศเอกซ์เซลสร้างแบบบันทึกรายรับ
รายจ่ายของนักเรียน 

15  ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
- มีความยืดหยุ่นทางความคิดมอง/คิด   คิดริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

          2. นักเรียนนำเสนอผลการทำ
แบบบันทึกรายรับรายจ่ายจาก
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล 
          3. ครูและนักเรียนช่วยกัน
อภิปรายผลงานของนักเรียนและร่วมกัน
สรุปความรู้ 

การทำงานแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง  เพ่ือเรียนรู้ 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน  
           1. นักเรียนประเมินตนเอง โดย

เขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลัง

การทำกิจกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 

 - ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันน้ีคือ

อะไร 

 - นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมใน

กลุ่มมากน้อยเพียงใด 

 - เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วม

กิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

 - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนใน

วันน้ีหรือไม่ เพียงใด 

 - นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้น้ีไปใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และ

สังคมท่ัวไปได้อย่างไร 

5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
- ใช ้ภาษาไทยส ัญล ักษณ์ เพ ื ่อนำเสนอและ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดท่ีเก่ียวกับความรู้ 
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 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1.1  เปิดโปรแกรมตารางทำงานจะพบหน้าโปรแกรม ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2  เม่ือโปรแกรมแสดงข้ึนมา เราสามารถคลิกเมาส์เลือกเซลล์ต่าง ๆ ท่ีต้องการพิมพ์ข้อมูลได้ เช่น 
คลิกเมาส์เลือกเซลล์ C3  แล้วพิมพ์ข้อความว่า “จำนวนผลไม้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนศึกษาการใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟศิเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel)               

แล้วทำตามข้ันตอนท่ีกำหนดให้ต่อไปนี ้

      

ใบงาน เรื่อง การใช2ไมโครซอฟต?ออฟฟ\ศเอกซ?เซล  

(Microsoft Office Excel) 
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 1.3  คลิกเมาส์เลือกเซลล์ B4 แล้วพิมพ์ข้อความว่า “ตะกร้า 1” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4  คลิกเมาส์เลือกเซลล์ต่อไป แล้วพิมพ์ข้อความให้ครบ ดังภาพ 
  1.5 จากเซลล์ D4 แล้วพิมพ์จำนวนผลไม้ลงไปเป็น 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.6 พิมพ์จำนวนผลไม้ในตะกร้าต่าง ๆ ลงไปให้ครบลงในเซลล์ D5 ถึง D8 ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



511 
1.7 คลิกเมาส์เลือกเซลล์ B10 แล้วพิมพ์ข้อความว่า “รวม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.8 คลิกเมาส์ท่ีเซลล์ D10 สำหรับเก็บผลรวมของจำนวนผลไม้ท้ังหมด เม่ือคลิกเมาส์แล้วให้พิมพ์

เคร่ืองหมาย = เพ่ือแสดงการคำนวณ 
 1.9 คลิกเมาส์เลือกเซลล์ D4 ซ่ึงเป็นจำนวนผลไม้ตะกร้าท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 กดเคร่ืองหมาย + บนคีย์บอร์ด แล้วคลิกเมาส์เลือกให้ครบทุกเซลล์ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. กดเครื่องหมาย + บนคีย5บอร5ด 

2. คลิกเมาส5 1 ครั้ง แล=วกดเครื่องหมาย + บนคีย5บอร5ด 

3. คลิกเมาส5 1 ครั้ง แล=วกดเครื่องหมาย + บนคีย5บอร5ด 

4. คลิกเมาส5 1 ครั้ง แล=วกดเครื่องหมาย + บนคีย5บอร5ด 

5. คลิกเมาส5 1 ครั้ง แล=วกด Enter บนคีย5บอร5ด 
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 1.11  เม่ือกดแป้น Enter บนคีย์บอร์ด โปรแกรมจะนำจำนวนผลไม้ท้ังหมดมารวมกัน  
แล้วแสดงผล ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.12 สร้างเส้นขอบให้กับตารางโดยคลิกเมาส์เลือกเซลล์ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คลิกเมาส์เลือกรูปแบบเส้นของตาราง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเมาส5เลือกข=อมูลรูปแบบเส=นของตาราง 

2. เลือกเส=นขอบทั้งหมด 
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 1.14  โปรแกรมจะแสดงกรอบของตารางออกมา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.15  สร้างกราฟของจำนวนผลไม้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
 1)  คลิกเมาส์เลือกข้อมูล ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2)  คลิกเมาส์เลือกเมนูแทรก แล้วเลือก          แล้วเลือกรูปแบบของกราฟ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเมาส5เลือกข=อมูล 

1. เลือกแทรก 

3. เลือกรูปแบบ 

2. เลือกคอลัมน5 
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 3)  โปรแกรมจะแสดงกราฟ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.16  คลิกเมาส์เลือกเมนู              เพ่ือบันทึกไฟล์ข้อมูล ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
 

  



515 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

ผลท่ีเกิดกับผู-เรียน  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ป3ญหา/อุปสรรค  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ข-อเสนอแนะ/แนวทางแก-ป3ญหา  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู,สอน 

          (....................................................) 

ข-อเสนอแนะของผู-บริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

                                          ลงช่ือ .......................................................ผู,บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 



 
ท่ีปรึกษา 

นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

 นางสาวจิราภรณ์   บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายฤทธิไกร   คำเฮียง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวเพลินจิตต์ อุ่นเสรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา
   ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
   สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

 นางวรางคณา   พรเกาะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
   โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 
 นางสาวธนัชพร   หะยาจันทา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
    โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก 
 นางสาวอนุตรา จิตรเท่ียง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
    โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตบางแค 
 นางสาวอัญชลี สุเทวี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
   โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน 
 นางสาวพหทัย   ภิรมย์ศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ      
    โรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตดอนเมือง 
 นางสาวพิไลพร   สุหา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ     
    โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง 
 นางสาวยุพรภรณ์   มุกดา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ     
    โรงเรียนปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบัง 
 นางสาวนุชนาจ  ประภาวะเก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ     
    โรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร 
  นายมานิต   ฉลาดคิด ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1     
    โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ สำนักงานเขตสะพานสูง 
  



 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   และการจัดการเรียนรู้ 
 นางสาวชญรัธฐ์ อ่ิมโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายชาญชาติ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
ผู้ออกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
   สำนักการศึกษา 
 


